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Thay Lời Tựa 
 

 

Thắp nén Tâm Hương, Thiền Viện Sùng Nghiêm 

chúng con nguyện giải Như Lai Chân Thật Nghĩa. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên Chư Phật Tổ, Chư Bồ 

Tát, Chư Hiền Thánh Tăng … 
 

Xin tri ân và kính dâng lên quí Ân Sư: 
 

    Thiền Sư Philip Kapleau 

   Thiền Sư Bodhin Kjolhede 

   Thiền Sư Thích Duy Lực 
 

Cùng quí Thiện Tri Thức, quí Thầy, quí Cô từ vô 

thỉ đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên Ông Bà, Cha Mẹ, Cửu 

Huyền Thất Tổ từ vô thỉ đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên tất cả mọi người thân 

yêu, vợ chồng, chồng vợ, người thương, các con 

cháu, các nô bộc, các quí vị đã giúp đỡ trong mọi 

hoàn cảnh, mọi môi trường từ vô thỉ đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên đôi giòng họ Nội, 

Ngoại, anh chị, em, chú, bác, cô, dì từ vô thỉ đến 

nay. 
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Xin tri ân và kính dâng lên tất cả quí vị ân nhân, 

quí vị oán thù và toàn thể các bạn bè Đạo/Đời từ 

vô thỉ đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên muôn loài, muôn vật, 

hữu tình, vô tình, hữu hình, vô hình, toàn Thế 

Giới, Đại Vũ Trụ từ vô thỉ đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên toàn thể quí Anh 

Hùng, Liệt Sĩ, quí Anh Thư, quí vị Chiến Sĩ 

Trận Vong (hữu danh và vô danh), quí oan hồn, 

quí vị quá vãng vô thừa nhận! Tất cả đều không 

phân biệt tôn giáo, chủng tộc, nòi giống… từ vô 

thỉ đến nay. 
 

Xin tri ân và kính dâng lên toàn thể quí vị hộ 

pháp Đạo, Đời hiện hữu, đã và đang đóng góp 

công lao vô bờ từ thô tới tế, từ vật chất đến tinh 

thần, để hoàn hảo mỹ mãn về mọi mặt cho 

Thiền Viện như các vị sau đây: 
 

Quí vị chủ nhiệm, chủ bút, ký giả, báo chí, truyền 

thanh, truyền hình.   

Quí vị nghệ sĩ: nhạc sĩ, thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, điêu 

khắc gia, ca sĩ, nghệ sĩ ngâm thơ, xướng ngôn viên. 
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Quí vị nhiếp ảnh gia, đạo diễn, chuyên viên quay 

phim.  
 

Quí vị chuyên viên về máy móc, và các hệ thống 

âm thanh, internet, thu thanh, phát thanh, làm 

CD, DVD cho các chương trình trên hai làn sóng 

radio, và thu hình cho mọi chương trình trên TV.  
 

Quí vị thiết kế, xây cất, trang trí nghệ thuật trong, 

ngoài. 
 

Quí vị trong ban điều hành. 
 

Quí vị trong ban ẩm thực. 
 

Quí vị trong ban vệ sinh. 
 

Quí vị trong ban copy, ấn loát, đánh computer, 

và in kinh sách.  
 

Quí vị trong ban thông dịch. 
 

Quí vị trong ban dịch thuật. 
 

Quí vị trong ban tri khách. 
 

Quí vị trong ban giảng huấn, quí thầy, quí cô. 
 

Quí vị trong ban y tế: bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ, y tá. 
 

Quí vị trong ban luật pháp: luật sư, cố vấn luật pháp.  
 

Quí vị trong ban thuế vụ. 
 

Quí vị trong ban giao thông, chuyên chở. 
 

Quí vị trong ban địa ốc. 
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Quí vị phụ trách trong ban linh tinh. 
 

Quí vị hộ pháp về tịnh tài, về mọi vật dụng 

hàng ngày. 

Quí vị hộ pháp về tịnh tài để in những quyển 

Kinh này. 
 

Chúng con cũng không quên tri ân và kính 

dâng lên các vị hữu hình/vô hình, hữu tình/vô 

tình đến dự thính, đến thăm viếng hay đến tu 

học, v.v… 
 

Nguyện toàn thể chúng sinh đều nỗ lực, tinh 

tấn tu hành để vượt thoát phiền não, sinh tử 

và thể hiện Cực Lạc Quốc ngay chính Thân 

Tâm, đời sống hàng ngày của chúng ta.  
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NGHI   
 

THỨC 
 

NHẬT  
 

TỤNG 
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NGHI THỨC NHẬT TỤNG 
              

Thiền Tọa 35 phút 
 

 Dâng Hương Tam Bảo 
 

 Sám Hối Tổng Quát 
 

 Kệ Sám Hối 
 

          Tụng Đại Bi 
 

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh 
 

Tụng Chú Tiêu Tai Kiết Tường 
 

Tam Tự Quy 
 

           Tứ Hoằng Thệ Nguyện  
 

Hồi Hướng 
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Dâng Hương Tam Bảo 
 

    Nguyện đem lòng thành kính         

     Gửi theo đám mây hương          

     Phảng phất khắp mười phương         

      Cúng dường ngôi Tam Bảo          

     Thề trọn đời giữ Đạo    

      Theo Tự Tính làm lành    

     Cùng pháp giới chúng sinh   

      Cầu Phật từ gia hộ 

      Tâm Bồ Đề kiên cố 

      Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác 

 
 

Tán Phật 
 

  Đấng PhápVương vô thượng 

  Ba cõi chẳng ai bằng  

  Thầy dạy khắp trời, người 

  Cha lành chung bốn loài 

  Quy y tròn một niệm 

  Dứt sạch nghiệp ba kỳ  

  Xưng dương cùng tán thán 

          Ức kiếp không cùng tận 
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  Quán Tưởng 
 

  Phật, chúng sinh tính 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 BảoTọa, thân con ảnh hiện 

  Cúi đầu xin thề nguyện quy y 
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             Đỉnh  Lễ  Tam  Bảo 

 
 

  Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

       Nam mô tận hư không biến pháp giới,  

      Quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật,  

      Tôn Pháp, Hiền Thánh, Tăng,  

      Thường trụ Tam Bảo.   
 

                                                       (Chuông) 

 
 

Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ, 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

Đương lai hạ sinh 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. 
 

             (Chuông) 
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Chí Tâm Đỉnh 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 Tạng Vương Bồ Tát,  

Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
 

              (Chuông) 
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  Return of Merit 
(Honzon Ekò) 

 

LEADER: 

Faith in Buddha, Dharma, Sangha 

brings true liberation. 

We now return the merit of our chanting to: 

Shàkyamuni Buddha, 

Mañjushrì Bodhisattva, 

Avalokita Bodhisattva, 

Bhadra Bodhisattva. 

We place our faith in the Great Heart of 

Perfect Wisdom. 

May all beings attain Buddhahood! 
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         Sám Hối Tổng Quát 
 

Xưa con vốn tạo tác các vọng nghiệp 

Đều do vô thỉ tham, sân, si 

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra 

Hết thảy con nay xin sám hối 
 

Tội từ Tâm khởi, đem Tâm sám 

Tâm tự tịnh rồi, tội liền tiêu 

Tội tiêu, Tâm tịnh, rõ Chân Không 

Thế mới thật là Chân Sám Hối! 
 

                    (3 tiếng chuông) 

 
 
 

 

 Repentance 

 

 All evil actions committed by me 

since time immemorial, stemming 

from greed, anger, and ignorance, 

arising from body, speech, and mind, 

I now repent having committed. 
 

      [Small Keisu] 
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                       Kệ Sám Hối 
 

    Nhất Niệm Vô Minh, con lỡ khởi từ vô thỉ 

Tam độc sâu dày, con lỡ tạo tham, sân, si 

Thân, khẩu, ý, con lỗi lầm tầy núi Tu Di 

  Lỡ dại rồi, con biết gì ngoài sám hối! 
 

     Nguyện:  

“Sám hối mọi tội lỗi, lỡ lầm khởi từ vô thỉ”  
 

 Nguyện:  

“Chuyển vô minh này, thành trí tuệ từ bi” 
 

  Nguyện:  

“Dứt hết mọi tập khí tam độc tham, sân, si” 
 

    Nguyện:  

“Cải hối tột cùng, chí tâm thành chân sám hối” 
 

Vì tội từ Tâm khởi, nên Thân con phạm lỗi! 

Thật Tâm sám hối rồi, con thanh tịnh Thân Tâm 

Chỉ một Giới thanh tịnh thôi, là con được tiêu  

sạch mọi lỗi lầm                                       

Bởi thanh tịnh Thân Tâm này, thì chính con là  

Chân Tinh Khiết ấy! 
 

 

Ghi Chú:  
Một giới thanh tịnh ở đây có nghĩa là giữ công phu không gián đoạn.  

(cái không gián đoạn ấy là Chân Như Niệm).  

Công phu là: Niệm Phật, Trì Chú, Thiền: Tham Công Án hay Tham     

Thoại Đầu         
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Chú Đại Bi 
  

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                          (3 lần) 
 

 

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 yết 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 cần 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 bà dà, ma phạt 

đạt đậu, đát điệt 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 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. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ, y hê di  
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hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá 

lợi, phạt xa 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. 

Ma 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. Ma 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. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta 

bà ha. Bà 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 hắt ra đát na, đa ra dạ da. Nam 

mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra 

dạ, ta bà ha.  
 

 Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta 

bà ha. (3 lần) 
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Daihishin Darani 
(Great Compassion Dharani) 

  Namu kara tan no 

  tora ya ya 

  namu ori ya 

  boryo ki chi shifu ra ya 

  fuji sato bo ya 

  moko sato bo ya 

  mo ko kya runi kya ya 

  en 

  sa hara ha e shu tan no ton sha 

  namu shiki ri toi mo 

  ori ya 

  boryo ki chi 

  shifu ra 

  rin to bo 

  na mu no ra 

  kin ji ki ri 

  mo ko ho do 

  sha mi sa bo 

  o to jo shu ben 

  o shu in 
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  sa bo sa to 

  no mo bo gya 

  mo ha te cho 

  to ji to 

  en 

  o bo ryo ki 

  ru gya chi 

  kya ra chi 

  i kiri mo ko 

  fuji sa to 

  sa bo sa bo 

  mo ra mo ra 

  mo ki mo ki 

  ri to in ku ryo ku ryo 

  ke mo to ryo to ryo 

  ho ja ya chi 

  mo ko ho ja ya chi 

  to ra to ra 

  chiri ni 

  shifu ra ya 

  sha ro sha ro 

  mo mo ha mo ra 

  ho chi ri 
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  i ki i ki 

  shi no shi no 

  ora san fura sha ri 

  ha za ha zan 

  fura sha ya 

  ku ryo ku ryo 

  mo ra ku ryo ku ryo 

  ki ri sha ro sha ro 

  shi ri shi ri 

  su ryo su ryo 

  fuji ya 

  fuji ya 

  fudo ya fudo ya 

  mi chiri ya 

  nora kin ji 

  chiri shuni no 

  hoya mono 

  somo ko 

  shido ya 

  somo ko 

  moko shido ya 

  somo ko 

  shido yu ki 

  shifu ra ya 
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  somo ko 

  nora kin ji 

  somo ko 

  mo ra no ra somo ko 

  shira su omo gya ya 

  somo ko 

  sobo moko shido ya 

  somo ko 

  shaki ra oshi do ya 

  somo ko 

  hodo mogya shido ya 

  somo ko 

  nora kin ji ha gyara ya 

  somo ko 

  mo hori shin gyara ya somo ko 

  namu kara tan no tora ya ya 

  namu ori ya 

  boryo ki chi 

  shifu ra ya 

  somo ko 

  shite do modo ra 

  hodo ya 

  so mo ko. 
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Bát Nhã Tâm Kinh 
 

              NAM MÔ BÁT NHÃ HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                                            (3 lần) 
 

  

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 sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 

tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 

Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Vô 

nhãn, 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. 
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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 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 nhất thiết khổ, chân thật 

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) 
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Heart of Perfect Wisdom 
(Prajñà Pàramità Hridaya) 

 

 The Bodhisattva of Compassion 

 from the depths of prajñà wisdom 

 saw the emptiness of all five skandhas 

 and sundered the bonds that cause all 

 suffering. 
 

 Know then: 

 Form here is only emptiness; 

 emptiness only form. 

 Form is no other than emptiness; 

 emptiness no other than form. 

 Feeling, thought, and choice 

 consciousness itself 

 are the same as this. 
 

 Dharmas here are empty; 

 all are the primal void. 

 None are born or die, 

 nor are they stained or pure, 

 nor do they wax or wane 

 So in emptiness no form, 
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 no feeling, thought, or choice, 

 nor is there consciousness. 

 No eye, ear, nose, tongue, body, mind, 

 no color, sound, smell, taste, touch, 

 or what the mind takes hold of, 

 nor even act of sensing. 

 No ignorance or end of it, 

 nor all that comes of ignorance : 

 No withering,no death, no end of 

 them. 

 Nor is there pain, or cause of pain, 

 or cease in pain, 

 or noble path to lead from pain; 

 not even wisdom to attain: 

 Attainment too is emptiness. 
 

 So know that the Bodhisattva, 

 holding to nothing whatever, 

 but dwelling in prajñà wisdom, 

 is freed of delusive hindrance, 

 rid of the fear bred by it, 

 and reaches clearest nirvana. 
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 All buddhas of past and present, 

 buddhas of future time, 

 through faith in prajñà wisdom, 

 come to full enlightenment. 

 Know then the great dharani, 

 the radiant, peerless mantra, 

 the supreme, unfailing mantra, 

 the Prajñà Pàramità, 

 whose words allay all pain. 

 This is highest wisdom, 

 true beyond all doubt; 

 know and proclaim its truth: 
 

 Gate, gate 

 pãragate 

 pãrasamgate 

 bodhi, svàhà! 
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     Chú Tiêu Tai Kiết Tường  
( tụng 3 lần) 

 

  Nẵng mồ tam mãn đa 

  mẫu đà nẫm. A bát ra để 

  hạ đa xá, ta nẵng nẫm. 

  Ðát 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, để sắc sá 

  sắc trí rị, sắc trí rị 

  ta phấn tra, ta phấn tra 

  phiến để ca thất rị duệ 

  ta phạ ha.  
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Shòsai Myòkichijò Darani 
(Disaster-Preventing Dharani) 

 

 No mo san man da 

 moto nan 

 oha ra chi koto sha 

 sono nan to ji to 

 en 

 gya gya 

 gya ki gya ki 

 un nun 

 shifu ra shifu ra 

 hara shifu ra hara shifu ra 

 chishu sa chishu sa 

 chishu ri chishu ri 

 sowa ja sowa ja 

 sen chi gya 

 shiri ei so mo ko. 
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Ten-Verse Kannon Sutra 
(Emmei Jikku Kannon Gyò) 

 

 Kanzeon! 

 Praise to Buddha! 

 All are one with Buddha; 

 all awake to Buddha. 

 Buddha, Dharma, Sangha. 

 Eternal, joyous, selfless, pure. 

 Through the day Kanzeon. 

 Through the night Kanzeon. 

 This moment arises from Mind; 

 this moment itself is Mind. 
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Tam Tự Quy 
 

 

 Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh,  

 Thề giải Đại Đạo, phát vô thượng Tâm.          
                                          (chuông) 
 

 Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh,  

 Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.  

                               (chuông) 
 

 Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh,   

 Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.  

                                 (chuông) 
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The Three Treasures 
 

 I take refuge in Buddha, 
 

 and resolve that with all beings 

 I will understand the Great Way 

 whereby the Buddha seed may  

 forever thrive. 
 

 I take refuge in Dharma, 
 

 and resolve that with all beings 

 I will enter deeply into the sutra-

 treasure 

 whereby my wisdom may grow  

 as vast as the ocean. 
 

 I take refuge in Sangha, 
 

 and in its wisdom, example,  

 and never-failing help, 

 and resolve to live in harmony  

 with all sentient beings. 
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          Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

  
    Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ 

     Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn 

     Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học 

     Phật Đạo vô thượng, thệ nguyện thành 
                                                (chuông) 

 

 

The Four Bodhisattvic Vows 
 

    All beings, without number, 

     I vow to liberate. 
 

    Endless blind passions 

     I vow to uproot. 
 

    Dharma gates, beyond measure, 

     I vow to penetrate. 
 

    The Great Way of Buddha 

     I vow to attain. 
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             Hồi Hướng 
  

    Nguyện đem Công Đức này 

   Hướng về khắp tất cả 

   Đệ tử và chúng sinh 

   Đều trọn thành Phật Đạo 
        (chuông) 

 

 

Transference of merit 
 

Ten Directions, Three Worlds, 

All Buddhas, Bodhisattva-mahàsattvas, 

Mahà Prajñà Pàramità. 
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NGHI   
 

THỨC 
 

CÚNG 
 

CƠM 
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NGHI THỨC CÚNG CƠM 

                           

         Năm Điều Ân Sủng 
 

 Lời Khấn Nguyện 
 

 Cúng Cơm Cô Hồn 
 

 Cúng Nước Cô Hồn 
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Năm Điều Ân Sủng 
(Đại Chúng Đồng Chắp Tay) 

  

         Chủ Xướng: 
 

    Tán thán và ghi ân Tam Bảo 

             Với tất cả muôn loài hiện đang sống 

     Đồng chắp tay xin tán thán ghi ân 

     Công lao Chư Phật Tổ thật khôn ngần 

     Chúng con chỉ biết thành tâm tán thán. 

 

 

  The Five Reflections 
      (hands palm-to-palm) 

 

        Leader: 
 

With all that lives 

    let us honor the Three Treasures. 

    Let us recall the exertions 

 of Buddhas and Bodhisattvas. 
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(Clappers)  

        Đại chúng đồng chắp tay và đọc: 
 

  Bữa ăn này công lao không kể xiết 

     Của muôn loài, của toàn thể chúng sinh 

     Tội nhiều, công ít, mình tự trách mình 

     Và tự hỏi, liệu mình có đáng hưởng? 

     Nhờ ngọc thực, ta duy trì thân mạng 

        Nhưng: Uống ăn vừa chừng, dứt thói tham lam 

            Nguyện ơn đền, nên chẳng quản gian nan 

     Thọ pháp thực, để xả thân Cầu Đạo. 
 
 

(clappers) 

 All: 

This meal is the labor of countless beings— 

let us remember their toil. 

Defilements are many and exertions weak— 

do we deserve this offering? 

Gluttony stems from greed— 

let us be moderate. 

Our lives are sustained by this offering— 

let us be grateful. 

We take this food to attain the Buddha Way. 
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(Lấy thức ăn vào bát hay đĩa của mình, trong khi 

lấy thức ăn, thì cũng không quên lấy vài hột cơm 

hay ít mẩu bánh nhỏ để cạnh bát, vì sẽ có hai chén 

nhỏ dành riêng để cúng cơm và nước cho cô hồn, 

được chuyển từ Chủ Xướng đến người cuối cùng, 

theo chiều kim đồng hồ.) 

 

  (Food is served—put a piece of dry food aside for     

the hungry ghost dish when it is passed around for 

the hungry and thirsty spirit offering.) 

 
 

Chú ý:  
 

✓ Cơm hay bánh, thường là vật khô thì tốt.     

         Không nên dùng canh hay thức ăn phức tạp. 
 

✓ Đại Chúng đều làm theo y như vị Chủ Xướng  

         về cách cúng cơm và nước. 
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Lời Khấn Nguyện cho bữa ăn chính: 
(Clappers -- Mọi người dâng chén hay đĩa cơm lên ngang mày) 

 
 

Chủ Xướng:  
 

 “Bữa ăn này xin kính dâng lên…” 
 

Đại chúng đồng chắp tay và đọc: 
 

Chúng con đồng kính dâng lên: 

dâng lên Phật,  

dâng lên Pháp,  

dâng lên Tăng,     

        Chúng con đồng dâng lên Thầy Tổ, với 

 gia đình 

 Dâng lên mọi quốc gia, dâng muôn loài 

 hiện  sống 

   Đồng dâng lên Pháp Giới, dâng sáu nẻo 

chúng sinh. 
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Verse of the Main Meal 
(clappers—all with raised bowls or plates) 

 

Leader: 

Our meal is offered … 

 

All: 

… to Buddha, Dharma and Sangha. 

With teachers and family, 

with nations and all life, 

let us equally share. 

To beings throughout the six worlds 

we offer this meal. 
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Cúng Cơm Cô Hồn 
 

(Clappers, Đại chúng đồng chắp tay và đọc:) 
 

  Hỡi muôn loài quỷ thần ma đang đói 

 Chúng tôi đang hiến tặng thức ăn đây 

Mười phương hiện hóa, pháp thực tràn đầy 

 No lòng cả ai người trong tăm tối. 

 Hỡi muôn loài quỷ thần ma đang đói 

 Những tâm hồn đang quằn quại hãi kinh 

 Bị hành đây chỉ vì tham vọng vô minh 

 Hãy buông hết, để hướng vào đường giác ngộ. 

 

Offering to the Hungry Ghosts 
(clappers—hands palm-to-palm) 

 

All: 

All hungry ghosts! 

All tortured spirits! 

Now we give you this Dharma-food. 

May it fill the ten directions 

and satisfy hunger in realms of darkness. 

All hungry ghosts! 

All tortured spirits! 

Abandon greed 

 and rouse the desire for enlightenment! 
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Cúng Nước Cô Hồn 
(Clappers, đại chúng đồng chắp tay và đọc:) 

 

 

Hỡi muôn loài quỷ thần ma đang khát nước 

Chúng tôi đang hiến tặng nước trong lành 

 Dịu cơn khát bỏng, khổ thấu trời xanh!  

Hãy tự giác, chúng sinh đều là Phật Tính 

 

 

Offering to the Thirsty Spirits 
(clappers—hands palm-to-palm) 

 

All: 

To you spirits tortured by thirst 

we give this liquid offering. 

May your thirst be relieved, 

may your suffering diminish. 

May all beings attain Buddhahood! 

 

 

 



 

 NGHI   
 

THỨC 
 

KHÁNH  
 

ĐẢN 
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NGHI THỨC KHÁNH ĐẢN 
              

Chào Cờ  
(Để băng nhạc và hát tùy theo hoàn cảnh và phương tiện) 
 

Phút nhập Từ Bi Quán 
 

Diễn Văn Khai Mạc và đồng thời cám ơn của  

Thiền Viện 
 

Giảng sơ về Lễ Mừng Phật Đản Sinh 
      (Sau khi giảng xong là hát “Mừng Phật Đản Sinh” trong CD) 

 

Dâng Hương Tam Bảo 
 

Tụng Chú Đại Bi 
 

Mười Đỉnh Lễ Tạ Ơn 
 

Lễ Mộc Dục:  
Đại chúng đồng tụng Bát Nhã Tâm Kinh trong      

khi rước nến đặt lên bàn thờ, rồi lần lượt múc 

nước thơm tắm Phật và về chỗ ngồi. 

(Mười hay mười hai vị lên mỗi lần, và lần lượt 

hai vị một cùng múc nước tắm Phật) 
 

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh 
 

     Tam Tự Quy 
 

     Tứ Hoằng Thệ Nguyện 
  

    Hồi Hướng 
 

     Văn Nghệ và bữa cơm Mừng Phật Đản Sinh 
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Mừng Phật Đản Sinh 
 

Mừng Phật Đản Sinh, ngày vô cùng trọng đại, 

nhộn nhịp, vui tươi, trang trọng trong sự thành 

kính, tôn nghiêm. Chúng ta mười phương về, 

quy tụ nhau đây làm Đại Lễ Mừng Phật Đản 

Sinh: để nhớ ơn, để kỷ niệm, và để noi gương 

đấng cha lành Thích Ca Mâu Ni đã ra đời với 

hình dạng y hệt chúng ta. Ngài đã sống một 

cuộc đời của con người y như chúng ta, nghĩa 

là cũng ăn cơm, mặc áo, đi đứng, nói năng, 

học hành… Ngài cũng lập gia đình, có vợ, có 

con. Sau đó, mới đi tu và sự tu hành cũng rất 

là gian lao khổ cực rồi mới đắc Đạo! Sau khi 

đắc Đạo, Ngài lại vẫn còn phải hy sinh với bao 

vất vả, cực nhọc trên con đường hoằng hóa, 

dậy dỗ, khai ngộ chúng sinh. 
 

Một cuộc đời, một cuộc sống vừa linh động 

tuyệt vời như mọi người trần thế, lại vừa siêu 

việt trần thế! Mà đây không phải là một giấc 

mộng, mặc dầu cuộc đời là huyễn hóa! Nhưng  

cái huyễn hóa đó, nó là sự vi diệu nhiệm mầu, 

chân thật của “cảnh giới cực lạc hóa hiện”! 

Cho nên nó cũng không phải là một câu 

truyện thần thoại… Mà là sự thật trăm phần 

trăm ngay nơi chúng ta đang hiện sống.  
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Đức Phật, hay còn gọi một cách khác là “Phật Tính”: 
 

✓ Là gương thanh tịnh sáng ngời. 

✓ Là kho tạng Kinh sâu rộng vô biên. 

✓ Là trí tuệ việt siêu. 

✓ Là tình thương yêu chân thật, tuyệt đối. 

✓ Và cũng là lòng từ bi bình đẳng bao 

trùm toàn vũ trụ, vạn vật. 
 

Ngài đã làm đất chuyển trời rung, làm muôn 

loài chúng sinh chúng ta phải ngỡ ngàng, sửng 

sốt, vô cùng xúc động, vô cùng hạnh phúc, nhớ 

ơn và biết ơn. 
 

Cảm động và sung sướng làm sao, khi chúng ta 

đang bơi lội trong biển vô minh, đang bàng 

hoàng, hãi hùng trong sinh tử! Thì mỗi người 

chúng ta đều được một chiếc phao, một món 

quà vô giá là kinh sách, là đường lối khai ngộ 

của Đấng Cha Lành. Để bơi ngược dòng bão tố 

của cuộc đời mà trở về ngôi nhà “Tự Tính”, là 

ngôi nhà trống rỗng nhiệm mầu “Tính Không”. 

Tính Không này, là Tính Giác, là Chân Không 

Diệu Hữu, nó chưa hề rời chúng ta cùng vũ trụ 

vạn vật bao giờ vì:  
 

      “Sắc tức thị Không, Không tức thị  Sắc” 

        “ Sắc chính là Không, Không chính là Sắc” 
 

Nên trong quốc độ của những ai đã giác ngộ, đã 

thấm nhuần Sắc, Không một cách rốt ráo thì sẽ  
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nhận ra rằng: ngay trong thế giới hiện hữu này, 

không hề có khổ đau, không hề có sinh tử, mà 

chỉ toàn là sự an lạc nhiệm mầu, toàn là Chân 

Không Diệu Hữu thiết thực ngay trước mắt. 
 

Vì là ngôi nhà Diệu Hữu Tính Không, nên nó 

cùng khắp không gian, thời gian! Khi đã cùng 

khắp không gian như vậy, thì dĩ nhiên không có 

khứ, không có lai (đi lại) nên không có luân hồi. 

Và khi đã cùng khắp thời gian thì không có gián 

đoạn bởi sinh diệt, do đó mà không có sinh tử!  
 

Cũng bởi “Tính Không” Diệu Hữu nhiệm mầu 

như thế, nên không có chỗ nào trói buộc nó 

được, vì vậy mà giải thoát. Và khi đã giải thoát, 

là đã về nhà.  Nói một cách khác là đã giác ngộ, 

tức nhận ra Bản Lai Diện Mục của mình. Như 

vậy thì giác ngộ có khác gì Phật Đản Sinh đâu? 
 

Chúng ta mừng “Đản Sinh Đức Phật” ngày hôm 

nay, rồi một ngày nào đó, nương theo giáo 

pháp của Đức Phật, mà noi gương Ngài để tu 

hành cho đến giác ngộ, là tự động giải thoát 

được sinh tử. Giác Ngộ là trực nhận ra Phật 

Tính của mình. Cái giây phút giác ngộ ấy, là 

giây phút Mừng Đản Sinh Đức Phật mà cũng 

chính là Mừng Đản Sinh của chúng ta. 
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   Lúc ấy thì: 

✓ Cha Con đã đoàn tụ 

✓ Sóng đã nhập nước 

✓ Ân đã trả, nghĩa đã đền 

✓ Đã ra ngoài khổ đau, sinh tử. 
 

     Cũng là đã trọn bề chữ hiếu, và đây mới   

chính là Lễ Mừng Phật Đản Sinh đúng nghĩa. 
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Dâng Hương Tam Bảo 
 

    Nguyện đem lòng thành kính         

     Gửi theo đám mây hương          

     Phảng phất khắp mười phương         

      Cúng dường ngôi Tam Bảo          

     Thề trọn đời giữ Đạo    

      Theo Tự Tính làm lành    

     Cùng pháp giới chúng sinh   

      Cầu Phật từ gia hộ 

      Tâm Bồ Đề kiên cố 

      Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác 

 
 

Tán Phật 
 

  Đấng PhápVương vô thượng 

  Ba cõi chẳng ai bằng  

  Thầy dạy khắp trời, người 

  Cha lành chung bốn loài 

  Quy y tròn một niệm 

  Dứt sạch nghiệp ba kỳ  

  Xưng dương cùng tán thán 

          Ức kiếp không cùng tận 
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Quán Tưởng 
 

Phật, chúng sinh tính 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 BảoTọa, thân con ảnh hiện 

Cúi đầu xin thề nguyện quy y 
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                Đỉnh  Lễ  Tam  Bảo 

 
 

  Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

       Nam mô tận hư không biến pháp giới,  

      Quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật,  

      Tôn Pháp, Hiền Thánh, Tăng,  

      Thường trụ Tam Bảo.   
 

                                                       (Chuông) 

 
 

Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ, 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

Đương lai hạ sinh 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. 
 

             (Chuông) 
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Chí Tâm Đỉnh 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 Tạng Vương Bồ Tát,  

Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
 

              (Chuông) 
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Chú Đại Bi 
  

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                         (3 lần) 
 

 

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 yết 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 cần 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 bà dà, ma phạt 

đạt đậu, đát điệt 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 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. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ, y hê di  
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hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá 

lợi, phạt xa 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. Ma 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. Ma 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. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. 

Bà 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 hắt ra đát na, đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước 

bàng ra dạ, ta bà ha.  
 

 Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà 

dạ, ta bà ha. (3 lần) 
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Khấn Nguyện Tạ Ơn 
 

 

Chúng con xin tạ ơn: 
 

Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát, 
 

Chư Hiền Thánh Tăng. 
 

Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ… 
 

Cửu Huyền Thất Tổ. 
 

Các Ân Sư, các thiện tri thức, các ân nhân. 
 

Đôi giòng họ hàng nội/ngoại  
 

Các bạn bè thân và sơ. 
 

Tất cả kẻ ân và người oán. 
 

Cùng chư vị đã quá vãng: các oan hồn, 

không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, hay 

nòi giống. 
 

Các vị anh hùng liệt sĩ, các vị anh thư vô 

danh, hữu danh. 
 

Chúng con cũng xin tạ ơn toàn thể các chư 

vị hiện tiền, và muôn loài, muôn vật, hữu 

tình ,vô tình, hữu hình, vô hình...  
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Để Tạ Ơn, chúng con xin được 

bắt đầu làm: 
 

    “ Mười Đỉnh Lễ Tạ Ơn ” 
) 

 Lễ Tạ Ơn thứ nhất: 
 

Chúng con mang ơn Tam Bảo, Chư Phật 

Tổ, Chư Bồ Tát, Chư hiền Thánh Tăng từ 

vô thỉ đến nay, đã chỉ dạy cho chúng con 

đường lối giải thoát khỏi sự vô minh dày 

đặc, cũng là giải thoát mọi phiền não, khổ 

đau, tức là giải thoát sinh tử luân hồi! 

Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ Tam Bảo 

mười phương để tạ ơn.  
 

 (Đó là Lễ Tạ Ơn đối với Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát 

và Chư Hiền Thánh Tăng) 
 
 

                                                                   (chuông) 

 Lễ Tạ Ơn thứ hai: 
 

Chúng con mang ơn Quí Ân Sư, từ vô thỉ 

đến nay, đã giáo huấn, khai ngộ cho chúng 

con đi đúng đường lối chính pháp, để trở 

thành những Thiện Nhân đạo đức, biết tu 

hành theo chính pháp hầu được ra ngoài 

mọi phiền não và sinh tử. Chúng con xin 
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khấu đầu đỉnh lễ quí ân sư từ vô thủy đến 

nay để tạ ơn.                     
 

 (Đó là Lễ Tạ Ơn đối với Quí Ân Sư của chúng con) 
 
 

                                                                   (chuông) 
 

 

Lễ Tạ Ơn thứ ba: 
 

  Chúng con mang ơn Tổ Tiên, Cửu Huyền 

Thất Tổ, cũng như cha mẹ từ vô thỉ đến 

nay. Quí Ngài đã sinh thành, dưỡng dục 

chúng con, đã cho thân mạng này với đầy 

đủ sáu căn thật hữu dụng, vô cùng đẹp đẽ 

để học hỏi và thực hành đường lối giác 

ngộ, giải thoát của Đức Từ Phụ Thích Ca 

Mâu Ni. Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ 

để tạ ơn.                             
 

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với Tổ Tiên, Cửu Huyền 

Thất Tổ  cũng như cha mẹ từ vô thủy đến nay 

của chúng con) 
 

                                                                                       (chuông) 
 

Lễ Tạ Ơn thứ tư: 
 

Chúng con mang ơn các Thiện Tri Thức 

đã dạy bảo, các bạn bè thân sơ đã khuyên 

nhủ cùng những ân nhân, những người oán 

thù từ vô thỉ đến nay, đều là những nhân 
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duyên, đều là những phương tiện tốt, đã 

giúp đỡ chúng con trên đường Đời cũng 

như đường Đạo. Chúng con xin khấu đầu 

đỉnh lễ để tạ ơn.                             
 

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với các Thiện Tri Thức, bạn bè 

thân sơ và kẻ ân, người oán của chúng con) 
 

 

       (chuông) 
 

Lễ Tạ Ơn thứ năm: 
 

Chúng con mang ơn họ hàng, nội, ngoại xa 

gần từ vô thỉ đến nay đã giúp đỡ, và khuyên 

dạy chúng con về đủ mọi mặt trong cuộc đời 

vô cùng phức tạp này. Chúng con xin khấu 

đầu đỉnh lễ để tạ ơn.    
                         

   (Đó là Lễ Tạ Ơn  đối với họ hàng nội ngoại gần   

    xa của chúng con) 
            (chuông) 

 

Lễ Tạ Ơn thứ sáu: 
 

Chúng con mang ơn tất cả các vợ chồng, 

chồng vợ, và các con cái, trong đó có 

những kẻ ân, và cũng có những người 

oán từ vô thỉ đến nay. Các Ngài đã cho 

chúng con có chỗ gá vào, để có nhiều cơ 

hội trả vay, vay trả mọi oán ân, nợ nần và 
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mới có hoàn cảnh, có môi trường học hỏi 

về Đời,về Đạo hầu tiến tới chân lý giải 

thoát sinh tử, khổ đau. Chúng con xin 

khấu đầu đỉnh lễ để tạ ơn.    
                   

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với tất cả vợ chồng, 

chồng vợ   và con cái của chúng con) 
           (chuông) 

 

Lễ Tạ Ơn thứ bảy: 
 

Chúng con mang ơn muôn loài, muôn 

vật, chúng sinh, hữu tình, vô tình: đất, 

nước,gió, lửa, hoa, trái, cỏ cây từ vô thỉ 

đến nay. Đã cho chúng con có đầy đủ vật 

dụng trong cuộc sống hàng ngày, để duy 

trì thân mạng này mà tu học về cả hai 

mặt Đời và Đạo. Chúng con xin khấu đầu 

đỉnh lễ để tạ ơn.                             
 

            (Đó là Lễ Tạ Ơn đối với muôn loài muôn vật chúng 

sinh, hữu tình cũng như vô tình của chúng con) 
 

 

        (chuông)  

 

Lễ Tạ Ơn thứ tám: 
 

Chúng con mang ơn tất cả các Quốc Gia, 

Xã Hội, Toàn Thế Giới, và Đại Vũ Trụ. Tất 

cả các chư vị hiện tiền cũng như các chư vị 
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đã quá vãng. Các oan hồn không phân biệt 

tôn giáo, chủng tộc, hay nòi giống. Các vị 

Anh Hùng Liệt Sĩ, các vị Anh Thư hữu 

danh, vô danh. Muôn loài, muôn vật: hữu 

tình vô tình, hữu hình vô hình, từ vô thủy 

đến nay. Các Ngài đã cho chúng con một 

cuộc sống thanh bình, trật tự. Một sự tương 

trợ hài hòa với lòng bác ái, can đảm, hy 

sinh đầy trách nhiệm. Chúng con xin khấu 

đầu đỉnh lễ để tạ ơn.                          
 

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với Quốc Gia, Xã Hội, Toàn 

Thế Giới, Đại Vũ Trụ, các anh hùng liệt sĩ 

và muôn loài muôn vật ) 
 

                                                                           (chuông) 
 

Lễ Tạ Ơn thứ chín: 
 

Chúng con mang ơn sự vi diệu của Pháp 

Giới dung thông, các quý vị thuộc thế giới 

vô hình, hữu hình từ vô thỉ đến nay, đã cho 

chúng con có một đức tin vững chắc về 

Tâm Linh, về sự nhiệm mầu trong cuộc 

sống! Để chúng con có được lòng tự tin, là  
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chính mình cũng có khả năng tự giác về 

Chân Lý ấy. Chúng con xin khấu đầu đỉnh 

lễ để tạ ơn.                             

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với sự vi diệu của Pháp Giới  

dung thông)   
 

                                                                   (chuông) 
 

Lễ Tạ Ơn thứ mười: 
 

Chúng con mang ơn chính thân mạng của 

chúng con, vì nhờ phúc báu của thân mạng 

đang hiện hữu này, mà chúng con có muôn 

vàn cơ hội: để sám hối, để tu sửa, để học 

hỏi về Đời, về Đạo mà tinh tấn, tiến hóa 

đến tận cùng, là cứu cánh Chân, Thiện, 

Mỹ hầu giải thoát chính mình và giải thoát 

chúng sinh. Chúng con xin khấu đầu đỉnh 

lễ để tạ ơn.                         
 

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với chính thân mạng của 

chúng con) 
 

                                                                                 (chuông) 
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   Khai Thị Lễ Mộc Dục 
   (Lễ Tắm Phật) 

 

  “Tắm Phật” đây không có nghĩa thật là 

“Tắm Phật”.Vì Phật đây là Phật Tính, 

mà đã là Phật Tính thì tự nó thanh tịnh, 

trong sạch tuyệt đối rồi! Chúng ta là 

những kẻ phàm phu đầy ô nhiễm, làm 

sao lại có thể Tắm cho Phật được ? 
 

  Nhưng để noi gương Đức Phật, Ngài đã 

tu hành vô cùng gian lao, khổ cực… 

Ngài cũng đã từng hướng ngoại tìm cầu, 

tầm sư học Đạo mãi mà không đạt được 

kết quả gì! Cho đến một ngày, Ngài tự 

phải tọa thiền để hướng vào nội tâm 

chính mình mới Giác Ngộ! Tức là nhận 

ra Phật Tính sẵn có nơi Ngài, và Phật 

Tính ấy cũng sẵn có ở muôn loài chúng 

sinh. 

  Như vậy là chúng ta cũng có Phật Tính, 

chỉ vì vô minh tham, sân, si che lấp mà 

thôi! Nhưng nếu chịu tu hành, không cầu  
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Phật bên ngoài, mà tự hướng vào nội 

tâm, là theo gót chân và theo đúng y chỉ, 

là “Phương Pháp Tu” của Đức Phật. Thì 

rồi một ngày nào đó “mây sẽ tan và 

trăng sẽ hiện ”.  
 

Tất cả là nhờ vào phương tiện: Thiền, 

Niệm Phật, Trì Chú… mà chúng ta có 

công phu. Nếu giữ được công phu không 

gián đoạn, thì chính công phu ấy sẽ tự 

quét đi cái màn vô minh sinh tử luân hồi, 

để Phật tự hiện toàn Thân Tâm chúng ta. 

Thì đó là một cách tu đứng đắn nhất, 

đúng nghĩa nhất! 
 

Để phù hợp với Chân Tâm Phật Tính ấy, 

thì dĩ nhiên chúng ta nên buông bỏ tận 

cùng mọi tập khí là những thói hư tật xấu 

như : ích kỷ, ghét ghen, tranh giành, 

ngạo mạn, ác độc… Có như thế mới thật 

đúng nghĩa “Tắm Phật”! Tức là chúng ta 

đang tự thanh tịnh thân tâm mình.  Còn 

về Lễ Mộc Dục đây, chỉ là một Lễ kỷ 

niệm noi gương, tán dương và tri ân Đức 

Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni mà thôi! 
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                   Bát Nhã Tâm Kinh 
 

              NAM MÔ BÁT NHÃ HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                                            (3 lần) 
 

  

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 sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 

tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 

Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức ; Vô 

nhãn, 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. 
 

 



 

- 72 -   TIẾNG CHUÔNG NGÂN 

 

 

 

 

 

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 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 nhất thiết khổ, chân thật 

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) 
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                    Tam Tự Quy 
 

 

 Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh,  

 Thề giải Đại Đạo, phát vô thượng Tâm.         
                               (chuông) 
 

 Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh,  

 Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.  

                               (chuông) 
 

 Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh,   

 Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.  

                                 (chuông) 

 

 

 

          Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

  
Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ 

 Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn 

 Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học 

 Phật Đạo vô thượng, thệ nguyện thành 
                                                (chuông) 
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             Hồi Hướng 

  

    Nguyện đem Công Đức này 

   Hướng về khắp tất cả 

   Đệ tử và chúng sinh 

   Đều trọn thành Phật Đạo 
        (chuông) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 



 

 

NGHI   
 

THỨC 
 

TAM  

QUY  
 

NGŨ  

GIỚI 
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NGHI THỨC  

TAM QUY NGŨ GIỚI 
              

Thiền Tọa 15 phút 
 

 Dâng Hương Tam Bảo 
 

Giọt Nước Cam Lồ 
 

 Sám Hối Tổng Quát 
 

 Sám Hối Rốt Ráo 
 

 Mười Đỉnh Lễ Sám Hối 
 

 Kệ Sám Hối 
 

 Khai Thị Tam Quy Ngũ Giới 
 

Tụng Đại Bi 
 

  Mười Đỉnh Lễ Tạ Ơn 
 

  Tụng Bát Nhã Tâm Kinh 
 

Tam Tự Quy 
 

          Tứ Hoằng Thệ Nguyện 
 

Hồi Hướng 
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Dâng Hương Tam Bảo 
 

    Nguyện đem lòng thành kính         

     Gửi theo đám mây hương          

     Phảng phất khắp mười phương         

      Cúng dường ngôi Tam Bảo          

     Thề trọn đời giữ Đạo    

      Theo Tự Tính làm lành    

     Cùng pháp giới chúng sinh   

      Cầu Phật từ gia hộ 

      Tâm Bồ Đề kiên cố 

      Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác 

 
 

Tán Phật 
 

  Đấng PhápVương vô thượng 

  Ba cõi chẳng ai bằng  

  Thầy dạy khắp trời, người 

  Cha lành chung bốn loài 

  Quy y tròn một niệm 

  Dứt sạch nghiệp ba kỳ  

  Xưng dương cùng tán thán 

         Ức kiếp không cùng tận 
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  Quán Tưởng 
 

  Phật, chúng sinh tính 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 BảoTọa, thân con ảnh hiện 

  Cúi đầu xin thề nguyện quy y 
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    Đỉnh  Lễ  Tam  Bảo 

 
 

  Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

       Nam mô tận hư không biến pháp giới,  

      Quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật,  

      Tôn Pháp, Hiền Thánh, Tăng,  

      Thường trụ Tam Bảo.   
 

                                                       (Chuông) 

 
 

Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ, 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

Đương lai hạ sinh 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. 
 

             (Chuông) 

 

 

 

 



 

- 81 - NGHI THỨC TAM QUY, NGŨ GIỚI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chí Tâm Đỉnh 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 Tạng Vương Bồ Tát,  

Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
 

              (Chuông) 
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              Giọt Nước Cam Lồ 
 

 

Nhành dương liễu rỏ giọt nước cam lồ 

Thanh tịnh rẩy rồi, tỉnh mộng hết mơ 

Bao vọng nghiệp, não phiền tiêu sạch hết 

Cực Lạc hiện đây, hỏi có ai ngờ! 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát,  

Ma Ha Tát. 
     

(Xin tiếp tục trì tụng câu này cho đến khi hết tẩy tịnh)  
“ Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát,  Ma Ha Tát ”...  
  

                                                                                                                                                                      (Chuông) 
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Sám Hối Tổng Quát 
 

Xưa con vốn tạo tác các vọng nghiệp 

Đều do vô thỉ tham, sân, si 

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra 

Hết thảy con nay xin sám hối 
 

Tội từ Tâm khởi, đem Tâm sám 

Tâm tự tịnh rồi, tội liền tiêu 

Tội tiêu, Tâm tịnh, rõ Chân Không 

Thế mới thật là Chân Sám Hối! 
 

                     (3 tiếng chuông) 
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                          Sám Hối Rốt Ráo 
  

Đệ tử chúng con là . . .Pháp Danh là . . 

và chúng con cũng là đại diện cho . . . . 

Pháp Danh . . . . 
 

Từ vô thỉ đến nay, nhiều đời không 

nhớ, chúng con đã lỡ khởi biết bao 

nhiêu tà ác niệm, và làm biết bao nhiêu 

tội ác, nghiệp si mê: kiêu căng, dối trá, 

ích kỷ, ghét ghen...  
 

Nay chúng con xin dốc lòng chân sám 

hối cho mọi ý niệm tội lỗi đã lỡ khởi 

hay đang khởi, cùng những hành động 

tội lỗi đã lỡ phạm hay đang phạm đó. 
 

Từ nay chúng con nguyện dứt hết mọi 

ý niệm bất thiện. Đồng thời cũng xin 

nguyện dứt bỏ mọi tội lỗi vô minh mà 

chúng con đã lỡ phạm hay đang phạm, 

xin đồng đều được tiêu tan ngay!  
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Bởi vì Nhất Niệm Vô Minh, chúng 

con đã biết hướng chuyển về thiện 

niệm, tức Chân Như Niệm vốn sẵn 

có của mình. Cho nên chắc chắn 

chúng con không còn bao giờ tái 

phạm những lỗi lầm như xưa nữa. 

Nếu chẳng may còn chút dây dưa 

nào với tập khí của Ngũ Uẩn! Dù chỉ 

là những ý niệm thoáng qua thôi về 

những tội lỗi ấy, thì chúng con cũng 

xin nguyện thề hối cải ngay! 
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      Khai Thị Mười Đỉnh Lễ Sám Hối 
 

Bởi nhất niệm vô minh là nhân, nên 

chúng con đã tạo tội lỗi tầy trời! Để 

rồi chúng con phải nhận cái quả 

khổ đau là thân tâm mình bị trôi lăn 

trong sinh tử, không bao giờ dứt. 
 

Nay chúng con đã tỉnh ngộ, đã biết 

hổ thẹn, đã biết hối hận và muốn tự 

giải thoát thân tâm mình khỏi 

những phiền não sinh tử ấy! Cho 

nên chúng con xin dùng thân tâm 

tội lỗi này, để làm lễ chân thật sám 

trừ, ăn năn mọi tội lỗi mà chúng 

con đã lỡ tạo. Chúng con cũng xin 

nguyện tu hành và hối cải ngay cho 

những tội lỗi sau nếu có, dù chỉ là 

những tư tưởng thoáng qua… 
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Để Sám Hối, chúng con xin được 

bắt đầu làm: 
 

Mười Đỉnh Lễ Sám Hối 
 

Lễ Sám Hối thứ nhất: 
 

Chúng con xin nhất tâm khấu đầu đỉnh lễ 

sám hối: Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát, Chư 

Hiền Thánh Tăng về tất cả mọi tội lỗi, dù vô 

tình hay cố ý! Nếu chúng con đã lỡ phạm 

qua bao đời không thể nhớ từ vô thỉ cho đến 

nay, như những tội: 
 

  Tội phỉ báng Tam Bảo 

Tội không tin Tam Bảo 

Tội dám xúc phạm, làm hư hại đến  

thánh thể của quý ngài.                                                                           
 

(Đó là những tội lỗi đối với Chư Phật Tổ, 

Chư Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng) 
 

                                         (Chuông) 
    

Lễ Sám Hối thứ hai: 
 

Chúng con xin thành tâm khấu đầu đỉnh lễ 

sám hối: Cửu Huyền Thất Tổ, Ông Bà, Cha 

Mẹ, Tổ Tiên, đôi dòng Nội Ngoại đã quá 

vãng về tất cả mọi tội lỗi dù vô tình hay cố  
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ý! Nếu chúng con đã lỡ phạm qua nhiều đời 

không thể nhớ, từ vô thỉ đến nay như những 

tội:  
 

Tội bất hiếu, bất kính (đối với Cửu Huyền  

                    Thất Tổ) 

      Tội bội bạc, vô ơn    "     "  

  Tội bại hoại gia phong    "     "  

Tội khinh khi, phỉ báng, nói xấu; tội quên 

cội, quên nguồn, quên giòng, quên giống 

đối với Cửu Huyền Thất Tổ  
 

   (Đó là những tội lỗi đối với Cửu Huyền Thất Tổ,             

Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên, Nội Ngoại,  

đã quá vãng của chúng con) 
                                                                               (Chuông) 

 

Lễ Sám Hối thứ ba: 
 

Chúng con xin thành tâm khấu đầu đỉnh lễ 

sám hối: Ông Bà, Cha Mẹ và đôi dòng Nội 

Ngoại đang hiện tiền về mọi tội lỗi, dù vô 

tình hay cố ý! Nếu chúng con đã lỡ phạm tội 

bất hiếu qua bao đời không thể nhớ từ vô thỉ 

đến nay. Và nếu còn tiếp diễn, là dám xúc 

phạm đến Ông Bà Cha Mẹ của đôi bên Nội 

Ngoại như những tội: 
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Tội ngạo mạn, cãi lời        (Ông Bà Cha Mẹ) 

Tội độc ác, khinh khi            "           " 

Tội thù hằn, mắng nhiếc       "           " 

Tội dằn hắt, tư lợi cho bản thân, cho gia 

đình riêng của mình, mà lợi dụng công lao, 

tiền tài, sức lực của Ông Bà Cha Mẹ.  

Tội vô ơn, bội nghĩa, vu oan, phản phúc 

Ông Bà Cha Mẹ. 

Tội hành hạ và đánh giết Ông Bà Cha Mẹ.  
 

  (Đó là những tội lỗi bất hiếu, bất kính đối với Ông 

Bà, Cha Mẹ đôi dòng nội ngoại đang hiện tiền của 

chúng con) 
 

                          (Chuông) 
 

Lễ Sám Hối thứ tư: 
 

Chúng con xin thành tâm khấu đầu đỉnh lễ 

sám hối: các Sư Trưởng, các Thiện Tri 

Thức, các Ân Nhân về mọi tội lỗi… nếu 

chúng con đã lỡ phạm dù vô tình hay cố ý, 

qua bao đời không thể nhớ từ vô thỉ đến 

nay, và nếu còn tiếp diễn như những tội: 
 

Tội vong ân, bạc bẽo (đối với quí Sư Trưởng,                        

                         Thiện Tri Thức, và ân nhân) 

   Tội lừa lọc, bội phản    "        " 

  Tội cạnh tranh, ngạo mạn       "        " 
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  Tội ích kỷ, ghét ghen       "        " 

  Tội dèm pha, nói xấu       "        " 

   Tội khinh khi, lợi dụng       "        " 

      Tội đánh đập, giết hại       "        " 
 

   (Đó là những tội lỗi đối với các Ân Sư, các Thiện  

 Tri Thức và các ân nhân của chúng con)  
 

                       (Chuông)                                                              
 

Lễ Sám Hối thứ năm: 
 

Chúng con với lòng thành thật xin khấu đầu 

đỉnh lễ sám hối: Họ hàng nội/ngoại, chú bác, 

cô dì, anh, chị, em… về tất cả mọi tội lỗi dù 

vô tình hay cố ý! Nếu chúng con đã lỡ phạm 

qua bao đời không thể nhớ, từ vô thỉ đến nay 

và nếu còn tiếp diễn như những tội : 
 

  Tội ích kỷ, ghét ghen (đối với họ hàng nội ngoại) 

  Tội vô ơn, bội nghĩa            "     " 

  Tội vu oan, giá họa   "     " 

  Tội tranh đua, ngạo mạn "     " 

  Tội tị hiềm, dối trá "    " 

  Tội thêu dệt, điêu ngoa "    " 

  Tội dèm pha, nói xấu "     " 

  Tội sân hận, tham lam "     "  
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  Tội tranh chấp, tư lợi "     " 

 Tội thù hằn, và làm hại  "     " 
 

 

    (Đó là những tội lỗi xấu xa, ganh đua, tị hiềm, nhỏ    

nhen  đối với  họ hàng nội ngoại của chúng con) 
 

                                               (Chuông) 
 

Lễ Sám Hối thứ sáu: 
 

Chúng con nhất dạ, một lòng xin khấu đầu 

đỉnh lễ sám hối: tất cả các vợ chồng, và 

chồng vợ về mọi tội lỗi dù vô tình hay cố ý! 

Nếu chúng con đã lỡ phạm qua bao đời 

không thể nhớ, từ vô thỉ đến nay, và nếu còn 

tiếp diễn mọi lỗi lầm như những tội: 
 

 Tội ngoại tình, lén lút (sau lưng vợ hay                        

                        chồng của mình) 
      Tội dối trá, điêu ngoa (đối với vợ hay chồng  

                 của mình)  

     Tội lợi dụng, bắt nạt "   " 

  Tội lừa lọc, nhỏ nhen "   " 

  Tội hơn thua, ích kỷ "   " 

  Tội tị hiềm ghen ghét "   " 

  Tội tranh giành tư lợi "   " 

  Tội hành hạ, độc ác "   "  

  Tội chửi mắng, nhục mạ  "   " 
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    Tội cướp đoạt, vu oan   "   "    

    Tội đánh đập, và giết hại "   " 
 

 (Đó là những tội lỗi bất kính, bất chung đối với  

chồng hay vợ của chúng con) 
 

                                                                                                    (Chuông)   
 

    Lễ Sám Hối thứ bảy: 
 

Chúng con xin nhất dạ, chí tâm thành khấu 

đầu đỉnh lễ sám hối: các bạn bè thân sơ, kẻ 

ân, người oán về tất cả mọi tội lỗi dù vô tình 

hay cố ý! Nếu chúng con đã lỡ phạm qua 

bao đời không thể nhớ từ vô thỉ đến nay, và 

nếu còn tiếp diễn như những tội: 
 

    Tội lừa thầy, phản bạn (đối với bạn bè,  

               kẻ ân, người oán) 

     Tội tị hiềm, ghen ghét   "   " 

    Tội thêu dệt, điêu ngoa   "   " 

  Tội nhỏ nhen, ích kỷ   "   " 

    Tội vô ơn, bội nghĩa   "   " 

    Tội sân hận, si mê   "   " 

Tội tư lợi, chấp tranh   "       " 

    Tội vu oan, giá họa   "   " 

    Tội độc ác, ngã mạn         "   " 

     Tội khinh khi, nhục mạ "       " 
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         Tội lợi dụng, cướp đoạt    "         " 

      Tội hành hạ, và giết chóc   "     " 
 

(Đó là những tội lỗi lừa Thầy, phản bạn đối với  

bạn bè, kẻ ân, và người oán của chúng con) 
                                                     

              (Chuông) 
 

Lễ Sám Hối thứ tám: 
 

Chúng con chí tâm thành xin khấu đầu đỉnh 

lễ sám hối: muôn loài, muôn vật, hữu tình, 

vô tình, hữu hình, vô hình, nước, lửa, núi, 

đồi, đất, đá, cỏ, cây… về tất cả mọi tội lỗi dù 

vô tình hay cố ý! Mà chúng con đã lỡ phạm 

qua bao đời không thể nhớ hết từ vô thỉ đến 

nay, và nếu còn tiếp diễn như những tội: 
 

Tội phá hoại, cướp đoạt nước, lửa,  

núi đồi, cây cối, đất đá, cỏ cây... 

Tội lợi dụng, phí phạm chúng.                             

       Tội khinh khi, mắng chửi chúng.    

            Tội vô ơn, bạc bẽo đối với chúng.    

Tội dã man, độc ác đối với chúng.   

Tội hủy hoại, và giết hại chúng.           
                     

          (Đó là những tội lỗi đối với muôn loài, muôn vật      

                hữu hình, vô hình, hữu tình, vô tình, đất đá cỏ cây)   
                                                                                         (Chuông)                                                                                                          
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Lễ Sám Hối thứ chín: 
 

Chúng con nhất dạ, một lòng chí tâm thành, 

xin khấu đầu đỉnh lễ sám hối: tất cả mọi quốc 

gia, xã hội, toàn thế giới và đại vũ trụ. Về tất 

cả tội lỗi dù vô tình hay cố ý! Chúng con đã 

lỡ phạm qua bao đời không thể nhớ từ vô thỉ 

đến nay, và nếu còn tiếp diễn như những tội: 
 

Tội không tôn trọng pháp luật mà còn vi 

phạm luật pháp. 

Tội không gìn giữ của công mà còn lợi 

dụng, phí phạm làm tổn hại, ăn cắp, ăn 

cướp vật chất cũng như thời gian của 

công. 
 

Tội không tận tâm, tận lực với quốc gia, 

xã hội; không trung thành với tổ quốc; 

không bảo tồn đất nước; không trân quý 

toàn thế giới, đại vũ trụ! Mà ngược lại 

còn: bội phản, vô ơn, hại dân, hại nước, 

hại nhân quyền, xã hội, hại chủng tộc, nòi 

giống, hại toàn thế giới,  
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hại đại vũ trụ để trở thành con người vô 

liêm sỉ, vô luân thường, đạo đức.  
 

        (Đó là những tội lỗi đối với mọi quốc gia, xã hội 

         của chúng con)  
                                                                                         (Chuông)  

 

Lễ Sám Hối thứ mười: 
 

Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ sám hối cho 

chính bản thân tâm chúng con, về tất cả mọi 

tội lỗi dù vô tình hay hữu ý! Nếu chúng con 

đã lỡ phạm qua bao đời, không thể nhớ từ vô 

thỉ đến nay, và nếu vẫn còn tiếp diễn mãi là 

đang phạm hay sẽ phạm những tội lỗi như: 
 

Tội sân hận, si mê 

  Tội cống cao, ngã mạn   

       Tội vô ân, bội nghĩa 

     Tội khen mình, chê người 

       Tội tham lam, tư lợi 

       Tội ích kỷ, ghét ghen 

  Tội bất hiếu, bất nghĩa 

       Tội điêu ngoa, thêu dệt 

  Tội vu oan, hại người 

  Tội tranh chấp, hơn thua 
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 Tội bội phản, nịnh bợ 

  Tội ác độc và sát hại...  
 

Với vô minh dầy và tội lỗi hãi hùng như thế, 

chúng con đã tự tạo cho thân tâm mình thành 

những con người vô cùng điên đảo! Luôn 

che chở cho bản ngã xấu xa, hiệp nhất với ác 

nghiệp, để tự đầy đọa chính thân tâm mình 

trong luân hồi, sinh tử mà không hay biết gì. 
 

(Đó là những tội lỗi đối với chính thân tâm 

 của chúng con) 
     (Chuông)    
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                      Kệ Sám Hối 
 

    Nhất Niệm Vô Minh, con lỡ khởi từ vô thỉ 

Tam độc sâu dày, con lỡ tạo tham, sân, si 

Thân, khẩu, ý, con lỗi lầm tầy núi Tu Di 

  Lỡ dại rồi, con biết gì ngoài sám hối! 
 

     Nguyện:  

“Sám hối mọi tội lỗi, lỡ lầm khởi từ vô thỉ”  
 

 Nguyện:  

“Chuyển vô minh này, thành trí tuệ từ bi” 
 

  Nguyện:  

“Dứt hết mọi tập khí tam độc tham, sân, si” 
 

    Nguyện:  

“Cải hối tột cùng,chí tâm thành chân sám hối” 
 

Vì tội từ Tâm khởi, nên Thân con phạm lỗi! 

Thật Tâm sám hối rồi, con thanh tịnh Thân Tâm 

Chỉ một Giới thanh tịnh thôi, là con được tiêu  

sạch mọi lỗi lầm                                       

Bởi thanh tịnh Thân Tâm này, thì chính con là 

Chân Tinh Khiết ấy! 
 

 

Ghi Chú:  
Một giới thanh tịnh ở đây có nghĩa là giữ công phu không gián đoạn. (cái 

không gián đoạn ấy là Chân Như Niệm). 

Công phu là: Niệm Phật, Trì Chú, Thiền: Tham Công Án hay Tham     

Thoại Đầu         
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   Khai thị Về Tam Quy 
 

Đức Phật dạy: “Muôn loài muôn vật đều có Phật 

Tính, và Phật Tính ấy không hề rời thế gian này, do 

vậy mà chúng ta quy y Tự Tính Tam Bảo sẵn có đó ” 
 

Tam Quy Y về mặt hữu tướng: 

Là ba lời phát nguyện, dùng Phật Pháp Tăng 

có hình tướng, tức Tam Bảo hữu tướng, làm 

“ngoại phương tiện” để hướng vào nội Tâm 

mà nhận ra Tam Bảo ấy ở ngay chính Thân 

Tâm mình, đó là:  
 

   Quy y Phật  

   Quy y Pháp  

   Quy y Tăng  
 

Tam Quy Y về mặt vô tướng: 

Là ba lời phát nguyện tự quy y (tự quay về) 

Tự Tính Tam Bảo vô tướng (Phật Pháp 

Tăng) của chính mình, tức chúng ta hướng 

vào nội tâm mà tự quy y Phật Tính hiện 

hữu ở ngay chính Thân Tâm mình: 
 

     Quy y Phật, tức Giác  

     Quy y Pháp, tức Chính 

     Quy y Tăng, tức Tịnh 
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✓ Tự Tâm chúng ta quy y (quay về) Giác  

thì Mê chẳng sinh. 

✓ Tự Tâm chúng ta quy y (quay về) Chính 

thì niệm niệm chẳng tà kiến. 

✓ Tự Tâm chúng ta quy y (quay về) Tịnh 

thì đối với muôn cảnh trần lao đều 

không ái nhiễm. 
 
 

Quy y Tam Bảo siêu thế: 
 

Thì không có cái gì trên thế gian này có thể 

so sánh được, ngay cả bạc vàng, ngọc ngà, 

châu báu. (Vì những thứ châu báu này không 

thể giúp chúng ta ra ngoài sự đau khổ và 

sống/chết được, nhưng với Tam Bảo thì ngược 

lại). 
 

Quả đúng như vậy, chúng ta vì vô minh nên 

đã phải lạc lõng, trôi lăn hằng hà, sa số 

kiếp, thống khổ với sự phiền não, sống chết. 

Để nước mắt mình rơi tràn đầy như biển cả, 

và để xương cốt mình chất cao như núi!  
 

Chúng ta đã, và vẫn đang đi luẩn quẩn trong 

nhiều đời, nhiều kiếp như vậy. Để cùng 

quay cuồng với vòng xe luân hồi dài vô 

cùng, vô tận, mà không làm sao có thể thoát 
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ra khỏi nó cả! Vì càng tìm đường ra, thì lại 

càng lạc xa, và vòng sinh tử lại càng đắm 

chìm sâu hơn nữa…  
 

Cứ như thế, chúng ta đang khốn khổ, vì 

loanh quanh lạc đường! Thì hạnh phúc 

thay, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, đấng 

cha lành toàn giác đã trao truyền Bảo Pháp 

là: những kim chỉ nam, là những tấm bản 

đồ chính xác, để chỉ đường khai lối, dẫn 

dắt cho những đứa con đang lạc lõng bơ 

vơ! Cũng là những đứa con đã hội đủ 

duyên lành, có ý chí quật cường, khao khát 

giác ngộ để thoát ra khỏi vòng luân hồi 

sinh tử ấy.   
 

Muốn đạt được mục đích cứu cánh tuyệt vời 

đó, thì như đã nói ở trên, chúng ta dùng: 

Phật, Pháp, Tăng, tức Tam Bảo hữu tướng 

làm “ngoại phương tiện” để hướng vào nội 

Tâm mà nhận ra Tam Bảo ấy ở ngay chính 

nơi mình!  
 

Và khi đã muốn được như vậy, thì cũng có 

rất nhiều điều kiện đòi hỏi nơi chúng ta là 

phải có tâm chân thành, có lòng can đảm, 

có ý chí cương quyết, dũng mãnh để thực 
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hành tích cực…Tức giữ trọn vẹn ba lời Thề 

Nguyện về Tam Quy Y, tức Qui Y Tam 

Bảo.  
 

Vâng, đã quy y Tam Bảo, thì chúng ta 

không còn sợ đi lạc đường lạc lối nữa. 

Nhưng phải vững tâm, phải thông minh, 

đừng thối chí ngã lòng, không nghe bất cứ ai 

xúi bẩy, kẻo lại đi lạc đường. Nếu chúng ta 

cứ nhất tâm, nhất chí, thẳng đường mà đi, thì 

lo gì không tiến tới mục đích. Tại đây xin 

xác định lại một cách tổng quát về qui y 

Tam Bảo : 
 

Vậy  quy  y Tam Bảo là gì? 
 

Quy Y Phật, là nương theo Phật, vì Phật là 

đấng Đại Giác, với trí tuệ tột cùng, từ bi vô 

lượng, bình đẳng tuyệt đối, thử hỏi còn có 

cái gì có thể so sánh hơn? 
 

Quy Y Pháp, là nương theo Pháp, vì Giáo 

Pháp của Đức Phật là mười hai Đại Tạng 

Kinh, và tám mươi bốn ngàn pháp môn, một 

giáo pháp siêu việt, sâu rộng vô ngần mé!  
 

Nếu chúng ta chịu can đảm, kiên trì học hỏi 

và thực hành rốt ráo… Thì nhờ giáo pháp 
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này mà chúng ta giác ngộ, và sẽ thoát khỏi 

biển trầm luân sinh tử. Vậy thử hỏi còn có 

cái gì quý báu hơn được Bảo Pháp này? 
 

Quy Y Tăng, là nương theo Tăng, Ni, vì 

Tăng, Ni là: đại diện Tam Bảo, là những vị 

đang học hỏi và thực hành ráo riết Giáo Lý 

của Đức Phật. Các vị đã theo đúng bước 

chân của Đức Phật là: ly gia, cắt ái, buông 

bỏ mọi danh vọng, tiền tài vật chất, để tiến 

tu, tinh tấn không ngừng nghỉ từng giây, 

từng phút. Mục đích không ngoài việc Tự 

Giác để giải thoát chính mình, rồi Tha Giác 

là để giải thoát chúng sinh ra ngoài vòng 

phiền não sinh tử.  
 

Chúng ta nên Qui Y những vị Tăng, những 

vị Ni thật thanh tịnh, thật chân chính, vì các 

Ngài có trí tuệ, hiểu rốt ráo về Phật 

Pháp!Thì mới có đủ khả năng để dìu dắt 

chúng ta trên bước đường từ Mê về Giác. 
 

Nói sâu rộng hơn tức trực chỉ về Quy Y Tam  

Bảo là chỉ thẳng ngay Tự Tính Tam Bảo Hữu 

Tướng/Vô Tướng: 
 

Nghĩa là nhờ tha lực Tam Bảo (Phật, Pháp, 

Tăng) hữu tướng mà chúng ta biết hướng



 

- 103 - NGHI THỨC TAM QUY, NGŨ GIỚI 

 

 vào nội Tâm mình là “Phật Tính”; cũng là 

“Tự Tính Tam Bảo”. Để hiểu rằng Đạo vốn 

sẵn có ở ngay chúng ta, nên không còn 

phải hướng ngoại tìm cầu, ỷ lại viển vông 

nữa. 
 

Vì khi đã giác ngộ, thì chính chúng ta là 

Tam Bảo, chính chúng ta là Phật. (Vì ai 

cũng có Phật Tính, nhưng phải tu hành sao 

cho nhận ra được Phật Tính ấy. Là dĩ nhiên 

Phật Tính có đủ mười hai đại tạng kinh). 

Khi đã có đủ mười hai đại tạng kinh nơi ta 

thì: chính chúng ta là Pháp, và chính 

chúng ta cũng lại là Tăng, là Ni! Vì chúng 

ta đang dùng thân hiện hữu này, dưới hình 

thức một vị Tăng, một vị Ni, một vị Ưu Bà 

Tắc (Nam), một vị Ưu Bà Di (Nữ) đang 

học hỏi, và đang tu hành để nhận ra Tự 

Tính ấy.  
 

 Đức Phật dạy:    
 

“ Ta là Phật đã thành, 
         chúng sinh là Phật sẽ thành ” 

 

 là như vậy đó. 
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Khai Thị Về Ngũ Giới 
  

Năm Giới ấy là: 
 

  Giới thứ nhất :     Không sát sinh 
 

  Giới thứ hai :      Không trộm cắp 
 

  Giới thứ ba :    Không tà dâm 
 

  Giới thứ tư :       Không nói dối 
 

Giới thứ năm :     
 

Không uống bia, rượu  

Không dùng ma túy  

Không đọc, không nghe, không coi 

sách báo, phim ảnh, truyền thanh, 

truyền hình về những đề tài đồi trụy 

nhảm nhí… Và mọi chuyện trò có tính 

cách không đạo đức! Vì tất cả những 

thứ này sẽ từ từ huân tập và làm hủy 

hoại thân tâm chúng ta. Ngoài ra còn 

liên hệ đến cha mẹ, gia đình, xã hội, tổ 

quốc, và cũng là gương xấu cho thế hệ 

trẻ tương lai. 
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Năm Giới Điều được đặt ra để giúp cho 

chúng ta tu hành mau có kết quả. Vì vậy  

tu hành mà không giữ Giới, thì có tu bao 

nhiêu đời, bao nhiêu kiếp cũng chỉ là vô  

ích mà thôi! Giới là tấm gương thanh tịnh, 

sáng ngời, luôn cận kề để nhắc nhở, khích 

lệ chúng ta. Hành giả nào giữ được đúng 

năm Giới, là không bao giờ vi phạm Giới 

nào, thì hành giả đó đã đắc Giới! Có 

nghĩa là Giới và Hành Giả đã hòa nhập 

làm một. Vị này đáng được tán dương, 

đáng được tôn kính, vì tự động vị ấy đã là 

Thiện Nhân, là Đại Nhân đúng nghĩa, dù 

muốn, dù không muốn, và đương nhiên vị 

đó đang tiến sâu vào con đường của 

Thánh Nhân. 
 

Ai cũng tưởng chỉ có năm Giới thôi thì rất 

giản dị, và việc giữ năm Giới này quá dễ 

dàng. Nhưng thật ra khi thực hành, và 

thực hành cho đúng mức thì nó lại vô 

cùng khó khăn đối với tất cả mọi người! 

Dù là Tu Sĩ hay Cư Sĩ…Vì khi đã lĩnh thọ 

năm Giới này, chúng ta phải thực hành 

chân thật tuyệt đối. Nghĩa là không giả 
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dối, điên đảo với chính mình thì mới có 

hiệu quả tốt là: “Thân Tâm mình được yên 

ổn, được an lành, và không còn phải lo 

sợ, ân hận, hay áy náy về bất cứ cái gì ” 
 

Vì thế cho nên, để khỏi bị ray rứt, lo lắng 

và linh cảm rằng chính mình sẽ phạm 

Giới, và không thể nào giữ được Giới! Thì 

tốt hơn là đừng có thọ, để đỡ bị phải tội. 
 

Nếu chúng ta cứ thọ Giới, để rồi cứ phạm 

Giới! Trong suốt cuộc đời mình thì quả 

đúng là quá vô minh… vì tự mình đem 

thân mình vào vòng sinh tử luân hồi nhiều 

hơn là lúc chưa thọ Giới. 
 

Nếu chúng ta chỉ thọ Giới vì a tòng, thọ 

Giới cho có lệ, để rồi cẩu thả, giải đãi đối 

với Giới! Thì đương nhiên đã chẳng được 

gì, mà còn mang biết bao nhiêu hậu họa, 

tai hại, và nguy hiểm…Bởi vì chúng ta đã 

không giữ đúng lời thề nguyện. Do lẽ đó 

mà tu bao nhiêu kiếp cũng chẳng xong, chỉ 

vì chúng ta đã phạm lời thề! Không giữ 

đúng lời phát nguyện, cho nên phải bị quả  
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báo: “cho tất cả những hành vi phạm Giới, 

lời nói phạm Giới, ý niệm phạm Giới của 

chính Thân Tâm mình ”. 
 

Còn ngược lại, nếu chúng ta giữ được năm 

Giới đúng mức của nó, thì kết quả tự động 

được trọn vẹn về cả hai mặt Đời lẫn Đạo. 
 

   Về mặt Đời:  
 

 Vì chúng ta có năm Giới, hướng dẫn đi 

đúng đường lối Chính Pháp, nên Thân 

Tâm được thanh tịnh, tự tại, an lạc.  
 

   Về mặt Đạo:  
 

 Dĩ nhiên chúng ta là những Thiện Nhân, 

thì chắc chắn có hạnh phúc, an lạc và sẽ 

không bị mất thân người có đầy đủ sáu 

Căn đẹp đẽ để tu hành đến viên mãn! 

Ngoài ra chúng ta còn là những tấm 

gương sáng để hướng dẫn gia đình, con 

cháu, bạn bè, cũng là trực tiếp đem 

những bông hoa hữu ích ấy đóng góp 

cho quốc gia, xã hội. 
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Vị Chủ Lễ:  

    Sau đây Giới Tử được làm :  

 Lễ  “Tam Quy Y ” và Thọ “Ngũ Giới” 
  

   Trước tiên là Tam quy y: 
  

        Tự qui y Phật, đương nguyện chúng sinh,  

       Thề giải Đại Đạo, phát Vô Thượng Tâm. 
                    (1 lễ, chuông ) 
 

     Tự qui y Pháp, đương nguyện chúng sinh,  

     Thâm nhập kinh tạng, trí-huệ như hải. 
                         (1 lễ, chuông)                           
 

      Tự qui y Tăng, đương nguyện chúng sinh,   

    Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. 
                         (1 lễ, chuông) 

 
      Vị Chủ Lễ:  

       “ Giờ đây Giới Tử hãy nhận lĩnh năm giới ”  
 

Giới thứ nhất:  
 

Không sát sinh, tức là không được giết hại 

mọi sinh vật ! Ngược lại hãy trân quí tất cả 

mọi sinh vật. Từ nay trở đi, Giới Tử có chịu 

giữ gìn Giới Điều này không ? 
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Giới thứ hai:  
 

Không trộm cắp, tức là không được lấy 

những gì mà người ta không cho mình! 

Hãy tôn trọng những tài sản và vật dụng 

của người. Từ nay trở đi, Giới Tử có chịu 

giữ gìn Giới Điều này không ? 
 

Giới thứ ba:  
 

Không tà dâm, ngoại trừ vợ chồng chân 

chính. Ngoài ra không được dâm đãng 

bậy, dù bất cứ trong hoàn cảnh nào, từ ý 

niệm cho tới hành động… Hãy cẩn trọng 

và trách nhiệm với: chính bản thân mình, 

cũng như kính trọng và trách nhiệm với tất 

cả mọi người, cùng muôn loài muôn vật. 

Từ nay trở đi, Giới Tử có chịu giữ gìn 

Giới Điều này không ? 
 

Giới thứ tư:  
 

Không nói dối, tức là không được nói dối 

trong bất cứ trường hợp nào! Trừ phi nói 

dối vì lòng từ bi, cứu người. Hãy luôn luôn 

nói lời chân thật và trách nhiệm với những  
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lời nói chân thật ấy. Từ nay trở đi, Giới Tử 

có chịu giữ gìn Giới Điều này không ? 
 

Giới thứ năm:  
 

Không uống rượu, tức là chính mình không 

phạm giới uống rượu, và cũng không xúi 

bẩy người khác phạm giới này. Đồng thời 

giới này còn bao gồm cả về ma túy, và bất 

cứ cái gì làm cho tâm trí mê mờ, điên đảo! 

Nghĩa là: không nên đọc, không nên nghe, 

không nên coi sách báo, phim ảnh, truyền 

thanh, truyền hình, và mọi chuyện trò có 

tính cách phạm thuần phong mỹ tục, không 

có đạo đức… Từ nay trở đi, Giới Tử có 

chịu giữ gìn Giới Điều này không ?  
 

Cả năm giới này, Giới Tử phải thi hành triệt 

để, tức là tự nghiêm khắc với chính mình; 

và cố gắng tối đa để không phạm một Giới 

nào cả, dù bằng hành động, lời nói hay ý 

nghĩ. 
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Chú Đại Bi 
  

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                      (3 lần) 
 

 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm  

đà a ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. 
 

Nam mô a rị da, bà lô yết 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 cần 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 bà dà, ma phạt 

đạt đậu, đát điệt 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 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. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ, y hê di  
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hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá 

lợi, phạt xa 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. Ma 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. Ma 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. 

Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà 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 hắt ra đát na, đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước 

bàng ra dạ, ta bà ha.  
 

 Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà 

dạ, ta bà ha. (3 lần) 
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Khấn Nguyện Tạ Ơn 
 

 

Chúng con xin tạ ơn: 
 

Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát, 
 

Chư Hiền Thánh Tăng. 
 

Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ… 
 

Cửu Huyền Thất Tổ. 
 

Các Ân Sư, các thiện tri thức, các ân nhân. 
 

Đôi giòng họ hàng nội/ngoại  
 

Các bạn bè thân và sơ. 
 

Tất cả kẻ ân và người oán. 
 

Cùng chư vị đã quá vãng: các oan hồn, 

không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, hay nòi 

giống. 
 

Các vị anh hùng liệt sĩ, các vị anh thư vô danh, 

hữu danh. 
 

Chúng con cũng xin tạ ơn toàn thể các chư vị 

hiện tiền, và muôn loài, muôn vật, hữu tình, 

vô tình, hữu hình, vô hình...  
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Để Tạ Ơn, chúng con xin được bắt   

đầu làm: 
 

    “ Mười Đỉnh Lễ Tạ Ơn ” 
) 

Lễ Tạ Ơn thứ nhất: 
 

Chúng con mang ơn Tam Bảo, Chư Phật 

Tổ, Chư Bồ Tát, Chư hiền Thánh Tăng từ 

vô thỉ đến nay, đã chỉ dạy cho chúng con 

đường lối giải thoát khỏi sự vô minh dày 

đặc, cũng là giải thoát mọi phiền não, khổ 

đau, tức là giải thoát sinh tử luân hồi! 

Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ Tam Bảo 

mười phương để tạ ơn.  
 

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát  

và Chư Hiền Thánh Tăng) 
 

                                                                                 (chuông) 

Lễ Tạ Ơn thứ hai: 
 

Chúng con mang ơn Quí Ân Sư, từ vô thỉ 

đến nay, đã giáo huấn, khai ngộ cho chúng 

con đi đúng đường lối chính pháp, để trở 

thành những Thiện Nhân đạo đức, biết tu 

hành theo chính pháp hầu được ra ngoài 

mọi phiền não và sinh tử. Chúng con xin 
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khấu đầu đỉnh lễ quí ân sư từ vô thủy đến 

nay để tạ ơn.                     
 

  (Đó là Lễ Tạ Ơn đối với Quí Ân Sư của chúng con) 
 
 

                                                                                  (chuông) 
 

 

Lễ Tạ Ơn thứ ba: 
 

  Chúng con mang ơn Tổ Tiên, Cửu Huyền 

Thất Tổ, cũng như cha mẹ từ vô thỉ đến 

nay. Quí Ngài đã sinh thành, dưỡng dục 

chúng con, đã cho thân mạng này với đầy 

đủ sáu căn thật hữu dụng, vô cùng đẹp đẽ 

để học hỏi và thực hành đường lối giác ngộ, 

giải thoát của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu 

Ni. Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ để tạ 

ơn.                             
 

    (Đó là Lễ Tạ Ơn đối với Tổ Tiên, Cửu Huyền Thất Tổ  

cũng như cha mẹ từ vô thủy đến nay của chúng con) 
 

                                                                                                    (chuông) 
 

Lễ Tạ Ơn thứ tư: 
 

Chúng con mang ơn các Thiện Tri Thức đã 

dạy bảo, các bạn bè thân sơ đã khuyên nhủ 

cùng những ân nhân, những người oán thù 

từ vô thỉ đến nay, đều là những nhân duyên, 

đều là những phương tiện tốt, đã giúp đỡ 
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chúng con trên đường Đời cũng như đường 

Đạo. Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ để tạ 

ơn.                             
 

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với các Thiện Tri Thức, bạn bè 

thân sơ và kẻ ân, người oán của chúng con) 
 

         (chuông) 
 

Lễ Tạ Ơn thứ năm: 
 

Chúng con mang ơn họ hàng, nội, ngoại xa 

gần từ vô thỉ đến nay đã giúp đỡ, và khuyên 

dạy chúng con về đủ mọi mặt trong cuộc 

đời vô cùng phức tạp này. Chúng con xin 

khấu đầu đỉnh lễ để tạ ơn.    
                         

(Đó là Lễ Tạ Ơn  đối với họ hàng nội ngoại gần xa 

của chúng con) 
 

             (chuông) 
 

Lễ Tạ Ơn thứ sáu: 
 

Chúng con mang ơn tất cả các vợ chồng, 

chồng vợ, và các con cái, trong đó có những 

kẻ ân, và cũng có những người oán từ vô thỉ 

đến nay. Các Ngài đã cho chúng con có chỗ 

gá vào, để có nhiều cơ hội trả vay, vay trả 

mọi oán ân, nợ nần và mới có hoàn cảnh, có 

môi trường học hỏi về Đời,về Đạo hầu tiến 
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tới chân lý giải thoát sinh tử, khổ đau. 

Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ để tạ ơn.    
                   

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với tất cả vợ chồng, chồng vợ   

và con cái của chúng con) 
                (chuông) 

 

Lễ Tạ Ơn thứ bảy: 
 

Chúng con mang ơn muôn loài, muôn vật, 

chúng sinh, hữu tình, vô tình: đất, nước, 

gió, lửa, hoa, trái, cỏ cây từ vô thỉ đến nay. 

Đã cho chúng con có đầy đủ vật dụng trong 

cuộc sống hàng ngày, để duy trì thân mạng 

này mà tu học về cả hai mặt Đời và Đạo. 

Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ để tạ ơn.                             
 

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với muôn loài muôn vật chúng 

sinh, hữu tình cũng như vô tình của chúng con) 
 

            (chuông)  

 

Lễ Tạ Ơn thứ tám: 
 

Chúng con mang ơn tất cả các Quốc Gia, Xã 

Hội, Toàn Thế Giới, và Đại Vũ Trụ. Tất cả 

các chư vị hiện tiền cũng như các chư vị đã 

quá vãng. Các oan hồn không phân biệt tôn 

giáo, chủng tộc, hay nòi giống. Các vị Anh 

Hùng Liệt Sĩ, các vị Anh Thư hữu danh, vô 



 

- 118 -   TIẾNG CHUÔNG NGÂN 

danh. Muôn loài, muôn vật: hữu tình vô 

tình, hữu hình vô hình, từ vô thủy đến nay. 

Các Ngài đã cho chúng con một cuộc sống 

thanh bình, trật tự. Một sự tương trợ hài hòa 

với lòng bác ái, can đảm, hy sinh đầy trách 

nhiệm. Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ để tạ 

ơn.                          
 

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với Quốc Gia, Xã Hội, Toàn Thế 

Giới, Đại Vũ Trụ, các anh hùng liệt sĩ 

và muôn loài muôn vật ) 
 

                                                                               (chuông) 
 

Lễ Tạ Ơn thứ chín: 
 

Chúng con mang ơn sự vi diệu của Pháp 

Giới dung thông, các quý vị thuộc thế giới 

vô hình, hữu hình từ vô thỉ đến nay, đã cho 

chúng con có một đức tin vững chắc về Tâm 

Linh, về sự nhiệm mầu trong cuộc sống! Để 

chúng con có được lòng tự tin, là chính mình 

cũng có khả năng tự giác về Chân Lý ấy. 

Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ để tạ ơn.                            
 

   (Đó là Lễ Tạ Ơn đối với sự vi diệu của Pháp Giới  

dung thông)   
 

                                                                            (chuông) 
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Lễ Tạ Ơn thứ mười: 
 

Chúng con mang ơn chính thân mạng của 

chúng con, vì nhờ phúc báu của thân mạng 

đang hiện hữu này, mà chúng con có muôn 

vàn cơ hội: để sám hối, để tu sửa, để học 

hỏi về Đời, về Đạo mà tinh tấn, tiến hóa 

đến tận cùng, là cứu cánh Chân, Thiện, 

Mỹ hầu giải thoát chính mình và giải thoát 

chúng sinh. Chúng con xin khấu đầu đỉnh 

lễ để tạ ơn.                         
 

(Đó là Lễ Tạ Ơn đối với chính thân mạng của 

chúng con) 
 

                                                                                 (chuông) 
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Bát Nhã Tâm Kinh 
 

      NAM MÔ BÁT NHÃ HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                                          (3 lần) 
 

  

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 sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 

tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 

Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức ; Vô 

nhãn, 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. 
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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 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 nhất thiết khổ, chân thật 

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) 
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Tam Tự Quy 
 

 

 Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh,  

 Thề giải Đại Đạo, phát vô thượng Tâm.          
                                          (chuông) 
 

 Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh,  

 Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.  

                                (chuông) 
 

 Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh,   

 Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.   

                                             (chuông) 

 

 

 

          Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

  
Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ 

 Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn 

 Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học 

 Phật Đạo vô thượng, thệ nguyện thành 
                                                (chuông) 
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                Hồi Hướng 

  

       Nguyện đem Công Đức này 

      Hướng về khắp tất cả 

      Đệ tử và chúng sinh 

      Đều trọn thành Phật Đạo 
        (chuông) 
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NGHI THỨC XUỐNG TÓC 
                

 

Chuẩn bị Lập Đàn 

Dâng Hương Tam Bảo 
  

Thuyết Giảng về  “Ý Nghĩa Xuống Tóc” 
 

Tụng Đại Bi 
 

Lễ Sám Hối 
 

Giọt Nước Cam Lồ 
 

Lễ Xuống Tóc 
 

Lễ Tam Quy và Truyền Giới 
 

Lễ Đắp Y 

Tụng Bát Nhã Tâm Kinh  (trong lúc đắp y) 
 

Bài hát  “Thí Phát Qui Y” 
 

Mười Lễ Tạ Ơn 
 

Chúc mừng, cảm tạ của Thiền Viện  

và Giới Tử 
 

Tam Tự Quy 
 

Tứ Hoằng Thệ Nguyện 
 

Hồi Hướng 
 

Văn Nghệ 
 

Bữa cơm thân mật 
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Lễ Xuống Tóc, Truyền Giới  

Và Phát Nguyện 
 

I - Chuẩn bị lập Đàn: 
 

Trên bàn thờ: đầy đủ hoa trái, một cái kéo 

được đặt trong đĩa  và nhang nến, hộp quẹt. 
 

Một bàn nhỏ để Kinh Sách. 
 

Nệm và gối cho vị Chủ Lễ, Giới Tử và quí 

vị chứng minh 
 

II - Quí vị chứng minh buổi Lễ, tiến vào chính điện:  
 

Quí Tăng, Ni, Tu Sĩ và họ hàng ngồi vào 

chỗ đã chỉ định.  
 

Sư giám hộ đốt nến, và đứng qua bên phải 

của bàn thờ. 
 

Giới Tử tiến vào chính điện, quì gối trên nệm. 
 

Vị chủ lễ tiến vào chính điện. 
 

Vị chủ lễ và Giới Tử đỉnh lễ Tam Bảo, và 

ngồi đối diện nhau. 
 

III - Đối Thoại: 
 

 Vị chủ lễ nói lên yếu tố của buổi lễ:  
 

 Với Giới Tử 

 Với gia đình Giới Tử. 

 Với đại chúng 
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Tonsure, Taking the Precepts  

and Vows Ceremony 
 

     For Student…Sung Nghiem Zen Center  
 

I - Setup: 
 

On altar: Fruit and flower offerings, tray 

with scissors, three sticks of special green 

incense, matches. Small table, two green 

mats with cushions, gold mat and cushion. 
 

II - Participants’ entrance 

Staff and family members are seated in 

Buddha Hall. Assistant (..…) lights candles 

and stands to right of altar. 
 

Student……… Enter, offer incense at altar, 

and stand behind green mats. Sensei enters. 

Sensei, Student…… do three prostrations 

towards the altar and take seats, facing 

each other. 
 

III- Talk 

Talk by Sensei on the significance of the 

ceremony: 
 

    To Student……… 

    To his (her) family 

    To the Sangha 
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  Chanting 

 

  Prajna Paramita x1 

  Kannon Gyo x5 

  Honzen Eko 
  (Keisu: …….., Mokugo:…….) 
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Dâng Hương Tam Bảo 
 

    Nguyện đem lòng thành kính         

     Gửi theo đám mây hương          

     Phảng phất khắp mười phương         

      Cúng dường ngôi Tam Bảo          

     Thề trọn đời giữ Đạo    

      Theo Tự Tính làm lành    

     Cùng pháp giới chúng sinh   

      Cầu Phật từ gia hộ 

      Tâm Bồ Đề kiên cố 

      Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác 

 
 

Tán Phật 
 

  Đấng PhápVương vô thượng 

  Ba cõi chẳng ai bằng  

  Thầy dạy khắp trời, người 

  Cha lành chung bốn loài 

  Quy y tròn một niệm 

  Dứt sạch nghiệp ba kỳ  

  Xưng dương cùng tán thán 

          Ức kiếp không cùng tận 
 



 

- 131 - NGHI THỨC XUỐNG TÓC 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

  Quán Tưởng 
 

  Phật, chúng sinh tính 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 BảoTọa, thân con ảnh hiện 

  Cúi đầu xin thề nguyện quy y 
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                Đỉnh  Lễ  Tam  Bảo 

 
 

  Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

       Nam mô tận hư không biến pháp giới,  

      Quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật,  

      Tôn Pháp, Hiền Thánh, Tăng,  

      Thường trụ Tam Bảo.   
 

                                                       (Chuông) 

 
 

Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ, 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

Đương lai hạ sinh 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. 
 

             (Chuông) 
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Chí Tâm Đỉnh 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 Tạng Vương Bồ Tát,  

Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
 

              (Chuông) 
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 Ý Nghĩa Xuống Tóc 
  

Kính thưa Đại Chúng và Giới Tử, 
 

Khi nói đến xuống tóc đi tu thì đại khái ai 

cũng nghĩ rằng xuống tóc là thề nguyện 

theo chân Đức Phật để tu học theo Chính 

Pháp, để phụng sự Phật Pháp, phụng sự 

chúng sinh suốt đời mình. Ý nghĩa đó cũng 

đã là tuyệt vời, cao quý lắm rồi! Nhưng nếu 

suy tư sâu xa hơn, thì xuống tóc là thề xả bỏ 

Thân, mà đã xả Thân thì cũng là xả Tâm, vì 

Thân Tâm không rời nhau được. Ngoài ra 

còn là thề bỏ mọi tập khí thói hư, tật xấu 

nữa; nói tóm tắt là thề xả bỏ “cái Ngã ”. 
 

Vậy :   

                    “Xuống tóc là thề xả bỏ Thân Tâm” 

tức buông bỏ cái Ngã và muôn tập khí. 
 

Thường thì cái Tâm luôn luôn làm chủ cái 

Thân, vì Tâm muốn xả nên Thân mới đồng 

ý chịu làm. Nghĩa xả bỏ ở đây, không có 

nghĩa là đem Thân Tâm này quăng bỏ đi! 

Mà mục đích chỉ là buông bỏ cái vọngTâm 
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giả dối. Tức buông bỏ Tâm Thức vô minh 

phiền não để trở về với cái Chân Tâm 

thường trụ, là Tự Tính vốn sẵn có của 

chúng ta, không ngoài Thân Tâm hiện hữu. 

Đó là mục đích của xuống tóc, tức mục đích 

tối thượng! Mục đích để giải thoát sinh tử 

cho mình và cho toàn thể chúng sinh. 
 

Cũng vì muốn hiểu cái Chân Lý siêu việt, 

và muốn đạt được mục đích tuyệt vời ấy! 

Nên chúng ta phải có Tâm chân thành, có 

lòng can đảm, không quản ngại gian nan... 

Do đó mà chúng ta mới phát nguyện, tự thề 

bồi một cách dũng mãnh, bằng sự chứng 

minh thiết thực nhất là: xuống tóc thề xả bỏ 

Thân Tâm, xuất gia tu học và sống cuộc đời 

của một tu sĩ đúng nghĩa! Không ngoài mục 

đích giác ngộ để giải thoát luân hồi, sinh tử. 
 

Sau đây xin được xác định rõ hơn và chi tiết 

hơn về hai sự việc buông bỏ Thân Tâm này:  
 

✓ Tại sao phải buông bỏ Thân Tâm? 

✓ Buông bỏ Thân Tâm như thế nào? 

✓ Và mục đích của sự buông bỏ Thân Tâm. 
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1/ Trước hết, thế nào là buông xả Tâm, và tại 

sao phải bỏ?  
 

Thưa: Buông bỏ Tâm, là buông vọng Tâm 

vô minh, tức buông cái Tâm Thức luôn 

phân biệt nhị biên : có/không, thật/giả, 

xấu/tốt, sang/hèn, sinh/tử. Tâm phân biệt 

ấy, nó đã làm chúng ta chấp thật có ta, chấp 

thật có người, chấp thật có ngoại cảnh. Sự 

chấp chước “Thật Có” như thế vô cùng kiên 

cố! Rồi từ cái chấp kiên cố này, lại nẩy sinh 

ra nhiều ý niệm ích kỷ, tham lam, tư lợi 

riêng cho bản thân, tức cho tự ngã của mình 

để tạo nhân quả nghiệp báo mà không biết!  
 

Cứ như thế mà mọi vọng tưởng trùng trùng, 

điệp điệp: nào yêu ghét, tị hiềm; nào tranh 

đua, độc ác; nào tham lam, thủ đoạn; nào 

ích kỷ, sân si… Mọi vọng tưởng đó, nguyên 

nhân đều do Tâm vô minh mà ra cả! Nhưng 

khi chúng ta được sự hướng dẫn của Đức 

Phật qua rất nhiều phương tiện, và Kinh 

điển thì sẽ hiểu rất rõ về cái Tâm vô minh, 

cái niệm vọng tưởng ấy đều không hề có xứ 

sở. Nếu nó đã là vọng thì không phải là thật, 

nên chỉ như mộng, như huyễn, như đám 
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mây mù mà thôi. Do đó mới gọi nó là Nhất 

Niệm Vô Minh. Nhất Niệm Vô Minh này tự 

có vọng tưởng điên đảo, tự có khái niệm 

chấp thật, chấp giả nên vô tình đã như lật 

ngược Thân Tâm nguyên thủy thành Thân 

Tâm huyễn hóa. 
 

Cho nên trong thực tế chúng ta không thể 

chấp cái Thân hiện hữu này là có thật, hay 

không có thật! Tức Thân này là huyễn hóa 

hay không phải là huyễn hóa. Vì cả hai cái 

chấp ấy đều ở trong nhị biên sinh tử! 
 

Thật ra thì Thân Tâm này đều ra ngoài cả cái 

thật lẫn cái giả từ nguyên thủy! Do đó nghĩa 

buông bỏ ở đây chỉ là buông bỏ cái khái 

niệm điên đảo của vọng tưởng vô minh mà 

thôi, chứ không phải là đem bỏ cái Thân này 

đi, thì còn lấy cái gì mà tu? Vì vậy, mất 

Thân này là tự động có ngay Thân khác. 

Đức Phật đã dậy: Phật Pháp không rời Thế 

Gian Pháp là thế. 
 

Tất cả Thân Tâm Thế Giới chỉ là một sự vi 

diệu nhiệm mầu hiện hóa khó bàn, khó nghĩ! 

Nếu chúng ta càng phân tích thì lại càng rối 
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mù thêm bởi: “Vẫn chỉ là cái Thân Tâm này 

thôi!” mà theo y chỉ của Lục Tổ: 

 

✓ Khi niệm trước Mê, thì nó là Thân Tâm 

chúng  sinh. 

✓ Khi niệm sau Ngộ, thì nó lại là Thân 

Tâm nhiệm mầu tức Thân Tâm Giải 

Thoát. 
 

Vì thế dù muốn hay không, chúng ta vẫn 

phải dùng nó để tu! Tu cho tới lúc mây mù 

vô minh tan biến, thì vầng trăng sẵn đó tự 

hiện. Tức Nhất Niệm Vô Minh được 

chuyển về vị trí nguyên thủy như xưa. Và 

lập tức chúng ta sẽ nhận ra Thân Tâm vi 

diệu này, cũng lại là Pháp Thân của mình 

không ngoài Thân Tâm huyễn hóa.  
 

  2/ Thế nào là buông xả Thân, và tại sao phải        

buông xả? 
 

Con người ta không ai là không trân quý 

cái thân mình, nên tối ngày lo lắng, nuôi 

dưỡng chăm sóc nó sao cho khỏe, cho 

đẹp, cho ăn sung, mặc sướng...  
 

Thế mà nay, bỗng dưng chúng ta không 

những bắt nó xả buông hết mọi tiện nghi, 
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mọi xa xỉ, lại còn cắt đi mái tóc đẹp! Mà 

xưa kia chúng ta hằng nâng niu, làm đủ 

kiểu, để tăng thêm vẻ đẹp của con người. 

Người ta thường nói: “cái răng, cái tóc là 

góc con người!, ấy vậy mà lại bị cắt bỏ đi 

một góc con người của mình thì thật là 

phi lý! Đó là nói về cái lý của Đời.  
 

Còn cái lý của Đạo thì, với hành động dám 

cắt đi mái tóc ấy, là đúng nghĩa muốn 

buông xả cái Thân! Ngoài ra nó còn tự 

động chứng tỏ được: cái ý chí cương quyết, 

và sự phát nguyện thề bồi một cách dũng 

mãnh! Cũng như chứng minh được sự việc 

buông xả Thân Tâm thật chân thành. 
 

Về mặt hình tướng thế gian: (Hiểu lầm về Bát 

Nhã Tâm Kinh)  
 

Nên khi nói về Thân Tâm, thì hầu hết chúng 

ta chỉ hiểu rằng: mọi sự, mọi vật, mọi hình 

tướng, mọi pháp, và kể cả cái Thân này…tất 

cả đều là thể “Không”, chỉ do nhân duyên 

hợp lại, nên mới “ tạm có giả” mà thôi! 
 

Sở dĩ ta thấy và hiểu như thế, vì chúng ta 

nhìn bằng con mắt Nhục Nhãn! Nên chỉ 
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nhìn được phần thô sơ, là phần bên ngoài 

của Thân. Thấy cái Thân này có hình tướng, 

và nó chỉ là duyên giả hợp bởi thất đại: đất, 

nước, gió, lửa, không, kiến và thức tạo nên. 
 

Nhưng nếu bằng con mắt Tâm, y chỉ theo 

Bát Nhã Tâm Kinh đúng nghĩa thì khi 

chúng ta nhìn sâu hơn sẽ thấy: Thân chúng 

ta có hình có tướng, nhưng mà ngay cái 

hình tướng đó cũng lại là không hình, 

không tướng nữa! Vì: 
 

   Sắc chính là Không 

   và:  Không cũng chính là Sắc 
 

   Sắc chẳng khác không 

    mà:  Không cũng chẳng khác Sắc 
 

Không có hình tướng ở đây nghĩa là: “Tính 

Không” nhiệm mầu, chứ không phải cái Vô 

Ký của Tâm Thức Nhị Biên phân biệt, là 

cái Thức Tâm giả dối, tức cái khái niệm 

không đứng đắn rất kiên cố từ vô thỉ. Nó 

luôn chấp thật tất cả những gì do nhân 

duyên hội hợp thì đều là vọng, là huyễn 

mộng, tức không có gì cả! Đó chỉ là cái 

khái niệm điên đảo “chấp Không” của Tâm 
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Thức! Đã không hiểu nổi y chỉ của Bát Nhã 

Tâm Kinh…  
 

Tới đây xin được nhắc lại một cách tổng 

quát về: 
 

✓ Thân Tâm Vô Minh 

✓ Và Thân Tâm nguyên thủy  
  (tức Thân Tâm Bát Nhã) 

 

Từ vô thủy, khi chúng ta đã có một cái niệm 

vô minh khởi lên như thế, thì niệm lại cứ 

theo niệm chẳng bao giờ dứt cả! Do đó cứ 

trước cảnh sinh Tâm để rồi lại phân biệt 
(chính những cảnh tượng do Tâm mình tạo ra 

ấy…). Hết chấp thật có Ngã, lại chấp thật có 

Pháp. Chúng ta luôn luôn chạy theo Tâm 

Thức phân biệt này, cũng là chạy theo sinh 

tử! Vô tình đã đem Trí chuyển thành Thức. 

Để đời đời, kiếp kiếp bị Thức Tâm giả 

dốiấy bao phủ toàn diện Thân Tâm nguyên 

thủy, chính là Thân Tâm vi diệu. (Nó ra 

ngoài: thật/giả, có/không của Tâm Thức phân 

biệt! Nhưng lại không ngoài vũ trụ vạn vật và 

Thân Tâm hiện hữu của chúng ta). 
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Vâng, khi chúng ta bị Vọng Tâm Thức 

thật/giả chuyển, thì hầu như tưởng: cái 

Thân này là thật, hoặc tưởng cái Thân này 

là giả! Chỉ vì chúng ta đang ở trong cơn 

Mê! Nên thấy Thân Tâm mình rõ ràng do 

duyên giả hợp bởi Thất Đại cho nên chúng 

ta mới chấp nó là giả, tức chấp một chiều, 

để rồi gọi nó là: “Thân Tâm giả, không có 

thật ”! Nhưng dù chấp thật hay chấp giả 

thì ta vẫn không thể Tu ngoài nó được. 

Trong Kinh Đức Phật dạy: chỉ có Thân 

người mới có đầy đủ sáu căn: “mắt, tai, 

mũi, lưỡi, thân, ý”, nên mới có thể hiểu và 

nhận ra Tự Tính ở ngay Thân Tâm hiện 

hữu của chính mình, tức là Giác Ngộ.  
 

Như đã nói ở trên, sau khi Giác Ngộ, thì 

vẫn chính cái thân mà chúng ta gọi là 

huyễn hóa ấy, nó tự động chuyển: “Thất 

Đại” về nguyên thủy của nó là “Thất Bảo”;  

chuyển toàn “Thức” thành toàn “Trí Tuệ” 

như thuở ban đầu.  
 

Sự thật thì, từ vô thủy Thân Tâm này vốn 

toàn là “Trí Tuệ”! Chỉ vì nhất niệm vô 

minh không nguyên do, tự nhiên khởi dậy, 
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nên tự nó tưởng là chuyển toàn “Trí” thành 

toàn “Thức” mà thôi! Nhưng khi đã tỉnh 

ngộ, là buông bỏ được cái khái niệm điên 

đảo đó để trở lại khái niệm chân chính 

cũng là cái Nhất Niệm Vô Minh đã tự 

chuyển về Thiện Niệm, tức Chân Như 

Niệm. Thì Trí Tuệ tự hiển bày, chứ không 

có gì gọi là đi đâu và về đâu, cũng không 

có gì gọi là lật, là chuyển hết! 
 

   3/ Mục đích của sự buông xả Thân Tâm, tức 

buông bỏ Tự Ngã và muôn Tập Khí: 
 

  Khi biết rõ sự chấp có/chấp không vì chúng 

ta đã khá hiểu về Phật Pháp. Đã rõ nguyên 

nhân của sự vô minh, tức hiểu về Vọng 

Tâm, hiểu về Nhất Niệm Vô Minh của 

mình; nó có cái khái niệm điên đảo luôn 

luôn chấp thật/chấp giả…Khiến hầu hết 

chúng ta, không ai là không chấp có thật 

cái Thân Tâm, và muôn cảnh vật đang hiện 

hữu! Vì chúng có hình tướng ngay trước 

mắt như thế, nên chúng ta mới tư lợi cho 

bản thân, mà tạo biết bao Tập Khí, thói hư: 

đua chen, thủ đoạn, ngạo mạn, ác độc v.v... 
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để rồi nhận lĩnh nghiệp báo của Nhân Quả 

Luân Hồi (Đó là trường hợp chấp thật). 
 

Còn trường hợp có người chấp cái Thân 

Tâm và vạn vật hiện hữu này đều là huyễn  

hóa không có thật, tức chúng đều là giả! Và 

đem Kinh ra chứng minh: “Toàn vũ trụ 

vạn vật, thể của nó đều là Không, do duyên 

hợp mà Giả Có!” do đó còn sợ cái gì, và 

luyến tiếc cái gì mà không dám buông bỏ 

nó đi! (Đây là trường hợp chấp giả để lọt vào 

Vô Ký). 
 

Trong thực tế, cốt tủy của Phật Thừa thì: 

mọi phân tích, mọi biện luận, lý sự, tranh 

cãi, gán tên, gán tuổi, gán số lượng, và giới 

hạn khoảng không gian, thời gian cho muôn 

vật đều là ngụy biện! Vì những lý luận ấy, 

đều nằm trong Vọng Tâm Thức nhị biên 

tương đối của sinh tử; cho nên người buông 

xả Thân Tâm đúng Chính Pháp, đúng Chân 

Lý giải thoát sinh tử, thì phải đi đúng 

đường lối tối thượng. Tức đường lối trực 

chỉ, thì sẽ không bị đi loanh quanh để lạc 

vào: Nhị Biên thật/giả và rất dễ lạc vào Vô 

Ký như hai trường hợp trên. 
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Vậy chỉ có phương cách nào vượt ngoài 

Nhị Biên và Vô Ký thì mới trực nhận 

được nguyên thủy Thân Tâm vi diệu 

nhiệm mầu. Nó không ngoài Thân Tâm 

hiện hữu cũng là Vầng Trăng Trí Tuệ 

(Phật Tính) sẵn có của mình. Nó luôn 

thường hằng thanh tịnh, bất biến và sáng 

ngời!  
 

Đó mới là sự tu hành đã thành tựu. Lúc 

này Hành Giả đã tự động trả được hiếu, 

trả được ân, và mọi tội lỗi vơi đầy từ vô 

thỉ đều tự động tiêu tan! Thật là trọn vẹn 

ơn nghĩa với muôn loài, muôn vật cùng 

toàn thể vũ trụ. Và đây đúng là lúc lý sự 

đồng nhất; Đạo Đời nhất như; Phật Pháp 

không rời Thế Gian Pháp; trọn vẹn Hữu 

Trí, Hữu Thân và cũng là đã trọn vẹn ý 

nghĩa của mục đích xuống tóc. 
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The Meaning Of Tonsure 

 
Ladies and Gentleman and Tonsure Recipients, 

 

Most people assume tonsure means practicing  

the way and vowing to follow the Buddha’s 

footsteps in order to spiritually support the 

Buddha’s Dharma and to support all beings  

for the rest of one’s life.  This idea is already 

magnificent and excellent.  However, if 

contemplating in a deeper sense, then tonsure  

is a vow to renounce the body.  In renouncing  

the body, you are also renouncing the mind 

because the body and mind cannot be seperated.  

In addition, you vow to renounce all bad habits 

and deeds which means you renounce your “ego”. 
 

Hence :  

Tonsure means vowing to renounce the 

body and mind 

which is renouncing your ego and all of 

your defilements. 
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Usually, the mind is the principal of the body, 

because the mind desires to renounce, then the 

body follows. The definition of renunciation 

does not mean casting away the body  and 

mind, but the purpose is to renounce the 

delusive mind.  This means renouncing the 

afflictive and ignorant mind so that we can 

return to the permanent, original nature of  

the true mind already present within us. That  

is the purpose of tonsure, the ultimate purpose; 

the final goal is for liberation from life and 

death for us as well as for all entire living 

beings. 
 

To comprehend the transcendent principle  

and to achieve the supreme purpose, we must 

have a mind of affirming faith, courage, and 

remain undeterred by hardship in order to 

progress.  Hence, we must initiate vows and 

resolutions in the most undaunted manner.  

This is represented by the act of tonsure, 

vowing to renounce the body and mind in 

order to leave the family life and live the 

ascetic life of priesthood ; the main purpose is 



 

- 148 -   TIẾNG CHUÔNG NGÂN 

to attain realization and be liberated from life 

and death and reincarnation. 
 

I want to clarify and detail the idea of 

renouncing the body and the mind : 

- Why must we renounce the body 

and mind ? 

- How do we renounce the body and 

mind ? 

- What is the purpose of renouncing 

the body and mind ? 
 

1. First, what is renunciation of the 

mind and why must we do it? 
 

Renouncing the mind is to renounce the 

delusive, ignorant mind, renounce the 

consciousness of the mind that often 

differentiates the duality: have/have not, 

real/fake, good/bad, rich/poor, birth/death.  

This duality causes us to believe that we are 

real, others are real and the world around us 

is real.  This clinging to the realness is so 

firm that it gives rise to the thought of self 

benefit for the individual and the ego.  This 

leads to limitless thought and delusion of 
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selfishness, greed, competition, etc. adding 

to our karma, unbeknownst to us.   
 

The delusive mind never ends : thoughts of 

love/hate, jealousy, competition, evil behavior, 

greed, plotting, selfishness, anger, etc. stems 

from the source of the ignorant mind.  But if 

we have the guidance from the Buddha 

through many means and sutra then we will 

clearly understand the ignorant mind.  That 

delusive idea does not exist.  If it’s delusive 

then it’s not real ; it’s comparable to a dream, 

an illusive transformation, a thick cloud.  

Therefore, we call it the delusional thought.  

The delusional thought already contains 

shifting illusiory thoughts, the idea of clinging 

the fact that all objects are real, clinging to our 

ego.  Therefore, we unknowingly turn our true 

nature into an unreal Body Mind. 
 

In practicality, we can’t cling to the fact that 

this body is real or not real.  Therefore this 

body is neither unreal nor not unreal because 

both of these two concepts are in duality of 

life and death. 
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In fact, the Body Mind goes beyond the real  

or unreal from the original source.  

Renunciation is just the concept of renouncing 

the shifting delusive ignorance but does not 

mean to caste away the body.  Then how can 

you practice Buddha’s teaching ?  The body 

will automatically be transformed to another 

one upon one’s death.  The Buddha taught us 

that Dharma is not separate from earthly life. 
 

All earthy life in the universe is an  

appearance of the miraculous, unimaginable  

and undiscussable world.  If we continue to 

analyze it, then it becomes entangled and 

imperceptable, hence : « it is only this Body 

Mind! »  According to the Sixth Patriarch’s 

teaching : 
 

Our mind consists of continuous streams of 

individual thoughts like a stream is composed 

of individual drops of water. 
 

- Any delusive thought derives from 

our earthly Body Mind, but  
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- Upon a realization moment later, 

then the same Body Mind will be 

miraculously liberated. 
 

Therefore, whether you want to or not, the 

Body Mind is required to practice Buddha’s 

teaching.  Keep practicing until the cloud of 

ignorance disapates then the existing full 

moon innate within us will appear.  The 

delusive ignorant mind will return back to 

its original state and immediately will 

recognize the miraculous Body Mind, that 

is to say our Dharma body is within our 

unreal changing Body Mind. 
 

2. What is renoucing the body and why 

should we renounce it ? 
 

All human beings value their body, hence 

one constantly worries and nourishes oneself 

so that the body will be healthy, attractive, 

to enjoy eating and wearing nice clothes. 
 

And now suddenly, the tonsured has to give 

up everything, including cutting one’s 

beautiful hair off which one used to carefully 

tend and style to make one look attractive.   
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There’s an old saying : « the teeth and the 

hair are what makes a person attractive», 

now one has to cut off part of one’s body, 

isn’t that unreasonable ?  This is an earthly 

rationale. 
 

In the Dharma rationale, the act of cutting 

one’s hair is the true meaning of discarding 

one’s body.  Besides, it also proves one’s 

strong will and brave vow.  It also shows one 

is truly committed to the act of abandoning 

one’s body. 
 

Normally, people misunderstand the Prajna 

Paramita Heart Sutra about the Body Mind.  

Most of the people understand that every  

event, every thing, every form, every  

Dharma, including our body…is « void ».   

The temporary unreal form appears only when 

all the cause and condition comes together. 
 

We see and understand these unreal forms 

because we use our naked eye therefore we  

only see the gross form, the exterior of the  
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body.  As a result, we see our body as a real 

form which is due to cause and condition, a 

combination of seven elements : earth, water,  

air, fire, emptiness, sight and consciousness. 
 

With the mind eye, following the true meaning 

of the Prajna Paramita Heart Sutra, when we 

look deeply inside we shall see : our body has 

form and appearance ; even this form and 

appearance is also null form and null 

appearance because 
 

 Form is emptiness, 

and emptiness is form. 
 

 Form is no different than emptiness, 

 and emptiness is no different than form. 
 

The meaning of this no form is the miraculous 

« primal void » and not the emptiness of the 

duality mind, is the false mind ; that is the 

abnormal concept which is very firm from the 

beginning.  That concept will cause people to 

consistently see that everything (from cause 

and condition) is real but in reality, that is not 

real ; it is only a dream, which is nothing.  It is  
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only a crazy thought, clinging to emptiness of 

the consciousness because one does  not 

understand the real meaning of the Prajna 

Paramita Heart Sutra. 
 

To summarize : 
 

 Delusional Body Mind, 

 And the Original, Essence Body Mind 

 (which is the Prajna Paramita Body Mind) 
 

From the beginning, when such a delusive 

thought arose from our mind, then one thought 

follows another continuously, never-ending.  

Hence, the appearance of the physical form 

causes us to have dualistic thoughts.  Not  

only do people view their bodies as real, but 

they also view the Dharma as real.  We  

always chase the duality mind, which is 

following life and death.  We turn wisdom 

into consciousness, inconsequently.  As a 

result, the miraculous mind, which is the 

original, essence Body Mind will be covered 

by the false Body Mind, from this lifetime to 

the next lifetime.  (This is beyond the  
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real/unreal, existence/non-existence of the 

duality mind but it is all within the physical 

universe, including our body.) 
 

The duality of the real and unreal influences 

the delusive consciousness, hence, our mind 

thinks that our body is either real or not real.  

It is so because we are in a dream.  We see 

our Body Mind is clearly a combination of 

cause and condition of the seven elements 

which is why we think everything is 

unilaterally unreal.  As a consequence, we 

refer to our Body Mind as not real and call it 

null.  Whether we believe it’s real or not real, 

we cannot practice without it.  Buddha has 

taught : only a human body has all the six 

organs : eyes, ears, nose, tongue, body and 

mind which allows us to understand and 

recognize our True Nature right within our 

existing Body Mind ; that is Realization. 
 

As mentioned above, after realization, the 

so-called unreal body will automatically 

change all Seven Elements back to the  
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original Seven Jewels ; convert all 

Consciousness into the Original Wisdom. 
 

Actually, at very beginning, this Body Mind is 

« Wisdom ».  Because of the rising of the first 

thought without reason, it arises automatically, 

therefore, it thinks by itself converting 

Wisdom into Consciousness.  After 

enlightenment, we will discard the delusive 

concept so that we can return to the true 

concept ; it is also the delusive first thought 

transformed into a Virtuous Thought, which  

is the True Nature Thought.  The wisdom will 

automatically appear, nothing to be achieved 

or attained or nothing to beturned over or 

transformed. 
 

3. The goal of releasing the Body Mind, 

which is releasing our Ego and the 

Defilements. 
 

After truly understanding the Buddha Dharma, 

we will clearly understand the concept of 

clinging to the real and unreal.  We understand 
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the cause of the errant thought which is the 

delusive mind ; we understand the Delusive 

First Thought, which consists of the unrealistic 

concept of clinging to the real/clinging to the 

unreal…forcing most of us to cling to the 

concept that our Body Mind and all things are 

real.  The Body Mind has a real form which 

appears before our eyes therefore we do 

everything that is beneficial for our body, 

which entails numerous defilements and  

bad habits : competition, plotting, pride, evil, 

etc. so that we must suffer the karma of 

reincarnation from cause and effect (that’s the 

case of clinging to the real). 
 

In the case of those who cling to the Body 

Mind and all things existing in this universe 

are elusive, are not real, so we are all fake.  

They prove with the Dharma : « All things 

in the universe, their forms are empty, and 

are formed by cause and condition. »  One 

will release everything easily because one 

has nothing to be afraid of and yearn for 

(that’s the case of clinging to the unreal 

falling into the void.) 
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In reality, according to the root of Maharayana: 

all analysis, discussion, debate and arguement 

names, numbers, and time and space limits all 

things in the universe are pseudo arguements.  

Because all these arguements fall into the 

duality of delusive mind and consciousness 

about life and death.  Therefore, one who 

releases their body based on the True Dharma 

and the Truth of liberation from life and death 

must follow the supreme way.  Because this is 

the direct way, one won’t go around and fall 

into the duality of true/false and will be lost  

into the Void like the two cases mentioned 

above. 
 

Going beyond Duality and outside the Void  

is the only way to reach directly to the 

original and miraculous Body Mind.  This 

way is not completely outside of our Body 

Mind, it is also the Full Moon of Wisdom 

(Buddha Nature) already innate in oneself.  

It’s always peaceful, never changing and 

brilliant. 
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This is true achievement of practicing 

Buddha’s teaching.  From now on, one will  

be able to repay piety, repay obligation and  

all sins commited from the very beginning 

will automatically disappear.  This will 

complete the obligations to all beings and all 

things in the universe.  Now, the reason and 

the event will be in unity, both saintly and 

earthly life will be be unified.  Buddha 

Dharma is not separate from Earthly Dharma.  

At this point, the tonsure will attain a state of 

wisdom and body as one and also complete 

the meaning of tonsure. 
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Chú Đại Bi 
  

NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                                 (3 lần) 
 

 

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 yết 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 cần 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 bà dà, ma phạt 

đạt đậu, đát điệt 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 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. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ, y hê di  
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hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá 

lợi, phạt xa 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. Ma 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. Ma 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. Giả 

kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà 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 hắt ra đát na, đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước 

bàng ra dạ, ta bà ha.  
 

 Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, 

ta bà ha. (3 lần) 
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Daihishin Darani 
(Great Compassion Dharani) 

  Namu kara tan no 

  tora ya ya 

  namu ori ya 

  boryo ki chi shifu ra ya 

  fuji sato bo ya 

  moko sato bo ya 

  mo ko kya runi kya ya 

  en 

  sa hara ha e shu tan no ton sha 

  namu shiki ri toi mo 

  ori ya 

  boryo ki chi 

  shifu ra 

  rin to bo 

  na mu no ra 

  kin ji ki ri 

  mo ko ho do 

  sha mi sa bo 

  o to jo shu ben 

  o shu in 
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  sa bo sa to 

  no mo bo gya 

  mo ha te cho 

  to ji to 

  en 

  o bo ryo ki 

  ru gya chi 

  kya ra chi 

  i kiri mo ko 

  fuji sa to 

  sa bo sa bo 

  mo ra mo ra 

  mo ki mo ki 

  ri to in ku ryo ku ryo 

  ke mo to ryo to ryo 

  ho ja ya chi 

  mo ko ho ja ya chi 

  to ra to ra 

  chiri ni 

  shifu ra ya 

  sha ro sha ro 

  mo mo ha mo ra 

  ho chi ri 
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  i ki i ki 

  shi no shi no 

  ora san fura sha ri 

  ha za ha zan 

  fura sha ya 

  ku ryo ku ryo 

  mo ra ku ryo ku ryo 

  ki ri sha ro sha ro 

  shi ri shi ri 

  su ryo su ryo 

  fuji ya 

  fuji ya 

  fudo ya fudo ya 

  mi chiri ya 

  nora kin ji 

  chiri shuni no 

  hoya mono 

  somo ko 

  shido ya 

  somo ko 

  moko shido ya 

  somo ko 

  shido yu ki 

  shifu ra ya 
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  somo ko 

  nora kin ji 

  somo ko 

  mo ra no ra somo ko 

  shira su omo gya ya 

  somo ko 

  sobo moko shido ya 

  somo ko 

  shaki ra oshi do ya 

  somo ko 

  hodo mogya shido ya 

  somo ko 

  nora kin ji ha gyara ya 

  somo ko 

  mo hori shin gyara ya somo ko 

  namu kara tan no tora ya ya 

  namu ori ya 

  boryo ki chi 

  shifu ra ya 

  somo ko 

  shite do modo ra 

  hodo ya 

  so mo ko. 
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Lễ Sám Hối: 
 

  

                 Vị Chủ Lễ : “ Giới Tử hãy chắp tay hướng        

về Tam Bảo”  
 

Với lòng thương yêu vô ngần mé đối với 

chúng sinh, mà Chư Phật Tổ đã mở rộng 

cửa từ bi cho tất cả muôn loài. Mặc dù sự 

trừng phạt của nhân quả không thể tránh! 

Nhưng sự sám hối sẽ làm vơi đi nghiệp 

chướng, đem đến sự tinh khiết và giải 

thoát. Cho nên chúng ta hãy hết lòng chân 

thành xin sám hối. 
 

Nhờ sự chân thành sám hối tận lực và sự cố 

gắng cải hối, mà chúng ta được hoán 

chuyển Ác Nghiệp thành Thiện Nghiệp để 

giải thoát! Vì khi sự thanh tịnh cải hối đã 

xuất khởi, thì sẽ thay đổi được chính ta, và 

cả người, mà còn lợi ích cho tất cả các loài 

hữu tình cũng như vô tình nữa.  
 

Giờ đây, chúng ta hãy lấy buổi lễ này làm 

cốt tủy cho sự sám hối: 
                   (1 tiếng chuông) 
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Vị Chủ Lễ xướng nguyện :  
 

Chúng con nguyện cầu Chư Phật Tổ và 

Chư Bồ Tát, là đấng giác ngộ hãy từ bi tha 

độ cho chúng con giải trừ tất cả: khổ đau, 

nghiệp chướng, các nhân quả của những 

tiền kiếp. Giúp chúng con chia xẻ cho nhau 

mọi phúc báu, và nhận ra được công đức 

sẵn có của chúng con, vẫn thường hằng lan 

tràn vô lượng cùng khắp mọi thế giới. 
 

Quá khứ Chư Phật và Chư Bồ Tát đã từng 

như chúng con, thì tương lai chúng con 

cũng sẽ thành Phật, thành Bồ Tát như các 

Ngài vậy.                                                               
                                                                                 (chuông) 

 

Giới Tử : Nhắc lại lời xướng nguyện ba lần như 

sau theo vị chủ lễ: 
 

“Những tội ác từ vô thỉ không thể nhớ được, 

do chính con tạo ra bởi Tham, Sân, Si. Từ 

thân, miệng, ý phát sinh ra, tất cả con nay 

xin sám hối.” 
 

                                        (chuông sau mỗi lần xướng nguyện) 
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Repentance Ceremony 
( Student…place hands palm to palm) 

            

 

Sensei:  

 Through their boundless love the Buddhas 

and Dharma ancestors have opened wide 

the gates of compassion to all beings. 

Although retribution for wrong doing must 

come, repentance lightens the burden and 

brings purity and release. So let us repent 

before the Buddhas with heartfelt 

sincerity. Genuine repentance renews and 

liberates us, strenghthening conviction and 

effort. Pure conviction, once aroused, 

changes not only ourseves but others, and 

its benefits extend to all sentient beings 

and inanimate things. We now make this 

petition, the essence of repentance. 
 

     [Large Keisu] 
 

Sensei (alone):  

 We ask the Buddhas and Bohisattvas, 

who have realized enlightenment, to have 

compassion for us, to help free us from 

obstructive suffering, the legacy of our  
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 past lives, and to help us share in the 

merit-power that fills the countless worlds.  

The Buddhas and Bodhisattvas in the past 

were like us, and we will in the future 

become Buddhas and Bodhisattvas.” 
 

     [Clappers –…….] 

 

Student:……….  

       (3 times running, clappers before each time): 

All evil actions committed by me since 

time immemorial, stemming from greed, 

anger, and ignorance, arising from body, 

speech, and mind, I now repent having 

committed. 
 

    [One set of three only] 
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                Giọt Nước Cam Lồ 
 

 

Nhành dương liễu rỏ giọt nước cam lồ 

Thanh tịnh rẩy rồi, tỉnh mộng hết mơ 

Bao vọng nghiệp, não phiền tiêu sạch hết 

Cực Lạc hiện đây, hỏi có ai ngờ! 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát,  

Ma Ha Tát. 
     

(Xin tiếp tục trì tụng câu này cho đến khi hết tẩy tịnh)  
 

“ Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát,  Ma Ha Tát ”...  
  

                                                                                                                                                                    (Chuông) 
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Lễ Xuống Tóc: 
  

Vị chủ lễ:  
 

 “Với sự suy nghĩ và quyết định chính 

chắn lần cuối, trước khi xuống tóc. Tôi 

hỏi lại : Giới Tử có còn muốn xuống tóc, 

để thể hiện lời thề nguyện cho con đường 

giải thoát của mình không? ” 
 

Giới Tử đáp: Xin thưa, con còn muốn.                 
                                                                         (chuông) 
 

Vị chủ lễ:  
 

“Đây là lọn tóc thứ nhất được cắt. Giới 

Tử có thề nguyện rằng, sẽ tu hành không 

ngừng nghỉ để cắt nhổ đi tận gốc mọi 

tham lam trong suốt cuộc đời của Giới 

Tử không?” 
 

Giới Tử đáp: Xin thưa, con xin hứa.                    
                                                                        (chuông) 
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Vị chủ lễ:  
 

 “Đây là lọn tóc thứ hai được cắt. Giới Tử 

có thề nguyện rằng, sẽ tu hành không 

ngừng nghỉ để cắt nhổ đi tận gốc mọi sân 

hận trong suốt cuộc đời của Giới Tử 

không?” 
 

Giới Tử đáp: Xin thưa, con xin hứa.                      
                                                                            (chuông) 

 

Vị chủ lễ:  
 

 “Đây là lọn tóc thứ ba được cắt. Giới Tử 

có thề nguyện rằng, sẽ tu hành không  

ngừng nghỉ để cắt nhổ đi tận gốc mọi si 

mê trong suốt cuộc đời của Giới Tử 

không?” 
 

Giới Tử đáp: Xin thưa, con xin hứa.                      
                                                                           (chuông) 
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Tonsure 

 

Sensei:  

        ………., do you still wish to shave 

your head as an expresson of your 

commitment to the Way? 
 

Student……: I do. 
 

[Large Keisu] 
 

Assistant proffers Sensei a tray with scissors 

on it. Sensei takes scissors and cuts a lock of 

hair from Student’s………. head, and places 

it on the tray (hold out by the assistant). 
 

Sensei:  
 

        With the cutting of this first lock of 

hair, do you vow to work endlessly  

 to uproot all greed from your life? 
 

Student:……….: I do. 

 

 

 



 

- 174 -   TIẾNG CHUÔNG NGÂN 

 

 

 

 

 
 

 

Sensei:  
 

        With the cutting of this second lock 

of hair, do you vow to work endlessly 

to uproot all anger from your life? 
 

Student:……….: I do. 

 

Sensei:  
 

        With the cutting of this third lock of 

hair, do you vow to work endlessly to 

uproot all delusion from your life? 
 

Student:……….: I do. 
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  Khai thị Về Tam Quy 
 

Đức Phật dạy: “Muôn loài muôn vật đều có Phật 

Tính, và Phật Tính ấy không hề rời thế gian này, do 

vậy mà chúng ta quy y Tự Tính Tam Bảo sẵn có đó ” 
 

Tam Quy Y về mặt hữu tướng: 

Là ba lời phát nguyện, dùng Phật Pháp 

Tăng có hình tướng, tức Tam Bảo hữu 

tướng, làm “ngoại phương tiện” để hướng 

vào nội Tâm mà nhận ra Tam Bảo ấy ở 

ngay chính Thân Tâm mình, đó là:  
 

   Quy y Phật  

   Quy y Pháp  

   Quy y Tăng  
 

Tam Quy Y về mặt vô tướng: 

Là ba lời phát nguyện tự quy y (tự quay về) 

Tự Tính Tam Bảo vô tướng (Phật Pháp 

Tăng) của chính mình, tức chúng ta hướng 

vào nội tâm mà tự quy y Phật Tính hiện 

hữu ở ngay chính Thân Tâm mình: 
 

     Quy y Phật, tức Giác  

     Quy y Pháp, tức Chính 

     Quy y Tăng, tức Tịnh 
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✓ Tự Tâm chúng ta quy y (quay về) Giác 

thì Mê chẳng sinh. 

✓ Tự Tâm chúng ta quy y (quay về) Chính 

thì niệm niệm chẳng tà kiến. 

✓ Tự Tâm chúng ta quy y (quay về) Tịnh 

thì đối với muôn cảnh trần lao đều 

không ái nhiễm. 
 
 

  Quy y Tam Bảo siêu thế: 
 

Thì không có cái gì trên thế gian này có 

thể so sánh được, ngay cả bạc vàng, ngọc 

ngà, châu báu. (Vì những thứ châu báu này 

không thể giúp chúng ta ra ngoài sự đau 

khổ và sống/chết được,nhưng với Tam Bảo 

thì ngược lại). 
 

Quả đúng như vậy, chúng ta vì vô minh 

nên đã phải lạc lõng, trôi lăn hằng hà, sa 

số kiếp, thống khổ với sự phiền não, sống 

chết. Để nước mắt mình rơi tràn đầy như 

biển cả, và để xương cốt mình chất cao 

như núi!  
 

Chúng ta đã, và vẫn đang đi luẩn quẩn 

trong nhiều đời, nhiều kiếp như vậy. Để 

cùng quay cuồng với vòng xe luân hồi 
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dài vô cùng, vô tận, mà không làm sao có 

thể thoát ra khỏi nó cả! Vì càng tìm 

đường ra, thì lại càng lạc xa, và vòng 

sinh tử lại càng đắm chìm sâu hơn nữa…  
 

Cứ như thế, chúng ta đang khốn khổ, vì 

loanh quanh lạc đường! Thì hạnh phúc 

thay, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, 

đấng cha lành toàn giác đã trao truyền 

Bảo Pháp là: những kim chỉ nam, là 

những tấm bản đồ chính xác, để chỉ 

đường khai lối, dẫn dắt cho những đứa 

con đang lạc lõng bơ vơ! Cũng là những 

đứa con đã hội đủ duyên lành, có ý chí 

quật cường, khao khát giác ngộ để thoát 

ra khỏi vòng luân hồi sinh tử ấy.   
 

Muốn đạt được mục đích cứu cánh tuyệt 

vời đó, thì như đã nói ở trên, chúng ta 

dùng: Phật, Pháp, Tăng, tức Tam Bảo 

hữu tướng làm “ngoại phương tiện” để 

hướng vào nội Tâm mà nhận ra Tam Bảo 

ấy ở ngay chính nơi mình!  
 

Và khi đã muốn được như vậy, thì cũng 

có rất nhiều điều kiện đòi hỏi nơi chúng ta 

là phải có tâm chân thành, có lòng can 
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đảm, có ý chí cương quyết, dũng mãnh để 

thực hành tích cực…Tức giữ trọn vẹn ba 

lời Thề Nguyện về Tam Quy Y, tức Qui 

Y Tam Bảo.  
 

Vâng, đã quy y Tam Bảo, thì chúng ta 

không còn sợ đi lạc đường lạc lối nữa. 

Nhưng phải vững tâm, phải thông minh, 

đừng thối chí ngã lòng, không nghe bất cứ 

ai xúi bẩy, kẻo lại đi lạc đường. Nếu 

chúng ta cứ nhất tâm, nhất chí, thẳng 

đường mà đi, thì lo gì không tiến tới mục 

đích. Tại đây xin xác định lại một cách 

tổng quát về qui y Tam Bảo : 
 

  Vậy  quy  y Tam Bảo là gì? 
 

Quy Y Phật, là nương theo Phật, vì Phật là 

đấng Đại Giác, với trí tuệ tột cùng, từ bi 

vô lượng, bình đẳng tuyệt đối, thử hỏi còn 

có cái gì có thể so sánh hơn? 
 

Quy Y Pháp, là nương theo Pháp, vì Giáo 

Pháp của Đức Phật là mười hai Đại Tạng 

Kinh, và tám mươi bốn ngàn pháp môn, 

một giáo pháp siêu việt, sâu rộng vô ngần 

mé!  
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Nếu chúng ta chịu can đảm, kiên trì học hỏi 

và thực hành rốt ráo… Thì nhờ giáo pháp 

này mà chúng ta giác ngộ, và sẽ thoát khỏi 

biển trầm luân sinh tử. Vậy thử hỏi còn có 

cái gì quý báu hơn được Bảo Pháp này? 
 

Quy Y Tăng, là nương theo Tăng, Ni, vì 

Tăng, Ni là: đại diện Tam Bảo, là những vị 

đang học hỏi và thực hành ráo riết Giáo Lý 

của Đức Phật. Các vị đã theo đúng bước 

chân của Đức Phật là: ly gia, cắt ái, buông 

bỏ mọi danh vọng, tiền tài vật chất, để tiến 

tu, tinh tấn không ngừng nghỉ từng giây, 

từng phút. Mục đích không ngoài việc Tự 

Giác để giải thoát chính mình, rồi Tha Giác 

là để giải thoát chúng sinh ra ngoài vòng 

phiền não sinh tử.  
 

Chúng ta nên Qui Y những vị Tăng, những 

vị Ni thật thanh tịnh, thật chân chính, vì 

các Ngài có trí tuệ, hiểu rốt ráo về Phật 

Pháp!Thì mới có đủ khả năng để dìu dắt 

chúng ta trên bước đường từ Mê về Giác. 
 

Nói sâu rộng hơn tức trực chỉ về Quy Y Tam 

Bảo là chỉ thẳng ngay Tự Tính Tam Bảo Hữu 

Tướng/Vô Tướng: 
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Nghĩa là nhờ tha lực Tam Bảo (Phật, Pháp, 

Tăng) hữu tướng mà chúng ta biết hướng 

vào nội Tâm mình là “Phật Tính”; cũng là 

“Tự Tính Tam Bảo”. Để hiểu rằng Đạo vốn 

sẵn có ở ngay chúng ta, nên không còn 

phải hướng ngoại tìm cầu, ỷ lại viển vông 

nữa. 
 

Vì khi đã giác ngộ, thì chính chúng ta là 

Tam Bảo, chính chúng ta là Phật. (Vì ai 

cũng có Phật Tính, nhưng phải tu hành sao 

cho nhận ra được Phật Tính ấy. Là dĩ nhiên 

Phật Tính có đủ mười hai đại tạng kinh). 

Khi đã có đủ mười hai đại tạng kinh nơi ta 

thì: chính chúng ta là Pháp, và chính 

chúng ta cũng lại là Tăng, là Ni! Vì chúng 

ta đang dùng thân hiện hữu này, dưới hình 

thức một vị Tăng, một vị Ni, một vị Ưu 

Bà Tắc (Nam), một vị Ưu Bà Di (Nữ) 

đang học hỏi, và đang tu hành để nhận ra 

Tự Tính ấy.  
 

 Đức Phật dạy:    
 

“ Ta là Phật đã thành, 
         chúng sinh là Phật sẽ thành ” 

 

 là như vậy đó. 
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            Tam Quy và Thọ Giới: 
 
 

Vị chủ Lễ: 
“ Sau khi đã hiểu rõ về ý nghĩa Tam Quy, giờ 

đây Giới Tử đỉnh lễ Tam Bảo với ba lời phát 

nguyện để xin quy y ” 
 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh,  

Thề giải Đại Đạo, phát Vô Thượng Tâm. 
                          (1 lễ, chuông ) 
 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh,  

Thâm nhập kinh tạng, trí-huệ như hải. 
               (1 lễ, chuông) 
 

 Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh,   

 Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. 
                          (1 lễ, chuông) 
 

Vị chủ Lễ:  
 

Sau Tam Quy, bây giờ Giới Tử được trao truyền 

mười ba Giới nữa, tổng cộng tất cả là mười sáu 

Giới. Và đây là Ba Nguyện; Giới Tử hãy lập Ba 

Nguyện lần thứ nhất theo tôi: 
 

Con xin nguyện không làm những việc ác     
                                                                          (1 tiếng khánh) 
 

Con xin nguyện làm những việc lành        
                                                                          (1 tiếng khánh) 
 

Con xin nguyện độ thoát tất cả chúng sinh     
                                                     (1 tiếng khánh) 
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Vị chủ Lễ:  
Giới Tử hãy lập lại Ba Nguyện lần thứ hai theo tôi  

 (Lập lại y Ba Nguyện ở trên) 
 

Vị chủ Lễ:  
Giới Tử hãy lập lại Ba Nguyện lần thứ ba theo tôi 

(Lập lại y Ba Nguyện ở trên) 
 

Vị chủ Lễ:   
Tiếp theo Giới Tử hãy nhận lấy mười Giới trọng.  

 

(Giới Tử phải đáp rằng: “con xin ưng thuận” sau 

khi mỗi Giới được vị chủ Lễ xướng lên). 
 

 

Vị Chủ Lễ:  
 

Giới thứ nhất: Không sát sinh, tức là không 

được giết hại mọi sinh vật, mà hãy tôn quí 

tất cả mọi sinh vật. Từ nay trở đi, Giới Tử 

có chịu giữ gìn Giới Điều này không? 
 

Giới thứ hai: Không trộm cắp, tức là không 

lấy những gì mà người ta không cho mình; 

Hãy tôn trọng mọi vật dụng của người. Từ 

nay trở đi, Giới Tử có chịu giữ gìn Giới 

Điều này không? 
 

Giới thứ ba: Không tà dâm, tức là không 

được dâm đãng bậy bạ, mà hãy cẩn trọng 

và trách nhiệm với chính mình. Từ nay trở 
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đi, Giới  Tử có chịu giữ gìn Giới Điều này 

không? 
 

Giới thứ tư: Không nói dối, tức là không 

được vọng ngữ, mà hãy nói lời chân thật. 

Từ nay trở đi, Giới Tử có chịu giữ gìn 

Giới Điều này không? 
 

Giới thứ năm: Không uống rượu, tức là đã 

chính mình không phạm giới uống rượu, 

mà cũng không xúi bẩy người khác uống 

rượu. Đồng thời cũng không được say mê 

ma túy, hay bất cứ chất gì làm cho tâm trí 

mê mờ, điên đảo. Từ nay trở đi, Giới Tử 

có chịu giữ gìn Giới Điều này không? 
 

Giới thứ sáu: Không nên nói về những lỗi 

lầm của người khác mà hãy hiểu, và thông 

cảm cho họ. Từ nay trở đi, Giới Tử có chịu 

giữ gìn Giới Điều này không? 
 

Giới thứ bảy: Không tự khen mình, và chê 

người mà hãy tự sửa đổi những sai lầm 

củachính mình. Từ nay trở đi, Giới Tử có 

chịu giữ gìn Giới Điều này không? 
 

Giới thứ tám: Không bảo thủ, không tích 

trữ của cải cho riêng mình, mà hãy hiến 
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tặng một cách không ngần ngại cho 

những chỗ nào cần đến. Cũng như không 

dấu diếm những Giáo Pháp đã học hỏi 

được, trái lại đem chia sẻ, chỉ dạy cho mọi 

người. Từ nay trở đi, Giới Tử có chịu giữ 

gìn Giới Điều này không? 
 

Giới thứ chín: Không thỏa mãn lòng sân 

hận của mình, mà ngược lại hãy nhẫn 

nhịn. Từ nay trở đi, Giới Tử có chịu giữ 

gìn Giới Điều này không? 
 

Giới thứ mười: Không được phỉ báng, phá 

hoại ngôi Tam Bảo mà hãy tán dương, và 

bảo tồn ngôi Tam Bảo. Từ nay trở đi, Giới 

Tử có chịu giữ gìn Giới Điều này không? 
 

 Vị chủ Lễ:  

Bằng những lời thề nguyện này, Giới Tử đã 

được vào gia đình Như Lai, với sự kiên trì thực 

hành, tu tập như những lời vừa mới phát 

nguyện bằng Tự Tính thanh tịnh của chính 

mình. 
 

 Vị chủ Lễ:  
   Giảng vài lời về tấm Y. Sau đó Giới Tử được        

đắp Y.     

                                                                  (1 tiếng chuông) 
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Taking The Three Treasures and Precepts 
 

Sensei: And now the Sixteen Precepts.  

First the Three Refuges. 
[Small Keisu] 
 

I take refuge in Buddha, 

and resolve that with all beings. 

I will understand the Great Way 

whereby the Buddha-seed may  

forever thrive. 
 

I take refuge in Dharma, 

and resolve that with all beings. 

I will enter deeply into the Sultra-treasure 

whereby my wisdom may grow as vast as 

the ocean. 
 

I take refuge in Sangha, 

and in its wisdom, example,and never-

failing help and resolve to live in harmony 

with all sentient beings. 
 

Done once only 
[Small Keisu] 
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Sensei: And now the Three Resolutions. 
 

(Inkin Bell before each set-……) 
 

 I resolve to avoid evil. 

 I resolve to do good. 

 I resolve to liberate all living  beings. 
 

Sensei: For the second time… 
 

Sensei: For the third time… 

 

Sensei: And now the Ten Cardinal 

Precepts. 
 

[Large Keisu] 
 

Student………. Says: “I will” after each 

precept. 
 

1- Not to kill but to cherish all life. From 

this day on will you keep this precept? 
 

2- Not to take what is not given but to 

respect the things of others. From this 

day on will you keep this precept? 
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3- Not to misuse sexuality but to be caring 

and responsible. From this day on will 

you keep this precept?  
 

4- Not to lie but to speak the truth. From 

this day on will you keep this precept? 
 

5- Not to cause others to take substances 

that impair the mind nor to do so 

myself but to keep the mind clear. 

From this day on will you keep this 

precept? 
 

6- Not to speak of the faults of others but 

to be understanding and sympathetic. 

From this day on will you keep this 

precept? 
 

7- Not to praise myself and disparage 

others, but to overcome my own 

shortcomings. From this day on will 

you keep this precept? 
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8- Not to withold spiritual or material aid 

but to give them freely where needed. 

From this day on will you keep this 

precept? 
 

9- Not indulge in anger but to practice 

forbearance. From this day on will 

you keep this precept? 
 

  10- Not to revile the Three Treasure but   

 to cherish and uphold them.  From this 

 day on will you keep this precept? 
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   Khai Thị Về Tấm Y Giới Luật 
 

Tấm Y là tượng trưng cho Giới Luật. Giới 

Luật là kim chỉ nam, cũng là bùa hộ mạng 

trong suốt cuộc đời của một vị Tu Sĩ, do 

đó: 
 

“ Khi đã Thọ Giới thì sẽ phải Đắc Giới ”! 
 

Nói về tấm Y, chúng ta phải nói về cả hai 

mặt: hình tướng lẫn vô hình tướng của nó. 
 

  Về mặt hình tướng:  

Một vị Tu Sĩ, sau khi đã thí phát quy y và 

thọ giới, thì một tấm y được đắp lên thân 

mình. Tấm y giới luật vi diệu nhiệm mầu, 

thanh tịnh và sáng ngời tuyệt đối. Nó luôn 

nhắc nhở người Tu Sĩ, trên bước đường tu 

hành là phải tôn trọng, và thi hành nghiêm 

chỉnh về mọi giới luật đã lĩnh thọ, vì nếu 

tu hành mà không giữ được giới, thì có tu 

cũng như không tu, mà còn tạo thêm 

nghiệp báo nữa. 
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Về mặt vô tướng:  

Khi tu hành thật đứng đắn, nghiêm 

chỉnh, thì Thân Tâm chúng ta phải 

buông, và mọi tập khí là những thói 

hư, tật xấu chúng ta phải xả tột cùng, 

tức hạ ngã một cách tuyệt đối! Thì đó 

là giới luật trang nghiêm. 
 

Muốn thực hành được trang nghiêm 

đúng mức như vậy để “Đắc Giới” thì 

chúng ta phải có công phu! Và nếu 

công phu giữ được miên mật, thì việc 

giữ giới đã không khó khăn gì, mà tự 

động chúng ta sẽ tiến tới chỗ: “sáu 

Thức cứ việc ra cửa sáu Căn, mà chẳng 

dính mắc sáu Trần”! Y chỉ Lục Tổ đã 

dậy. Đó là trạng thái đã thành tựu (Đã 

Đắc Giới) dù không muốn cũng chẳng 

được! Và lúc ấy, chúng ta mới chính là 

tấm y đúng nghĩa. (Vì y là người và 

người cũng là y). 
 

 

 



 

- 191 - NGHI THỨC XUỐNG TÓC 

Bát Nhã Tâm Kinh 
 

              NAM MÔ BÁT NHÃ HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                                            (3 lần) 
 

  

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 sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 

tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 

Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức ; Vô 

nhãn, 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. 
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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 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 nhất thiết khổ, chân thật 

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) 
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               Lễ Thí Phát Quy Y 
                         (Lễ Xuống Tóc) 

 

 “ Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học 

Phật Đạo vô thượng thệ nguyện thành” 
 

 

      Vì: 

Muốn trọn câu thề con Quy y xuống tóc 

Nguyện xả Thân này cho vẹn Đạo từ bi 

Nguyện bật tận gốc tam độc Tham, Sân, Si 

Nguyện gánh vác xứ mạng Như Lai tuyệt đối 
 

 

Mặc áo Như Lai con nguyện xả danh, tài, ái, dục 

Mặc áo Như Lai con nguyện chuyển hóa muôn bề 

Mặc áo Như Lai con nguyện chẳng còn dám  

                                                      ngã mạn, si mê. 

Mặc áo Như Lai con nguyện thề nhẫn nhục 
 

 

Vào nhà Như Lai con nguyện vượt siêu phàm tục 

Vào nhà Như Lai con nguyện buông xả thân tâm 

Vào nhà Như Lai con nguyện tu sửa mọi lỗi lầm 

Vào nhà Như Lai chúng sinh con xin nguyện độ 
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Ngồi tòa Như Lai, chúng sinh con xin phục vụ 

Ngồi tòa Như Lai, ôm trọn bạn và thù 

Ngồi tòa Như Lai muôn loài đồng nhất thể 

Ngồi tòa Như Lai, người vật chẳng còn ai 
 

Xả mái tóc là buông Thân Tâm, Vũ Trụ 

Mặc áo Như Lai tự thanh tịnh Thân Tâm 

Vào nhà Như Lai thấm nhuần Diệu Pháp  

thậm thâm. 

Ngồi Tòa Như Lai, Vũ Trụ Muôn Loài đồng  

      là Tính Giác. 
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Khấn Nguyện Tạ Ơn 
 

 

Chúng con xin tạ ơn: 
 

Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát, 
 

Chư Hiền Thánh Tăng. 
 

Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ… 
 

Cửu Huyền Thất Tổ. 
 

Các Ân Sư, các thiện tri thức, các ân nhân. 
 

Đôi giòng họ hàng nội/ngoại  
 

Các bạn bè thân và sơ. 
 

Tất cả kẻ ân và người oán. 
 

Cùng chư vị đã quá vãng: các oan hồn, 

không phân biệt tôn giáo, chủng tộc, hay 

nòi giống. 
 

Các vị anh hùng liệt sĩ, các vị anh thư  

vô danh, hữu danh. 
 

Chúng con cũng xin tạ ơn toàn thể các chư 

vị hiện tiền, và muôn loài, muôn vật, hữu 

tình, vô tình, hữu hình, vô hình...  
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Chú Ý : 

 
Xin tiếp tục   

“ Mười Đỉnh Lễ Tạ Ơn ” 

Từ trang 114 đến hết trang 119. 

Sau đó trở lại đây, trang 196 

Với Vị Chủ Lễ 
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  Vị chủ Lễ:  

       Giới Tử đã hiểu tường tận về ý nghĩa 

xuống tóc và xuất gia, với những lời 

phát nguyện (tức thệ nguyện) cho nên 

từ bây giờ Giới Tử đã được phép vào 

Gia Đình Như lai: để tu học, để thực 

hành Chính Pháp, để thanh tịnh Thân 

Tâm hầu tiến tới Giác Ngộ Giải Thoát 
 
 

 

Sensei:  

         With these understanding about the 

whole of Tonsure Ceremony and 

vows may you enter the Buddha’s 

Family with renewed commitment to 

practice and self-purification. 
 

 [Large Keisu] 

 

  Special Eko, 4 vows, 3 prostrations, 

bow to Buddha. 
 

Sensei leaves 

       Formality ends 

       Refreshments  

         (Tea and Pepperidge Farm cookies) 
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                    Tam Tự Quy 
 

 

 Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh,  

 Thề giải Đại Đạo, phát vô thượng Tâm.          
                                          (chuông) 
 

 Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh,  

 Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.  

                               (chuông) 
 

 Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh,   

 Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.  

                                 (chuông) 

 

 

          Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

  
Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ 

 Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn 

 Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học 

 Phật Đạo vô thượng, thệ nguyện thành 
                                                (chuông) 
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                Hồi Hướng 

  

       Nguyện đem Công Đức này 

      Hướng về khắp tất cả 

      Đệ tử và chúng sinh 

      Đều trọn thành Phật Đạo 
        (chuông) 
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NGHI   
 

THỨC 
 

                TẠ  
 

                  ƠN 
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NGHI THỨC TẠ ƠN 
  

Khai Thị Lễ Tạ Ơn 
 

 Dâng Hương Tam Bảo 
 

 Khấn Nguyện Cầu Siêu 
 

 Khai Thị Cho Quí Vị Gà Tây 

 và toàn thể quí vị súc vật 
 

Khấn Nguyện Sám Hối 
 

Giọt Nước Cam Lồ  
 

 Sám Hối Tổng Quát 
 

 Sám Hối Rốt Ráo 
 

 Mười Đỉnh Lễ Sám Hối 
 

 Kệ Sám Hối          

  Khai Thị Tam Quy 
 

  Khai Thị Hương Linh 
 

  Quy Y Linh 
   

  Khấn Nguyện Tạ Ơn 
 

  Mười Đỉnh Lễ Tạ Ơn 
 

  Bát Nhã Tâm Kinh (Rước Nến)  
 

Tam Tự Quy 
 

          Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

  Hồi Hướng 
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Khai Thị Lễ Tạ Ơn 
 

Đã gọi là hiếu hạnh, đã gọi là tạ ơn, đã gọi 

là biết ơn thì chúng ta phải hiếu hạnh, biết 

ơn và tạ ơn từng giây phút, từng sát na. Sự 

hiếu hạnh và biết ơn này không có thời 

gian, ngày tháng; đương nhiên nó vượt thời 

gian và không gian! Nhưng vì phong tục, 

tập quán cho nên, ở bất cứ nơi nào, chúng ta 

cũng nên kính trọng truyền thống của nơi 

ấy. Để cuộc sống của chúng ta không khác 

biệt, mà hài hòa với mọi sắc dân, mọi chủng 

tộc. Vì thế, đặc biệt ngày hôm nay, Thiền 

Viện chúng tôi xin thiết lập một buổi Lễ Tạ 

Ơn. Trong buổi Lễ Tạ Ơn này, ngoài phần 

Dâng Hương Tam Bảo, gồm có ba phần: 
 

     1/ Khấn Nguyện Sám Hối và Lễ Sám Hối 
 

     2/ Khấn Nguyện Cầu Siêu: 

✓ Khai thị cho quí vị Gà Tây. 

✓ Qui y cho tất cả quí vị súc vật đã  

và đang bị giết hàng ngày. 

✓ Qui y cho những linh hồn chưa  

siêu thoát. 
 

      3/ Khấn Nguyện Tạ Ơn, và Lễ Tạ Ơn 
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Dâng Hương Tam Bảo 
 

    Nguyện đem lòng thành kính         

     Gửi theo đám mây hương          

     Phảng phất khắp mười phương         

      Cúng dường ngôi Tam Bảo          

     Thề trọn đời giữ Đạo    

      Theo Tự Tính làm lành    

     Cùng pháp giới chúng sinh   

      Cầu Phật từ gia hộ 

      Tâm Bồ Đề kiên cố 

      Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác 

 
 

Tán Phật 
 

  Đấng Pháp Vương vô thượng 

  Ba cõi chẳng ai bằng  

  Thầy dạy khắp trời, người 

  Cha lành chung bốn loài 

  Quy y tròn một niệm 

  Dứt sạch nghiệp ba kỳ  

  Xưng dương cùng tán thán 

          Ức kiếp không cùng tận 
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  Quán Tưởng 
 

  Phật, chúng sinh tính 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 BảoTọa, thân con ảnh hiện 

  Cúi đầu xin thề nguyện quy y 
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 Đỉnh  Lễ  Tam  Bảo 

 
 

  Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

       Nam mô tận hư không biến pháp giới,  

      Quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật,  

      Tôn Pháp, Hiền Thánh, Tăng,  

      Thường trụ Tam Bảo.   
 

                                                       (Chuông) 

 
 

Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ, 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

Đương lai hạ sinh 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. 
 

             (Chuông) 
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Chí Tâm Đỉnh 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 Tạng Vương Bồ Tát,  

Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
 

              (Chuông) 
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Khấn Nguyện Cầu Siêu 
                                

Kính thưa đại chúng Âm cũng như Dương: 

chúng ta vừa được làm Lễ Sám Hối, tiếp 

theo đây là Lễ Cầu Siêu. 
 

 

Vì Pháp Giới dung thông, âm dương đồng 

nhất. Nếu chúng ta với nhất Thân Tâm thật 

thanh tịnh không nghĩ thiện, không nghĩ ác 

thì chúng ta sẽ đồng chiêu cảm được âm 

dương mà làm Lễ Cầu Siêu cho tất cả: 
 

✓ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ, Cửu Huyền 

Thất Tổ. 
 

✓  Cầu siêu cho: các vị Thiện Tri Thức,    

họ hàng đôi dòng Nội Ngoại, bạn bè 

thân sơ…  
 

✓ Cầu siêu cho tất cả: người ân kẻ oán 
 

✓ Cầu siêu cho: các vị Anh Hùng Liệt Sĩ, 

các vị Anh Thư hữu danh, vô danh.  
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✓ Cầu siêu cho: muôn loài muôn vật,    

hữu tình, vô tình, hữu hình, vô hình. 
 

✓ Cầu siêu cho: các oan hồn, các vị vô 

tướng còn vất vưởng chưa được siêu 

thoát.  
 

✓ Cầu siêu cho các chư vị: mang thân 

súc sinh đã, và đang bị giết chóc hàng 

giờ, hàng phút… để hy sinh thân mạng 

mình mà nuôi sống thân mạng người!  
 

✓ Đặc biệt xin cầu siêu cho các vị Gà 

Tây đã và đang bị hy sinh trong suốt 

mùa Lễ Tạ Ơn, cho đến Lễ Giáng 

Sinh và Tết Tây. 
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 Khai Thị Cho Quí Vị Gà Tây 

 và các vị Heo, Bò, Gà, Vịt v.v… 
 

Hỡi các vị Gà Tây, các vị heo, trâu, bò, gà, 

vịt v.v… Trong kiếp này quý vị mang thân 

Gà Tây, và mang thân súc vật đang bị người 

ta hành hạ giết chóc một cách tàn nhẫn, để 

làm thức ăn nuôi sống mọi người. Sự việc 

này vô cùng hãi hùng, đớn đau tột độ! 

Đương nhiên chẳng ai muốn chết, và hy 

sinh thân mạng mình làm mồi cho ai; nên 

cũng chẳng một ai lại không oán hận, thù 

hằn vì khổ đau và thương tiếc thân mạng 

mình. 
 

Nhưng xét cho cùng, theo nhân quả trong 

đạo Phật: thì đây là nghiệp báo đã an bài của 

quý vị, do vậy mà không làm sao tránh khỏi 

sự việc tang thương này! Âu cũng vì những 

kiếp trước, có thể quý vị đã hành hạ, giết 

chóc và ăn nuốt người ta như thế! Nên kiếp 

này, quý vị cũng phải bị trả lại sự thống khổ 

tương ứng y như vậy.  
 

Thôi thì chuyện đã lỡ, quý vị cũng đã hiểu 

nguyên nhân. Vậy thì hãy chấp nhận sự thật! 
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Tức là chấp nhận cái chết, và hãy vui vẻ 

trả cái nợ đồng lần, không thể tránh này là 

việc bố thí thân mình để hữu dụng cho 

người, thì cũng được quả phúc. Còn cứ 

làm thân Súc Sinh vô minh mãi, là còn bị 

đọa đày thì cũng chẳng sung sướng gì.  
 

Nếu quý vị không chịu chấp nhận cái 

nghiệp báo này để mà: ăn năn, sám hối 

cho những tội ác, nghiệp si mê của mình 

đã phạm trong quá khứ! Thì cái vòng lẩn 

quẩn oán thù, thù oán, ăn nuốt hành hạ lẫn 

nhau sẽ không bao giờ chấm dứt được… 

Do đó đừng thương tiếc và bám víu vào 

thân mạng súc sinh này làm gì nữa. 
 

Xin quí vị Gà Tây và tất cả quí vị Súc Sinh 

hãy nghe và thực hành ngay với những lời 

vừa khai thị: là hiểu rõ mà buông bỏ đi 

mọi hận thù! Để chấp nhận sự trả vay bình 

đẳng của nhân quả nghiệp báo đã an bài 

bất khả kháng. 
 

Và cũng xin quí vị hãy ăn năn, sám hối để 

hồi Tâm chuyển hướng thiện mà quy y 

Tam Bảo, theo sự hướng dẫn của chúng tôi 

để chuyển hóa Thân Tâm và siêu thoát. 
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  Khấn Nguyện Sám Hối 

 
Vì Pháp Giới dung thông, âm dương đồng 

nhất. Với nhất tâm thanh tịnh không nghĩ 

thiện, không nghĩ ác, chúng con xin dùng 

thân thất đại hiện hữu này để chiêu cảm 

âm dương: làm Lễ Sám Hối cho chính 

bản thân mình, và làm Lễ Sám Hối cho tất 

cả quí chư vị đã quá vãng, cũng như quí 

chư vị hiện tiền từ vô thỉ đến nay.  
 

  Chúng con xin làm Lễ Sám Hối cho : 
 

 

✓ Tổ Tiên, Ông Bà, Cha Mẹ,  

Cửu Huyền Thất Tổ.  
 

✓ Quí vị Thiện Tri Thức, họ hàng 

Nội/Ngoại, bạn bè thân sơ, kẻ ân  

người oán. 
 

✓ Quí vị Anh Hùng Liệt Sĩ, quí vị  

Anh Thư hữu danh, vô danh hiện  

hữu hay đã quá vãng. 
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✓ Quí oan hồn không phân biệt Tôn 

Giáo, Chủng Tộc hay Nòi Giống. 
 

✓ Cùng muôn loài, muôn vật, hữu 

 tình vô tình, hữu hình vô hình.   

✓ Quí vị Vô Hình còn vất vưởng 

 chưa được siêu thoát, 
 

✓ Và quí vị mang thân Súc Vật đã và 

 đang bị giết tập thể hàng giờ, hàng 

 phút để hy sinh thân mạng mình 

 mà nuôi sống thân mạng chúng 

 sinh. Đặc biệt các quí vị Gà Tây 

 đã và đang bị hy sinh trong suốt 

 mùa  Lễ Tạ Ơn cho đến Lễ Giáng 

 Sinh và Tết Tây. 
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              Giọt Nước Cam Lồ 
 

 

Nhành dương liễu rỏ giọt nước cam lồ 

Thanh tịnh rẩy rồi, tỉnh mộng hết mơ 

Bao vọng nghiệp, não phiền tiêu sạch hết 

Cực Lạc hiện đây, hỏi có ai ngờ! 

Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát,  

Ma Ha Tát. 
     

(Xin tiếp tục trì tụng câu này cho đến khi hết tẩy tịnh)  
 

“ Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ Tát,  Ma Ha Tát ”...  
  

                                                                                                                                                                    (Chuông) 
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Sám Hối Tổng Quát 
 

Xưa con vốn tạo tác các vọng nghiệp 

Đều do vô thỉ tham, sân, si 

Từ thân, miệng, ý phát sinh ra 

Hết thảy con nay xin sám hối 
 

Tội từ Tâm khởi, đem Tâm sám 

Tâm tự tịnh rồi, tội liền tiêu 

Tội tiêu, Tâm tịnh, rõ Chân Không 

Thế mới thật là Chân Sám Hối! 
 

                     (3 tiếng chuông) 
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                        Sám Hối Rốt Ráo 
  

 

Đệ tử chúng con là . . .Pháp Danh là . . . 

và chúng con cũng là đại diện cho . . . . 

Pháp Danh . . . . 
 

Từ vô thỉ đến nay, nhiều đời không nhớ, 

chúng con đã lỡ khởi biết bao nhiêu tà 

ác niệm, và làm biết bao nhiêu tội ác, 

nghiệp si mê: kiêu căng, dối trá, ích kỷ, 

ghét ghen...  
 

Nay chúng con xin dốc lòng chân sám 

hối cho mọi ý niệm tội lỗi đã lỡ khởi hay 

đang khởi, cùng những hành động tội lỗi 

đã lỡ phạm hay đang phạm đó. 
 

Từ nay chúng con nguyện dứt hết mọi ý 

niệm bất thiện. Đồng thời cũng xin 

nguyện dứt bỏ mọi tội lỗi vô minh mà 

chúng con đã lỡ phạm hay đang phạm, 

xin đồng đều được tiêu tan ngay!  
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Bởi vì Nhất Niệm Vô Minh, chúng con 

đã biết hướng chuyển về thiện niệm, 

tức Chân Như Niệm vốn sẵn có của 

mình. Cho nên chắc chắn chúng con 

không còn bao giờ tái phạm những lỗi 

lầm như xưa nữa. Nếu chẳng may còn 

chút dây dưa nào với tập khí của Ngũ 

Uẩn! Dù chỉ là những ý niệm thoáng 

qua thôi về những tội lỗi ấy, thì chúng 

con cũng xin nguyện thề hối cải ngay! 
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       Khai Thị Mười Đỉnh Lễ Sám Hối 
 

Bởi nhất niệm vô minh là nhân, nên 

chúng con đã tạo tội lỗi tầy trời! Để 

rồi chúng con phải nhận cái quả khổ 

đau là thân tâm mình bị trôi lăn 

trong sinh tử, không bao giờ dứt. 
 

Nay chúng con đã tỉnh ngộ, đã biết 

hổ thẹn, đã biết hối hận và muốn tự 

giải thoát thân tâm mình khỏi những 

phiền não sinh tử ấy! Cho nên chúng 

con xin dùng thân tâm tội lỗi này, để 

làm lễ chân thật sám trừ, ăn năn mọi 

tội lỗi mà chúng con đã lỡ tạo. 

Chúng con cũng xin nguyện tu hành 

và hối cải ngay cho những tội lỗi 

sau nếu có, dù chỉ là những tư tưởng 

thoáng qua… 
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        Chú Ý : 

 
Xin tiếp tục 

“ Mười Đỉnh Lễ Sám Hối ” 

Từ trang 87 đến hết trang 96. 

Sau đó trở lại đây, trang 218: 

“ Kệ Sám Hối ” 
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                        Kệ Sám Hối 
 

    Nhất Niệm Vô Minh, con lỡ khởi từ vô thỉ 

Tam độc sâu dày, con lỡ tạo tham, sân, si 

Thân, khẩu, ý, con lỗi lầm tầy núi Tu Di 

  Lỡ dại rồi, con biết gì ngoài sám hối! 
 

     Nguyện:  

“Sám hối mọi tội lỗi, lỡ lầm khởi từ vô thỉ”  
 

 Nguyện:  

“Chuyển vô minh này, thành trí tuệ từ bi” 
 

  Nguyện:  

“Dứt hết mọi tập khí tam độc tham, sân, si” 
 

    Nguyện:  

“Cải hối tột cùng,chí tâm thành chân sám hối” 
 

Vì tội từ Tâm khởi, nên Thân con phạm lỗi! 

Thật Tâm sám hối rồi, con thanh tịnh Thân Tâm 

Chỉ một Giới thanh tịnh thôi, là con được tiêu  

sạch mọi lỗi lầm                                       

Bởi thanh tịnh Thân Tâm này, thì chính con là  

Chân Tinh Khiết ấy! 
 

Ghi Chú:  
Một giới thanh tịnh ở đây có nghĩa là giữ công phu không gián đoạn. (cái 

không gián đoạn ấy là Chân Như Niệm). 

Công phu là: Niệm Phật, Trì Chú, Thiền: Tham Công Án hay Tham     

Thoại Đầu         
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   Khai thị Về Tam Quy 
 

Đức Phật dạy: “Muôn loài muôn vật đều có Phật 

Tính, và Phật Tính ấy không hề rời thế gian này, do vậy 

mà chúng ta quy y Tự Tính Tam Bảo sẵn có đó ” 
 

Tam Quy Y về mặt hữu tướng: 

Là ba lời phát nguyện, dùng Phật Pháp Tăng 

có hình tướng, tức Tam Bảo hữu tướng, làm 

“ngoại phương tiện” để hướng vào nội Tâm 

mà nhận ra Tam Bảo ấy ở ngay chính Thân 

Tâm mình, đó là:  
 

   Quy y Phật  

   Quy y Pháp  

   Quy y Tăng  
 

Tam Quy Y về mặt vô tướng: 

Là ba lời phát nguyện tự quy y (tự quay về) 

Tự Tính Tam Bảo vô tướng (Phật Pháp 

Tăng) của chính mình, tức chúng ta hướng 

vào nội tâm mà tự quy y Phật Tính hiện hữu 

ở ngay chính Thân Tâm mình: 
 

     Quy y Phật, tức Giác  

     Quy y Pháp, tức Chính 

     Quy y Tăng, tức Tịnh 
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✓ Tự Tâm chúng ta quy y (quay về) Giác 

thì Mê chẳng sinh. 

✓ Tự Tâm chúng ta quy y (quay về) Chính 

thì niệm niệm chẳng tà kiến. 

✓ Tự Tâm chúng ta quy y (quay về) Tịnh 

thì đối với muôn cảnh trần lao đều không 

ái nhiễm. 
 
 

Quy y Tam Bảo siêu thế: 
 

Thì không có cái gì trên thế gian này có thể 

so sánh được, ngay cả bạc vàng, ngọc ngà, 

châu báu. (Vì những thứ châu báu này không 

thể giúp chúng ta ra ngoài sự đau khổ và 

sống/chết được, nhưng với Tam Bảo thì ngược 

lại). 
 

Quả đúng như vậy, chúng ta vì vô minh nên 

đã phải lạc lõng, trôi lăn hằng hà, sa số kiếp, 

thống khổ với sự phiền não, sống chết. Để 

nước mắt mình rơi tràn đầy như biển cả, và 

để xương cốt mình chất cao như núi!  
 

Chúng ta đã, và vẫn đang đi luẩn quẩn trong 

nhiều đời, nhiều kiếp như vậy. Để cùng quay 

cuồng với vòng xe luân hồi dài vô cùng, vô 
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tận, mà không làm sao có thể thoát ra khỏi 

nó cả! Vì càng tìm đường ra, thì lại càng lạc 

xa, và vòng sinh tử lại càng đắm chìm sâu 

hơn nữa…  
 

Cứ như thế, chúng ta đang khốn khổ, vì 

loanh quanh lạc đường! Thì hạnh phúc thay, 

Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni, đấng cha 

lành toàn giác đã trao truyền Bảo Pháp là: 

những kim chỉ nam, là những tấm bản đồ 

chính xác, để chỉ đường khai lối, dẫn dắt 

cho những đứa con đang lạc lõng bơ vơ! 

Cũng là những đứa con đã hội đủ duyên 

lành, có ý chí quật cường, khao khát giác 

ngộ để thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử 

ấy.   
 

Muốn đạt được mục đích cứu cánh tuyệt vời 

đó, thì như đã nói ở trên, chúng ta dùng: Phật, 

Pháp, Tăng, tức Tam Bảo hữu tướng làm 

“ngoại phương tiện” để hướng vào nội Tâm 

mà nhận ra Tam Bảo ấy ở ngay chính nơi 

mình!  
 

Và khi đã muốn được như vậy, thì cũng có 

rất nhiều điều kiện đòi hỏi nơi chúng ta là 

phải có tâm chân thành, có lòng can đảm, có 
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ý chí cương quyết, dũng mãnh để thực hành 

tích cực…Tức giữ trọn vẹn ba lời Thề 

Nguyện về Tam Quy Y, tức Qui Y Tam Bảo.  
 

Vâng, đã quy y Tam Bảo, thì chúng ta không 

còn sợ đi lạc đường lạc lối nữa. Nhưng phải 

vững tâm, phải thông minh, đừng thối chí 

ngã lòng, không nghe bất cứ ai xúi bẩy, kẻo 

lại đi lạc đường. Nếu chúng ta cứ nhất tâm, 

nhất chí, thẳng đường mà đi, thì lo gì không 

tiến tới mục đích. Tại đây xin xác định lại 

một cách tổng quát về qui y Tam Bảo : 
 

Vậy  quy  y Tam Bảo là gì? 
 

Quy Y Phật, là nương theo Phật, vì Phật là 

đấng Đại Giác, với trí tuệ tột cùng, từ bi vô 

lượng, bình đẳng tuyệt đối, thử hỏi còn có cái 

gì có thể so sánh hơn? 
 

Quy Y Pháp, là nương theo Pháp, vì Giáo 

Pháp của Đức Phật là mười hai Đại Tạng 

Kinh, và tám mươi bốn ngàn pháp môn, một 

giáo pháp siêu việt, sâu rộng vô ngần mé!  
 

Nếu chúng ta chịu can đảm, kiên trì học hỏi 

và thực hành rốt ráo… Thì nhờ giáo pháp 

này mà chúng ta giác ngộ, và sẽ thoát khỏi  
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biển trầm luân sinh tử. Vậy thử hỏi còn có 

cái gì quý báu hơn được Bảo Pháp này? 
 

Quy Y Tăng, là nương theo Tăng, Ni, vì Tăng, 

Ni là: đại diện Tam Bảo, là những vị đang 

học hỏi và thực hành ráo riết Giáo Lý của 

Đức Phật. Các vị đã theo đúng bước chân của 

Đức Phật là: ly gia, cắt ái, buông bỏ mọi danh 

vọng, tiền tài vật chất, để tiến tu, tinh tấn 

không ngừng nghỉ từng giây, từng phút. Mục 

đích không ngoài việc Tự Giác để giải thoát 

chính mình, rồi Tha Giác là để giải thoát 

chúng sinh ra ngoài vòng phiền não sinh tử.  
 

Chúng ta nên Qui Y những vị Tăng, những vị 

Ni thật thanh tịnh, thật chân chính, vì các 

Ngài có trí tuệ, hiểu rốt ráo về Phật Pháp!Thì 

mới có đủ khả năng để dìu dắt chúng ta trên 

bước đường từ Mê về Giác. 
 

Nói sâu rộng hơn tức trực chỉ về Quy Y Tam  

Bảo là chỉ thẳng ngay Tự Tính Tam Bảo Hữu 

Tướng/Vô Tướng: 
 

Nghĩa là nhờ tha lực Tam Bảo (Phật, Pháp, 

Tăng) hữu tướng mà chúng ta biết hướng vào 
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nội Tâm mình là “Phật Tính”; cũng là “Tự 

Tính Tam Bảo”. Để hiểu rằng Đạo vốn sẵn 

có ở ngay chúng ta, nên không còn phải 

hướng ngoại tìm cầu, ỷ lại viển vông nữa. 
 

Vì khi đã giác ngộ, thì chính chúng ta là 

Tam Bảo, chính chúng ta là Phật. (Vì ai 

cũng có Phật Tính, nhưng phải tu hành sao 

cho nhận ra được Phật Tính ấy. Là dĩ nhiên 

Phật Tính có đủ mười hai đại tạng kinh). Khi 

đã có đủ mười hai đại tạng kinh nơi ta thì: 

chính chúng ta là Pháp, và chính chúng ta 

cũng lại là Tăng, là Ni! Vì chúng ta đang 

dùng thân hiện hữu này, dưới hình thức một 

vị Tăng, một vị Ni, một vị Ưu Bà Tắc 

(Nam), một vị Ưu Bà Di (Nữ) đang học hỏi, 

và đang tu hành để nhận ra Tự Tính ấy.  
 

 Đức Phật dạy:    
 

“ Ta là Phật đã thành, 
         chúng sinh là Phật sẽ thành ” 

 

 là như vậy đó. 
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Khai Thị Hương Linh 
         

Qúi  Đạo Hữu . . . . . . Pháp Danh . . . . . 
 

Xin Đạo Hữu hãy sáng suốt, đừng hoang 

mang để nhận lĩnh những lời khai thị vô 

cùng quan trọng, liên quan đến sự siêu 

thoát của Đạo Hữu. 
 

 Quí  Đạo Hữu . . . . . .  Pháp Danh . . . .    
 

Đạo Hữu có biết cõi đời là huyễn mộng, 

vô thường. Cuộc đời là dâu bể, trăm 

năm khổ đau, đoạn trường không? 
 

Đạo hữu có biết vòng luân hồi sinh tử 

không bao giờ dứt không? 
 

Nếu đạo hữu không tỉnh ngộ, mà còn cứ 

luyến tiếc mãi về thân mạng của mình, 

luyến tiếc mãi về tiền tài, danh vọng của 

mình. Đạo Hữu cứ vương vấn mãi về vợ 

chồng, con cháu, họ hàng, bè bạn của 

mình. Và Đạo Hữu cứ ân hận, tự dằn vặt 

mình về những lỗi lầm xấu ác, đã gây ra 

từ lúc sinh tiền! Thì chỉ càng thêm vô 

minh và phiền não mãi mà thôi. 
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Nay Đạo Hữu đang nằm đây, và đã biết 

cuộc đời là vô thường, sinh tử là huyễn 

mộng! Vậy thì Đạo Hữu hãy chấp nhận cái 

chết, vì ai cũng sẽ phải chết. Nhưng chết 

đây chỉ như một giấc mơ! Do đó cái chết 

không có nghĩa là mất mát gì, mà chỉ là 

một sự chuyển hóa cái thân; từ thân hiện 

hữu này sang một thân khác tốt hơn, trẻ 

trung hơn, khỏe mạnh hơn, đẹp đẽ hơn mà 

thôi!  
 

Xin hãy lắng nghe đây về: Cái chân thật  

Thân Tâm của Đạo Hữu như sau: 
 

     Tâm: là cái Thể, nó thường hằng bất biến 

        (Tâm đây là Tâm Trí Bát Nhã, chứ  

  không  phải cái Tâm Thức phân biệt) 
 

Thân: là cái Dụng của Tâm, nó biến hóa 

 khôn lường trong từng sát na không 

 bao giờ ngưng nghỉ, nên nó cũng là 

 thường hằng bất biến… 
 

Thân Tâm không bao giờ có thể tách rời 

nhau được vì: Tính là Tướng, Tướng cũng 

là Tính! Do đó khi Thân này buông, là lập 

tức chúng ta có ngay Thân khác. Đó là sự  
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biến hóa của Pháp Giới Tính trùng trùng 

duyên khởi, là Chân Lý bất biến, cũng là 

Thân Tâm bất biến.  
 

Do đó Đạo Hữu hãy: bình thản, vững tâm, 

đừng bối rối, cũng đừng lo sợ bất cứ cái gì! 

Để mà nghe và hiểu rốt ráo về những lời 

khai thị này, thì sẽ vô cùng lợi lạc cho sự 

siêu thoát của Đạo Hữu. 
 

Như đã nói ở trên, Đạo Hữu đã hiểu rõ về 

Thân Tâm của mình rồi. Nên bắt đầu từ giây 

phút này, Đạo Hữu đừng chấp thật cái xác 

thân tứ đại là bản ngã của mình. Và cũng 

đừng nhận cái Vọng Tâm, tức cái Tâm Thức 

phân biệt là Tâm của mình nữa, vì cái Thân 

là hóa hiện thì không thể chấp là thật hay giả 

được. Còn cái Tâm Thức phân biệt là cái 

Tâm vọng tưởng! Mà đã là vọng thì làm sao 

là Thật? Do đó chấp như thế là mê lầm! Sự 

chấp thật ấy là chấp ngã: lấy phân biệt làm 

Tâm; lấy thể xác giả hợp làm Thân; thì phải 

theo với cái thân, cái tâm riêng biệt ấy mà 

xoay vần mãi trong sinh tử… 
 

Tại sao vậy? 
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Vì khi đã chấp cái vọng tâm phân biệt là 

Tâm mình, thì tự động là phải có cái cá nhân 

riêng, có cái thân xác riêng, và có cái nghiệp 

riêng. Và khi đã có cái cá nhân là bản ngã 

riêng như thế, thì đương nhiên là gây nhân 

nào thì sẽ gặt quả ấy!  
 

Sự việc vô minh, nhận giặc làm con tức 

nhận cái vọng giả dối là có thật, đã xảy ra 

không biết bao nhiêu đời rồi! Nay Đạo Hữu 

đã hiểu, tức là đã giác ngộ thì: không còn 

chấp là có thật cái Tâm, cái Thân riêng của 

mình nữa nhé, mà hãy hướng về“Nhất Tâm 

không phân biệt”; tức Thân Tâm Bát Nhã, 

thì sẽ trừ được ngay cái cá nhân riêng, cái cá 

thể riêng ấy.  
 

Vì khi không còn tâm phân biệt nữa, thì tự 

động sẽ hết vọng tưởng, và khi đã hết vọng 

tưởng thì ngộ được cái “Nhất Tâm”, hay còn 

gọi là “Bản Lai Tự Tính”. Trong Bản Lai Tự 

Tính này, thì tất cả cái riêng, cái khác ấy, nó 

đều không sai khác! Vì xưa nay, chỉ có duy 

nhất một tính “Chân Như”. Nó chưa hề có 

sinh, chưa hề có diệt, chưa hề có lục đạo… 

Do đó mà không có luân hồi, không có sinh, 
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không có tử, và cũng không có chúng sinh. 

Xin đừng hiểu lầm để rồi lại chấp vào cái “vô 

ký” tức chấp tất cả là không có cái gì hết thì 

nguy hiểm vô cùng! Cái chấp không ấy là cái 

“Không” của đoạn diệt! Còn cái “Không hiện 

hữu thường hằng” thì ngược lại; Nó chính là 

cái Chân Không vi diệu, cũng được gọi là 

“Chân Không Diệu Hữu”! Không ngoài vũ 

trụ vạn vật, và cũng chưa hề rời Đạo Hữu 

bao giờ cả! Do vậy mà khi buông bỏ Thân 

này, là sẽ tự động có ngay một Thân khác là 

thế, Đức Phật đã dạy: 
 

  Thân Tâm là một 

   Tính Tướng không hai 

   Phật Pháp không rời Thế Gian Pháp 
 

Vậy thì Đạo Hữu hãy nương theo Bát Nhã 

Tâm Kinh, cùng với chúng tôi đang hộ trì, để 

nhận ra Chân Tâm Bát Nhã của chính mình 

mà siêu thoát. Tức Đạo Hữu sẽ có một Thân 

uy nghi, thanh tịnh, trí tuệ hơn, để tiếp tục 

tiến tu đến Giác Ngộ viên mãn, mà gánh vác 

sứ mạng Như Lai: là tự độ chính mình, và 

tha độ chúng sinh thoát khỏi vòng phiền não 

sinh tử. 
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                     Quy Y Linh 
 

 

Hương linh con là . . .  Pháp Danh . . .  

Xin quy y Phật, đấng phước trí vẹn toàn          
 (Chuông) 

Hương linh con là . . .  Pháp Danh . . .   

Xin quy y Pháp, Đạo Pháp ly tham dục             
  (Chuông) 

Hương linh con là . . .  Pháp Danh . . .  

Xin quy y Tăng, bậc tu hành cao tột       
 (Chuông) 

Hương linh con là . . .  Pháp Danh . . .  

Xin quy y Phật.  

Nguyện đời đời kiếp kiếp,  

không quy y Thiên Thần Quỷ Vật.                                          
                        (Chuông) 

Hương linh con là . . .  Pháp Danh . . .  

Xin quy y Pháp 

Nguyện đời đời kiếp kiếp,  

không quy y Ngoại Đạo Tà Giáo                                     
                                                                               (Chuông) 
         

Hương linh con là . . .   Pháp Danh . . .   

Xin quy y Tăng 

Nguyện đời đời kiếp kiếp,  

không quy y Tổn Hữu Ác Đẳng.                                                                                                           
                 (Chuông) 
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Vì Nhất Niệm Vô Minh, con… đã biết hồi 

Tâm chuyển hướng Thiện, tức đã chuyển về 

Chân Như Niệm rồi nên: 

 

Hương linh con là . . . .  Pháp Danh . . . . 

Đã quy y Phật                        
                                                         (Chuông) 
 

Hương linh con là . . . . Pháp Danh . . . . 

Đã quy y Pháp          
     (Chuông) 

 

 Hương linh con là . . . . Pháp Danh . . . . 

 Đã quy y Tăng            
                      (Chuông) 
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Khấn Nguyện Tạ Ơn 
 

 

Chúng con xin tạ ơn: 
 

Chư Phật Tổ, Chư Bồ Tát, 
 

Chư Hiền Thánh Tăng. 
 

Tổ Tiên, Ông Bà Cha Mẹ… 
 

Cửu Huyền Thất Tổ. 
 

Các Ân Sư, các thiện tri thức, các ân nhân. 
 

Đôi giòng họ hàng nội/ngoại  
 

Các bạn bè thân và sơ. 
 

Tất cả kẻ ân và người oán. 
 

Cùng chư vị đã quá vãng: các oan hồn, không 

phân biệt tôn giáo, chủng tộc, hay nòi giống. 
 

Các vị anh hùng liệt sĩ, các vị anh thư  

vô danh, hữu danh. 
 

Chúng con cũng xin tạ ơn toàn thể các chư  

vị hiện tiền, và muôn loài, muôn vật, hữu tình,   

vô tình, hữu hình, vô hình...  
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 Chú Ý : 

 
Xin tiếp tục   

“ Mười Đỉnh Lễ Tạ Ơn ” 

Từ trang 114 đến hết trang 119. 

Sau đó trở lại đây, trang 234 : 

“  Bát Nhã Tâm Kinh ” 
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                 Bát Nhã Tâm Kinh 
 

                NAM MÔ BÁT NHÃ HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                                          (3 lần) 
 

  

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 sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 

tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 

Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Vô 

nhãn, 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. 
 



 

- 237 - NGHI THỨC TẠ ƠN 

 

 

 

 

 

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 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 nhất thiết khổ, chân thật 

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) 
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                      Tam Tự Quy 
 

 

 Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh,  

 Thề giải Đại Đạo, phát vô thượng Tâm.          
                                          (chuông) 
 

 Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh,  

 Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.   

                                         (chuông) 
 

 Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh,   

 Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.   

                                           (chuông) 

 

 

 

          Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

  
Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ 

 Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn 

 Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học 

 Phật Đạo vô thượng, thệ nguyện thành 
                                             (chuông) 
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                Hồi Hướng 

  

       Nguyện đem Công Đức này 

      Hướng về khắp tất cả 

      Đệ tử và chúng sinh 

      Đều trọn thành Phật Đạo 
        (chuông) 
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NGHI   
 

THỨC 
 

THÀNH 

HÔN  
 

VÀ 

VU QUY 
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   CHƯƠNG TRÌNH LỄ CƯỚI 
 

     Của : . . . . . . . . . . và . . . . . . . . . . 
 

    Vào lúc:…giờ…ngày…tháng… năm… 
 

  Giới Thiệu Thành Phần 
 

     Dâng Hương Tam Bảo 
 

    Bài Thuyết Giảng trong đám cưới 
 

  Tụng Bát Nhã Tâm Kinh 
 

         Lễ Báo Trọng Ân  
 

          Lễ Hôn Phối và Phát Nguyện 
 

         Lễ Trao Nhẫn 
 

         Lễ Tương Kính 
 

      Hộ Trì Hôn Lễ 
 

  Tụng Đại Bi     

Tam Tự Quy  
 

Tứ Hoằng Thệ Nguyện 
 

Hồi Hướng 
 

Lời Chúc Mừng của Thiền Viện, của 

hai họ, và của bạn bè.           

Tiệc mừng của cô dâu, chú rể. 
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THE WEDDING PROGRAM 

 
 Invitation  of all Venerables 

 entrance of the celebrants 

 Incense offering and bowing to the 

 Three Jewels 

 Sutra opening verse 

 Dharani Of The Great 

 Compassionate One 

 Prajna Paramita Hridaya  

 (Heart of  Perfect Wisdom) 

 The lecture of the Venerable Master 

 Thanh Tịnh Liên 

 Bowing deeply in gratitude 

 The five vows of the Groom 

 and Bride 

 Offering of promises 

 Invocation 

 Sharing merit 

 Best wishes and Thanks 

 Lunch 
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NGHI THỨC THÀNH HÔN 

             VÀ VU QUY 
              

                 Của  
                   ………………………… 
 

                    Và  
                   ………………………… 

 

Dưới sự chứng minh của: 
 

Sư: …………………………….. 
 

Sư: …………………………….. 
 

Sư: …………………………….. 
 

Sư: …………………………….. 
 

Sư: …………………………….. 
 

Sư: …………………………….. 
 

Sư: …………………………….. 
 

 

    Ngày… Tháng… Năm… 

 Tại: …………………………… 

 Địa chỉ: ………………………. 

 Tel.: ………………………….. 
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The Wedding Ceremony 

 
Of 

………………………… 

 

and 

………………………… 

 

 

  Under the grace of: 

 

Venerable: …………………………….. 
 

Venerable: …………………………….. 
 

Venerable: …………………………….. 
 

Venerable: …………………………….. 
 

Venerable: …………………………….. 
 

Venerable: …………………………….. 
 

 

Date: ………………………….. 
 

Place: …………………………. 
 

Address: ……………………….  
 

Tel.: …………………………… 
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Giới Thiệu Thành Phần 
Wedding Processional 

  

  

Song Thân Cô Dâu       Ông Bà ……………. 

Bride’s Parents 
 

Song Thân Chú Rể       Ông Bà ……………. 

Groom’s Parents 
 

Bé Dâng Hoa        Bé  …………………. 

Flower Girls 
 

Bé Dâng Nhẫn        Bé  ………………… 

Ring Bearer 
 

        Cô  …………………. 

Phụ Dâu        Cô  …………………. 

Bridemaid Cô …………………... 

        Cô  …………………. 

      

        Cậu  ……………….. 

Phụ Rể        Cậu  ……………….. 

Groomsmen                    Cậu  ……………….. 

        Cậu  ……………….. 
 

Giới Thiệu Chương Trình   ……………………… 

Master Of Ceremony 
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Wedding Processional 

  
Bride’s Parents  Mr. & Mrs.……… 

 

Groom’s Parents  Mr. & Mrs. ……… 
 

Flower Girls   ………………….. 
 

Ring Bearer   …………………. 

 

             Miss.  ……………… 

                   Miss. ……………… 

Bridemaids        Miss………………. 

         Miss ……………… 

      

 
         ………………. 

                       ……………….. 

      Groomsmen       ……………….. 

        ……………….. 

 

 

Master Of Ceremony          …………………. 
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Dâng Hương Tam Bảo 
 

    Nguyện đem lòng thành kính         

     Gửi theo đám mây hương          

     Phảng phất khắp mười phương         

      Cúng dường ngôi Tam Bảo          

     Thề trọn đời giữ Đạo    

      Theo Tự Tính làm lành    

     Cùng pháp giới chúng sinh   

      Cầu Phật từ gia hộ 

      Tâm Bồ Đề kiên cố 

      Xa bể khổ nguồn mê 

Chóng quay về bờ giác 

 
 

Tán Phật 
 

  Đấng Pháp Vương vô thượng 

  Ba cõi chẳng ai bằng  

  Thầy dạy khắp trời, người 

  Cha lành chung bốn loài 

  Quy y tròn một niệm 

  Dứt sạch nghiệp ba kỳ  

  Xưng dương cùng tán thán 

          Ức kiếp không cùng tận 
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Quán Tưởng 
 

Phật, chúng sinh tính 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 BảoTọa, thân con ảnh hiện 

Cúi đầu xin thề nguyện quy y 
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Insense Offering 

 

In gratitude, we offer this incense to all 

Buddhas, Bodhisattvas, Dharmas, sanghas 

throughout space and time. 
 

May it be fragrant as Earth herself, 

reflecting our careful efforts, our 

wholehearted awareness, and the fruit of 

understanding slowly ripening. 
 

May we and all beings be companions and 

realize our true home. 
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Đỉnh  Lễ  Tam  Bảo 

 
 

  Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

       Nam mô tận hư không biến pháp giới,  

      Quá, hiện, vị lai, thập phương Chư Phật,  

      Tôn Pháp, Hiền Thánh, Tăng,  

      Thường trụ Tam Bảo.   
 

                                                       (Chuông) 

 
 

Chí Tâm Đỉnh Lễ: 
 

Nam mô Sa Bà Giáo Chủ, 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  

Đương lai hạ sinh 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. 
 

             (Chuông) 
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Chí Tâm Đỉnh 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 Tạng Vương Bồ Tát,  

Thanh tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
 

              (Chuông) 
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  Return of Merit 
(Honzon Ekò) 

 

 

LEADER: 

Faith in Buddha, Dharma, Sangha 

brings true liberation. 

We now return the merit of our chanting to: 

Shàkyamuni Buddha, 

Mañjushrì Bodhisattva, 

Avalokita Bodhisattva, 

Bhadra Bodhisattva. 

We place our faith in the Great Heart of 

Perfect Wisdom. 

May all beings attain Buddhahood! 
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Bài Thuyết Giảng Trong Đám Cưới 
 

Kính thưa đại chúng và hai con, 
 

Căn bản của hạnh phúc là Chân Đạo 

Đức. Muốn Chân Đạo Đức phải có trí 

tuệ, khi có trí tuệ sẽ có tình thương yêu 

chân thật, và khi có tình thương yêu 

chân thật sẽ có lòng từ bi, bình đẳng 

tuyệt đối. 
 

Thật vậy, nếu có trí tuệ sáng suốt, thì 

chúng ta không bao giờ u mê nhầm lẫn, 

đã không u mê nhầm lẫn thì từ ý nghĩ, 

lời nói đến hành động đều rất tuyệt vời. 
 

 

Do đó, nếu có trí tuệ thì lo gì các con 

không biết cách: cư xử giữa vợ chồng và 

con cái của mình; Cách cư xử đối với 

đôi bên Cha Mẹ, Tổ Tiên của mình; 

Cách cư xử đối với đôi dòng họ hàng, 

với bạn bè, cùng muôn loài muôn vật, 

cũng như đối với Quốc Gia, Xã Hội. 
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Ba yếu tố căn bản là nền tảng của hạnh 

phúc được nêu ở trên xin tóm tắt lại, đó 

là Tam Bảo:  

    Trí Tuệ 

    Từ Bi 

    Và Bình Đẳng 
 

 Có phải là chúng ta đã thấy rõ:  
 

        Trong trí tuệ có sẵn từ bi. 

        Trong trí tuệ có sẵn tình  

   thương yêu chân thật. 

       Và trong trí tuệ cũng có sẵn  

  sự bình đẳng tuyệt đối. 
 

Vậy thì có trí tuệ là có trọn vẹn hạnh 

phúc. Cả ba yếu tố nền móng này, chúng 

ta gọi nó là Chân Đạo Đức; mà Chân Đạo 

Đức ấy vốn sẵn có trong chúng ta. 
 

Nó chính là ba bảo pháp quí báu mà ai 

cũng có. Nhưng chúng ta thường bỏ 

quên, không đem chúng ra thực hành vào 

đời sống hàng ngày. 
 

Hôm nay các con được (Thầy,Cô) nhắc 

nhở và nhấn mạnh về : “Ba Bảo Pháp” vi 

diệu, nhiệm mầu vẹn toàn về cả Đời lẫn  
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Đạo này, vào đúng giây phút linh thiêng 

nhất của cuộc đời các con! 
 

Cái giây phút thề nguyện thành vợ, thành 

chồng. Cái giây phút bắt đầu tạo dựng gia 

đình, để sinh con cái, báo hiếu Tổ Tiên, 

Ông Bà, Cha Mẹ, và để đóng góp lợi ích 

cho quốc gia, xã hội… Các con hãy đem 

ba bảo pháp Siêu Thế ấy ra để thực hành, 

và thực dụng vào cuộc sống lứa đôi. Hãy 

giữ gìn, trân quí ba bảo pháp đó, vì nó là 

nền tảng hạnh phúc của gia đình các con. 
  

Vậy các con hãy nhớ dùng nó trong suốt 

cuộc đời của mình, để khích lệ nhau, để 

cùng học hỏi sao cho càng ngày càng 

thâm sâu hơn! Thì cái hạnh phúc chân 

thật của các con cũng sẽ được y như vậy. 
 

Đã gọi là “Chân hạnh phúc với tình 

thương yêu chân thật  và lòng từ bi bình 

đẳng tuyệt đối” như thế, thì làm gì còn có 

sự gian dối, ích kỷ, ghét ghen, ngạo mạn, 

tranh chấp, oán thù, tham lam, và sân hận 

xẩy ra!  
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Đúng như vậy, những tập khí tầm thường 

vừa kể ấy, các con đều có thể vượt hết, bởi 

các con đã có sẵn từ vô thủy cái bửu bối là 

ba báu vật siêu thế đó! Nó là hành trang hộ  

mệnh, nếu được các con luôn đem ra áp 

dụng trong cuộc sống lứa đôi, thì tự động 

các con sẽ là những người con hiếu thảo 

của đôi bên Cha Mẹ; sẽ là những người vợ, 

người chồng, người cha, người mẹ, người 

con dâu, người con rể lý tưởng của gia 

đình. Ngoài ra, các con còn là: những 

người anh, chị, em, chú, bác, cô, dì, cháu, 

chắt tuyệt vời của đại gia đình, và cũng là 

người công dân thật hoàn hảo của đất nước 

nữa! 
 

Cái cung cách trên kính, dưới nhường, 

khiêm cung độ lượng; biết ơn và nhớ ơn 

trọn vẹn đối với tất cả mọi người, cùng 

muôn loài muôn vật như vậy. Có nghĩa là 

sự cư xử được bình đẳng tuyệt đối:  
 

              “ Thương người như thể thương Thân ” 
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Chỉ vì người với ta là đồng nhất thể, thì 

có khác gì trong Kinh đã nói: 
 

           “ Một là Tất Cả, Tất Cả là Một ” 
 

Nếu được như thế, thì cái hạnh phúc 

vững chắc của các con sẽ có trong tay. 

Tuy nhiên, nếu muốn có trí tuệ hiển hiện 

rốt ráo hơn để đạt được cái Chân Đạo 

Đức, cũng là chân hạnh phúc ấy thì các 

con nên tu Tâm, dưỡng Tính hàng ngày. 

Nhưng tu làm sao? Và tu cách nào? Thì 

xin hẹn các con trong một buổi nói 

chuyện về Đạo và đường lối tu hành. 
 

Thân chúc đại chúng và hai con Thân 

Tâm Thường Lạc, sức khỏe dồi dào, 

luôn kiên trì, hy sinh, can đảm để học 

hỏi và thực hành với Ba Bảo Pháp vi 

diệu tuyệt đối; và cùng nắm tay nhau 

tiến bước, chóng thành công trọn vẹn 

trên đường Đời cũng như Đạo. 
 

Chúng tôi cũng xin chúc mừng hai họ có 

dâu thảo, rể hiền. Tôi tin chắc rằng quí 

vị là những cố vấn dĩ nhiên, đã rất chân  
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thành thương yêu con cháu, lại còn đầy 

kinh nghiệm Đạo, Đời nên đã, đang và 

sẽ tiếp tục hướng dẫn các cháu về 

muôn mặt khiến các cháu không còn e 

ngại, sợ hãi gì vì họ đã có những vị cố 

vấn tuyệt vời nhất nên sẽ vững tâm, và 

vững niềm tin mà tạo dựng tương lai 

trong cuộc sống. 
 

Một lần nữa, chúng tôi xin kính chúc 

toàn thể quí vị có mặt ngày hôm nay 

được vạn sự an khang, Bồ Đề Tâm 

kiên cố, để cùng tiến tới Chân, Thiện, 

Mỹ. 
 

Xin cám ơn cô dâu, chú rể và toàn thể 

quí vị. 
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The Wedding Lecture 
 

The basic of blissfulness is morality. To 

have morality, one must have wisdom. 

Having wisdom, one will also have true 

love, and having true love, one will have 

the mind of absolute compassion and 

equality. 
 

Truly so, if having the clear wisdom, then 

we would never be deluded and confused. 

Without delusion and confusion, our 

thought, speech and actions will be 

absolutely marvelous. 
 

By having wisdom, you shall have no 

worries of not knowing how to treat each 

other in the relationship of husband and 

wife, your children, your parents and 

ancestors, your relatives and in-laws, your 

friends, ect., in general, all beings, all 

things, including society, country, ect.. 
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The three basic principles and foundations 

of blissfulness as mentioned above are  

reiterated as: wisdom, compassion and 

equality. 
 

✓ In wisdom, there is compassion 

✓ In wisdom, there is true love 

✓ In wisdom, there is absolute equality 
 

Therefore, having wisdom means having 

complete happiness. In other words, these 

three basic foundations are what we define 

as morality. 
 

✓ Morality is compassion 

✓ Morality is true love 

✓ Morality is absolute equality 
 

The foundation of morality consists of the 

above three elements, which all exists 

within ourselves.  
 

It is the valuable Three Jewels that each 

person possesses.  However, all too often  

we do not acknowledge them and fail to 

exercise and practice them in our daily lives. 
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Today, your teacher and parents bestow 

upon you the profound and valuable 

Three Jewels, wholesome in life and 

religion, in this most sacred moment of 

your lives. This is the very moment of 

promising to become husband and wife, 

to create a family and children, to 

appreciate your parents and ancestors, 

and to benefit your country and 

community, ect… You shall uphold and 

value the Three Jewels, the foundation of 

this happiness. Use it in your lives as a 

reminder and an encouragement for each 

other in deepening your knowledge. The 

more profound the knowledge, the deeper 

your true happiness will be. 
 

When the happiness is true, the love is 

perfect, the compassion and equality are 

absolute. Then, the deception, jealousy, 

selfishness, arrogance, competition, 

vengeance, greed, anger, etc. are no 

longer existed. On the contrary, you will 

truly apprehend and overcome all those 

ordinary habits. 
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Why so? It is because you will always put 

effort into learning, practicing throughout  

your lives those valuable Three Jewels, 

and thus, of course, you shall be the 

ethical children, husband, wife, father, 

mother, daughter in law, son in law of 

your family. You shall also be the 

wonderful brother, sister, uncle, aunt, 

nephew or niece of the extended family, 

and also, the perfect citizen of the country 

as well. With an attitude of respecting the 

elders and yielding to the youngsters, 

humble and generosity, having gratitude 

toward parents, ancestor, teachers, 

patriarchs, spouse, children, sibling, 

relatives, friends, all people, all beings, all 

things, ect… Then, this can truly be stated 

as  
 

“We love people which is no different than  

we love ourselves” 
 

Others and ourselves are unifield, and 

thus, it is no different than the statement 

specified in the Sutra: 
 

“One is All and All is one” 
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Achiving as such, you already have the 

absolute happiness in your hand. However, 

to have wisdom, one must practice. How? 

Practice in what way in order to obtain  

wisdom so that it can be perfected in both 

life and religion? 
 

If you are interested in knowing more 

about how to practice in order to obtain 

wisdom, then we can meet again in 

another discussion session on philosophy 

and methods of practice. 
 

May all of your children enjoy the lasting 

happiness of body and mind, rich in health 

so that you always remain determined, 

sacrificing and courageous, acknowledge 

and practice the Three Jewels, and also, 

hold each other’s hand to progress and 

succeed on the path of life and religion. 
 

We also would like to wish for the best and 

to congratulate both families in gaining a 

righteous daughter in law and a virtuous son 

in law. And, I truly believe that you are the  
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supreme, most experienced advisor 

for your children. Hence, they can be 

assured in their mind and their beliefs 

in building the future of their new 

lives together. 
 

Finally, we which all of you present 

here today peace and an affirmed 

Bodhi Mind so that we can all 

advance toward the Truth, the Moral 

and the Beautifulness. 
 

Many thanks to the bride, the groom 

and everyone. 
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Bát Nhã Tâm Kinh 
 

              NAM MÔ BÁT NHÃ HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                                           (3 lần) 
 

 

 
  

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 sinh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất 

tăng, bất giảm. Thị cố, không trung vô 

Sắc, vô Thọ, Tưởng, Hành, Thức; Vô 

nhãn, 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. 
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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 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 nhất thiết 

khổ, chân thật 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) 
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Heart of Perfect Wisdom 
(Prajñà Paramità Hridaya) 

 

 The Bodhisattva of Compassion 

 from the depths of prajñà wisdom 

 saw the emptiness of all five skandhas 

 and sundered the bonds that cause all 

 suffering. 
 

 Know then: 

 Form here is only emptiness; 

 emptiness only form. 

 Form is no other than emptiness; 

 emptiness no other than form. 

 Feeling, thought, and choice 

 consciousness itself 

 are the same as this. 
 

 Dharmas here are empty; 

 all are the primal void. 

 None are born or die, 

 nor are they stained or pure, 

 nor do they wax or wane. 
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 So in emptiness no form, 

 no feeling, thought, or choice, 

 nor is there consciousness. 

 No eye, ear, nose, tongue, body, mind, 

 no color, sound, smell, taste, touch, 

 or what the mind takes hold of, 

 nor even act of sensing. 

 No ignorance or end of it, 

 nor all that comes of ignorance : 

 No withering,no death, no end of them 

 Nor is there pain, or cause of pain, 

 or cease in pain, 

 or noble path to lead from pain; 

 not even wisdom to attain: 

 Attainment too is emptiness. 
 

 So know that the Bodhisattva, 

 holding to nothing whatever, 

 but dwelling in prajñà wisdom, 

 is freed of delusive hindrance, 

 rid of the fear bred by it, 

 and reaches clearest nirvana. 
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 All buddhas of past and present, 

 buddhas of future time, 

 through faith in prajñà wisdom, 

 come to full enlightenment. 

 Know then the great dharani, 

 the radiant, peerless mantra, 

 the supreme, unfailing mantra, 

 the Prajñà Paramità, 

 whose words allay all pain. 

 This is highest wisdom, 

 true beyond all doubt; 

 know and proclaim its truth: 
 

 Gate, gate 

 pãragate 

 pãrasamgate 

 bodhi, svàhà! 
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Lễ Báo Trọng Ân 
 

Vị Chủ Lễ:  
 

Sau đây là Lễ Báo Trọng Ân của cô dâu, 

chú rể:   

Hôm nay đại chúng vân tập tại chính điện 

để dự Lễ Thành Hôn của hai Phật Tử ……. 

và ..… Xin quí vị giữ Tâm thanh tịnh để 

lắng nghe, theo dõi và hộ trì cho hai cháu. 
                        

Hai con… và… hãy chắp tay, quỳ trước 

Tam Bảo với Nhất Tâm Thanh Tịnh để 

đỉnh lễ Tam Bảo theo tiếng chuông.                                            

                                                                                (3 lễ, 3 tiếng chuông) 
 

Sau Lễ Tam Bảo, tiếp theo là bẩy đỉnh lễ 

nữa, hai con hãy lễ theo sự hướng dẫn của 

Thầy, Cô: 
 

Lễ thứ nhất:  

Hai con mang ơn Tổ Tiên và Cha Mẹ sinh 

thành dưỡng dục. Xin chân thành khấu đầu 

đỉnh lễ Tam Bảo thường trụ trong mười 

phương.                                                                         

             (chuông)  
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  Lễ thứ hai:  

  Hai con mang ơn Sư Trưởng đã giáo huấn, 

khai ngộ cho chúng con biết đường lối giải 

thoát phiền não, sinh tử. Xin khấu đầu đỉnh 

lễ Tam Bảo thường trụ trong mười phương. 
                                                                                                                                                         ( chuông) 

 

  Lễ thứ ba:  

  Hai con mang ơn các Thiện Tri Thức và 

bằng hữu, về mọi mặt, đã hướng dẫn, đã 

nâng đỡ các con trong suốt cuộc đời. Xin 

chân thành khấu đầu đỉnh lễ Tam Bảo 

thường trụ trong mười phương. 
                                                                                                                                      (chuông) 

                                                                                        (chuông)  
 

  Lễ thứ tư:  

  Hai con mang ơn muôn loài, muôn vật, 

chúng sinh: hữu tình, vô hình, cũng như 

hữu tình, vô tình, đất, nước, gió, lửa, hoa 

lá, cỏ cây… đã cho chúng con một cuộc 

sống vi diệu, tuyệt vời. Xin chân thành 

khấu đầu đỉnh lễ Tam Bảo thường trụ trong 

mười phương.                                                                                         
                                                                                  (chuông)  
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 Lễ thứ năm:  

✓ Cô dâu, chú rể hãy hướng về hai bên: 

ông bà nội, ngoại; mỗi bên quì lễ hai lễ 

để tạ ơn. 
                                                                              (chuông lễ) 

 

✓ Cô dâu, chú rể hãy hướng về hai bên 

cha mẹ; mỗi bên quì lễ hai lễ để tạ ơn. 
                                                                             (chuông lễ) 
 

 

Trong khi Cô Dâu Chú Rể đỉnh lễ Ông Bà, Cha 

Mẹ thì Vị Chủ Lễ nói:  “Hai con xin khấu đầu 

đỉnh lễ tạ ơn sinh thành dưỡng dục của hai bên: 

Ông Bà, Cha Mẹ đã cho chúng con thân mạng 

này, để hữu ích cho gia đình, cho quốc gia xã 

hội. Đồng thời về Đạo Pháp thì cũng vẫn phải 

nhờ vào Thân hiện hữu này; nó không khác gì 

một chiếc thuyền đầy đủ phúc báu nhân duyên, sẽ 

đưa chúng con từ bến Mê về bến Giác” 
 

Lễ thứ sáu: 
 

Vị Chủ Lễ: Cô dâu, chú rể hãy hướng về hai 

bên họ hàng nội ngoại mỗi bên quỳ lễ một 

lễ để tạ ơn. 
        (chuông, lễ) 
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Trong khi Cô Dâu Chú Rể đỉnh lễ hai bên họ 

hàng nội ngoại thì Vị Chủ Lễ nói:  “Hai con 

mang ơn họ hàng nội ngoại, chú bác, cô dì, anh 

chị em…  đã cho tình thương với những lời 

khuyên nhủ, và mọi sự nâng đỡ trong muôn mặt, 

từ thời thơ ấu đến nay. Chúng con xin khấu đầu 

đỉnh lễ để tạ ơn”      
 

 

 

Lễ thứ bảy:  
 

Vị Chủ Lễ: Cô dâu, chú rể hãy hướng về bạn 

bè của hai bên chồng, vợ mỗi bên (đứng lễ) 

một lễ để tạ ơn.                               

                            

((chuông, lễ) 
 
 

Trong khi Cô Dâu Chú Rể đỉnh lễ bạn bè thì Vị 

Chủ Lễ nói: “Hai con mang ơn tất cả bạn bè 

của hai dòng họ. Và tất cả bạn bè của chúng con 

đã tận tình giúp đỡ, cố vấn tinh thần về mọi mặt. 

Chúng con xin khấu đầu đỉnh lễ để tạ ơn”. 
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Ceremony of Gratitude 

 
Today, the Priest Assembly gather in 

the main chamber of……….to bless the 

wedding ceremony of the two Buddha’s 

children: ……… and ……… 
 

Everyone, please keep your ind pure to 

listen, follow and give blessing for these 

young people. 
                     ( 3 Sounds of Bell) 

    

…………and .………, place your hands 

palm to palm, kneel in front of the altar  

of the Three Jewels and, with your mind 

kept pure, bow your heads three times, 

according to the recitation and the sounds 

of the bell. 
 

1. Both of you are obligated in gratitude 

to the ancestors and the parents given 

birth and raised you. Truly bow your 

heads to the Three Jewels forever 

present in the ten directions. 
             ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 



 

- 276 -   TIẾNG CHUÔNG NGÂN 

 

 
 

2. Both of you are obligated in gratitude  

to the Venerable teacher who educates 

and awakens you so that you are aware 

of the Path of liberation from suffering 

of birth and death. Truly bow your heads 

to the Three Jewels forever present in 

the ten directions 
                        ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 
 
 

3. Both of you are obligated in gratitude 

to friends and the virtuous mentors 

who provide guidance and support 

throughout your lives. Truly bow your 

heads to the Three Jewels forever 

present in the ten directions 
                          ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 
 
 

4. Both of you are obligated in gratitude 

to all kinds, all things, all sentient 

beings, all non-sentients beings, soil, 

stones, vegetations who provide you 

with a wonderful, profound life. Truly 
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bow your heads to the Three Jewels 

forever present in the ten directions 
                        ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 

 

  (The Bride and Groom: face toward the grant  

       parents and perform two bows) 
 

5. Us children are bowing in gratitude  

for our births and rearings by the parents 

from both sides of the families who give 

us this body to be used as a boat 

transporting us from the illusory shore to 

the enlightened shore, and also used this 

physical being to benefit the family, 

community and country 
                         ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 
 

(The Bride and Groom: face toward the relatives 

  and perform one bows for each side of the families) 
 

6. Us children are bowing in gratitude for 

our relatives, ancestors, grandparents, 

uncles, aunts, cousins.. Who gave love, 

advice and support in all aspects from 

the youthful time until this moment. 
            ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 
 

           (The Bride and Groom: face toward friends and 

perform one bows for each side of the families) 
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7. Us children are bowing in gratitude 

 to all friends from both sides of the 

families and our friends who has 

whole heartedly helping and 

sentimental counseling in all aspects. 
 

                  ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 
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   Lễ Hôn Phối và Năm Điều 

   Phát Nguyện 
  

Vị Chủ Lễ:  

Xin đại chúng cùng cô dâu, chú rể giữ 

Tâm thanh tịnh để lắng nghe. Đây là 

giây phút hai Phật Tử… và… phát 

nguyện cuộc sống lứa đôi trước sự 

chứng giám của chư Phật Tổ, của: các 

vị Tu Sĩ, của cha mẹ, họ hàng, anh chị 

em và bạn bè. Xin cô dâu, chú rể hãy 

quỳ xuống và nhắc lại từng chữ theo 

Thầy, Cô: 
 

“Với Nhất Tâm Thanh Tịnh, với lòng yêu 

thương chân thật và sự hiểu biết nhất, 

chúng con, xin quỳ đây và phát nguyện ”  
 

Điều phát nguyện thứ nhất:  
 

Chúng con xin phát nguyện: từ nay vợ 

chồng sẽ chia ngọt, xẻ bùi, cũng như 

những hoạn nạn đắng cay trong cuộc 

sống. Chúng con nguyện trân quý hạnh 

phúc lứa đôi, giữ gìn sự chung thủy, và 

khích lệ nhau sống sao cho có Đạo Đức.                      

                                                            (chuông) 
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 Điều phát nguyện thứ hai:  
 

Chúng con xin phát nguyện: từ nay vợ 

chồng sẽ luôn luôn tự kiểm soát chính 

mình trong từng ý niệm để: lời nói, ý 

tưởng, hành động đều chân chính, dễ 

thương, và không bao giờ làm đau khổ 

cho người hôn phối. Chúng con nguyện, 

lúc nào cũng tặng cho nhau những sự 

kính trọng, bao dung, tha thứ để hạnh 

phúc gia đình luôn tươi đẹp.  
                                                               (chuông) 
 

 Điều phát nguyện thứ ba:  
 

Chúng con xin phát nguyện: từ nay vợ 

chồng sẽ thường nhắc nhở nhau cùng 

học hỏi, cùng thực hành với “Ba Bảo 

Pháp quý báu mà chúng con đã có sẵn 

đó là: Trí Tuệ, Từ Bi và Bình Đẳng như 

(Thầy, Cô) vừa mới nhắc nhở. Chúng con 

nguyện, sẽ cùng nhau đi sâu vào Phật 

Pháp, và tiến những bước tiến dài nhất, 

nhanh nhất trên con đường giải thoát 

khỏi phiền não, khổ đau, sinh tử này.  
        (chuông) 
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  Điều phát nguyện thứ tư:  
 

Chúng con xin phát nguyện: từ nay vợ 

chồng sẽ thường nhắc nhở nhau trong sự 

thương yêu. Thay vì toàn là sự trách móc, 

giận hờn và lý luận tranh cãi! Vì chúng 

con biết sự mất hòa khí sẽ không giải 

quyết được gì, mà trái lại, chỉ làm mất 

hạnh phúc của chính chúng con mà thôi. 
                                                                                                                      (chuông)                   
 

  Điều phát nguyện thứ năm:  
 

Chúng con xin phát nguyện: từ nay vợ 

chồng sẽ thường nhắc nhở nhau trong đời 

sống hàng ngày. Lúc nào cũng dùng trí tuệ: 
 

 Để sống sao cho có Đạo Đức   

 trong từng phút, từng giây.  
 

 Để sống sao cho có ích lợi  

 Cho gia đình, xã hội.  
 

 Và để đóng góp công sức  

 xây dựng về vật chất lẫn  

 tinh thần cho thế hệ mai sau. 
                                                                         (chuông)                                                   
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Ceremony of the Five Marriage Vows 

 

The Priest Assembly, the bride and groom, 

please keep your mind pure and listen. At 

this moment, .….... and …….. promise the 

vows for the life of couple under the 

witness of Buddha, patriarchs, teachers, 

parents, relatives, sibling and friends. 
 

With a pure one mindedness, a true loving 

heart, an understanding and an utmost 

sincere heart, us children kneel here to 

promise these vows: 
 

The First Vow: Us children, from this day 

forward, as husband and wife vow to share 

the sweet and the bitter as well as all 

disasters and bitterness in life. We vow to 

value the happiness of marriage, and thus, 

remain faithful and encourage each other to 

live morally. 
                          ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 
 

The Second Vow: Us children vow to always   

examine our every thoughts so that the  
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thought, speech and action are always righteous 

and lovable to keep the spouse from stress and 

suffering. We also vow to bestow each other  

the respectfulness, generosity and forgiveness  

as to maintain the happiness within the family. 
                      ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 
 

The Third Vow: Us children vow to remind 

each other in together learning and practicing 

the valuable Three Jewels bestowed by the 

teacher as a source for deepening the 

progress in Buddhism and for taking the 

longest, fastest steps, on the path of 

liberation from disturbance, suffering and 

life and death. 
                          ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 

 

The Fourth Vow: Us children vow to remind 

each other with love instead of criticism, 

anger and debate, because, without peace, not 

only we cannot decide on anything but also 

forsaking our own happiness. 
                          ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 
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The Fifth Vow: Us children vow, in the 

daily lives, to be awakened at all time so 

that we live morally every second, every 

minute, benefit the family, the community, 

and contribute our effort in material and 

spiritual develo  
                       ( Sounds of Bell indicate 1 head bow) 
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Lễ Trao Nhẫn 

 

  

    Vị Chủ Lễ:  

 

  Hai con … và… 
 

Sau năm điều đã phát nguyện cho cuộc 

sống vợ chồng trước Tam Bảo chứng 

minh; trước quí vị Tu Sĩ chứng minh; 

trước ông bà, cha mẹ chứng minh; 

trước họ hàng nội ngoại và bạn bè 

chứng minh. 
 

Đây là hai chiếc nhẫn tượng trưng cho 

sự phát nguyện, thề bồi son sắt ấy! Nó 

tượng trưng cho sự kính trọng, thương 

yêu và chung thủy trong suốt cuộc đời 

của hai vợ chồng. Vậy hai con hãy trân 

trọng, tin yêu hết lòng, và trao nhẫn cho 

nhau đi.  
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 Ceremony of Promises 
 

After announcing the Five Marriage 

Vows together in front of the altar of the 

Three Jewels, in front of the Patriarchs, 

the parents, families and friends, now is 

the moment for you both to promise to 

each other. 
 

( The master of the ceremony chants the 

Mantra (indication) for the rings and return 

them to the bride and groom) 
 

All the promises and love between 

husband and wife in this sacred hour of 

life, it depends on both of you to make 

promises with all of your pure mind and 

being, and to speak aloud all words of 

truth, love from the bottom of your hearts 

during the promise to each other. 
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   Lễ Tương Kính 
  

Vị Chủ Lễ:  
 

Lễ trao nhẫn đã qua, tiếp theo đây là lúc 

hai con nói với nhau những lời nguyện 

ước riêng tư: 
 

Những lời nguyện ước, thương yêu giữa 

vợ chồng trong giờ phút linh thiêng nhất 

của cuộc đời. Thì tùy Tâm, hai con hãy 

tặng cho nhau những lời thề nguyện riêng 

tư, bằng tất cả Thân Tâm trong sạch của 

mình. Hãy thốt lên những lời chân thành, 

yêu thương nhất tự đáy lòng của các con! 
 

Và cuối cùng, hai con hãy quỳ gối, đối 

mặt với nhau và cùng lễ nhau hai lễ. Để 

biểu lộ lòng cung kính, biết ơn và thương 

yêu nhau. (Truyền thống của người Á Đông, 

vợ chồng phải biết kính trọng nhau như người 

khách quí: “Tương kính như Tân”. Vì tình yêu 

và sự cam kết giữa vợ chồng là sự xây dựng 

trên nền tảng của sự tương kính và Đạo Đức) 
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Following this, you face each other 

and perform two head bows to each 

other expressing respect, gratitude 

and love. 

 
(According to the Vietnamese culture, the 

husband and wife must respect each other 

as like a distinguished guest. The love and 

partnership between the husband and wife 

are developed on the foundation of 

promises and ethics) 
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Hộ Trì Hôn Lễ 
 

 

Vị Chủ Lễ:  
 

Xin đại chúng đứng dậy, Nhất Tâm thanh 

tịnh và chắp tay để độ trì cho cuộc hôn nhân 

này được thành tựu tốt đẹp và bền vững: 
 

 Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
          (3 lần, chuông) 

 

   Nam Mô A Di Đà Phật     
                                  (1 lần, chuông) 
 

   Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát   
 

              (1 lần, chuông) 
  

   Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát  
 

                                  (1 lần, chuông) 
 

   Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 
                                          

                                                                            (1 lần, chuông) 
 

    Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ 

 Tát 
                                                        (1 lần, chuông) 
 

 Nam Mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát 
 

             (1 lần, chuông) 
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Invocation of the Marriage Ceremony 

 
The Priest Assembly, please stand. With a 

pure one mindedness, place your hands palm 

to palm and pray for this marriage union to 

develop beautifully and stably. 
 

Homage to the original Master Sakymuni 

Buddha 
       ( 1 Sounds of Bell) 
 

 

Homage to Amitabha Buddha 
       ( 1 Sounds of Bell) 
 

Homage to the Great Mind Manjusri 

Bodhisattva 
        ( 1 Sounds of Bell) 

 

Homage to the Great Conduct 

Samantabhadra  Bodhisattva 
         ( 1 Sounds of Bell) 
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Homage to the Great Compassion 

Avalokitesvara Bodhisattva 
              ( 1 Sounds of Bell) 
 

Homage to the Great Vow Ksitigarbha 

Bodhisattva 
               ( 1 Sounds of Bell) 
 

Homage to the Vulture Peak Mount Supreme 

Buddha, Bodhisattva 
               ( 1 Sounds of Bell) 

 

 

(Note: The names of the Buddhas and Bodhisattvas 

are in Sanskrit, an ancient Indian language) 
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Chú Đại Bi 
NAM MÔ ĐẠI BI HỘI THƯỢNG PHẬT 

                                                             (3 lần) 
 

 

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 yết 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 cần 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 bà dà, ma phạt 

đạt đậu, đát điệt 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 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. Mạ mạ phạt ma ra. Mục đế lệ, y hê di  
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hê, thất na thất na a ra sâm Phật ra xá 

lợi, phạt xa 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. Ma 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. Ma 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. Giả kiết 

ra a tất đà dạ, ta bà ha. Bà 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 hắt ra đát na, đa ra dạ da. 

Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước 

bàng ra dạ, ta bà ha.  
 

 Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, 

ta bà ha. (3 lần) 
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Dharani Of The Great Compassionate 

One  

Daihishin Darani 
(Great Compassionate Dharani) 

  Namu kara tan no 

  tora ya ya 

  namu ori ya 

  boryo ki chi shifu ra ya 

  fuji sato bo ya 

  moko sato bo ya 

  mo ko kya runi kya ya 

  en 

  sa hara ha e shu tan no ton sha 

  namu shiki ri toi mo 

  ori ya 

  boryo ki chi 

  shifu ra 

  rin to bo 

  na mu no ra 

  kin ji ki ri 

  mo ko ho do 

  sha mi sa bo 

  o to jo shu ben 

  o shu in 
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  sa bo sa to 

  no mo bo gya 

  mo ha te cho 

  to ji to 

  en 

  o bo ryo ki 

  ru gya chi 

  kya ra chi 

  i kiri mo ko 

  fuji sa to 

  sa bo sa bo 

  mo ra mo ra 

  mo ki mo ki 

  ri to in ku ryo ku ryo 

  ke mo to ryo to ryo 

  ho ja ya chi 

  mo ko ho ja ya chi 

  to ra to ra 

  chiri ni 

  shifu ra ya 

  sha ro sha ro 

  mo mo ha mo ra 

  ho chi ri 

  i ki i ki 
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  shi no shi no 

  ora san fura sha ri 

  ha za ha zan 

  fura sha ya 

  ku ryo ku ryo 

  mo ra ku ryo ku ryo 

  ki ri sha ro sha ro 

  shi ri shi ri 

  su ryo su ryo 

  fuji ya 

  fuji ya 

  fudo ya fudo ya 

  mi chiri ya 

  nora kin ji 

  chiri shuni no 

  hoya mono 

  somo ko 

  shido ya 

  somo ko 

  moko shido ya 

  somo ko 

  shido yu ki 

  shifu ra ya 

  somo ko 
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  nora kin ji 

  somo ko 

  mo ra no ra somo ko 

  shira su omo gya ya 

  somo ko 

  sobo moko shido ya 

  somo ko 

  shaki ra oshi do ya 

  somo ko 

  hodo mogya shido ya 

  somo ko 

  nora kin ji ha gyara ya 

  somo ko 

  mo hori shin gyara ya somo ko 

  namu kara tan no tora ya ya 

  namu ori ya 

  boryo ki chi 

  shifu ra ya 

  somo ko 

  shite do modo ra 

  hodo ya 

  so mo ko. 
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Tam Tự Quy 
 

 

 Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sinh,  

 Thề giải Đại Đạo, phát vô thượng Tâm.          
                                          (chuông) 
 

 Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sinh,  

 Thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như hải.  

                                (chuông) 
 

 Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sinh,   

 Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại.  

                                   (chuông) 

 

 
 

 

 

 

 

. 
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            Tứ Hoằng Thệ Nguyện 

  
         Chúng sinh vô biên, thệ nguyện độ 

      Phiền não vô tận, thệ nguyện đoạn 

      Pháp môn vô lượng, thệ nguyện học 

      Phật Đạo vô thượng, thệ nguyện thành 
                                         (chuông) 

 
 
 

                 Hồi Hướng 
  

      Nguyện đem Công Đức này 

     Hướng về khắp tất cả 

     Đệ tử và chúng sinh 

     Đều trọn thành Phật Đạo 
                    (chuông) 
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