
1. NGUYỆN HƯƠNG 
(Chủ lễ quì ngay thẳng, xướng bài Nguyện hương. Gia chủ đồng 

mặc niệm và quán tưởng theo lời Nguyện) 

 

    Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật O 

Hương đốt, khói trầm xông ngát 

Kết thành một đóa tường vân 

Đệ tử đem lòng thành kính 

Cúng dường chư Phật mười phương 

Giới luật chuyên trì nghiêm mật 

Công phu thiền định tinh cần 

Trí tuệ hiện dần quả giác 

Dâng thành một nén tâm hương. O 
 

Chúng con cúi đầu lễ bái, 

Cầu mọi người hạnh phúc, an khương; 

Ngửa mặt dâng hương, 

Nguyện nước nhà hòa bình, hưng thịnh. 

Năm châu được an định, 

Bốn biển luôn thanh bình, 

Hữu tình và vô tình, 

Đồng thành tựu Phật đạo. 
 

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát Ma-

ha-tát  (3 lần) OOO 
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2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO 
 

Phật là đấng giác ngộ mình, 

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 

Từ bi, trí tuệ rạng ngời, 

Là thầy ba cõi trời người xưa nay. 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời 

thường trú trong mười phương.  (1 lạy) O 

Pháp là phương thuốc diệu thay, 

Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sanh, 

Như vầng trăng sáng lung linh, 

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời 

thường trú trong mười phương.  (1 lạy) O 

Tăng là những bậc chân tu, 

Biết đời huyễn mộng, giả từ ra đi, 

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi, 

Độ đời thoát khỏi tham ... si khổ sầu. 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng 

ba đời thường trú trong mười phương.    

(1 lạy) OOO 
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3. TÁN HƯƠNG 
(Đại chúng đứng thẳng và chấp tay trước ngực. Duy-na và Duyệt 

Chúng khai chuông mõ. Từ đây trở đi, chủ lễ xướng và gia chủ  

cùng tụng theo). 
 

Lò hương vừa bén chiên đàn 

Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 

Hiện thành mây báu cát tường 

Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành 

Pháp thân các Phật tịnh thanh 

Chứng minh hương nguyện, phước lành 

rưới ban. 

     Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần)  OOO 

 
4. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP 

Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Nay con gặp được xin trì tụng 

Nguyện hiểu chân Kinh nghĩa nhiệm mầu 

 Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát. (3 lần) OOO 
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5. BÁT-NHÃ TÂM KINH 

 

 Quán Tự Tại thực hành trí tuệ,  

Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời,  

Bấy giờ Bồ-tát quán soi,  

     Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không. O  

Vượt tất cả các vòng khổ ách,  

Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông!  

Sắc nào có khác gì không,  

 Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O  

Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế,  

Tánh chân không các pháp viên thành  

Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh,  

Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì. O  

Trong chân không chẳng hề có sắc,  

Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không.  

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân,  

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn.   O  

Không nhãn thức đến không ý thức,  

Không vô minh hoặc hết-vô-minh,  

Không điều già chết chúng sanh,  
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Hết già, hết chết thực tình cũng không.  

Không trí huệ cũng không chứng đắc,  

Bởi có gì là chỗ đắc đâu.  

Bấy lâu Bồ-tát dựa vào,  

Trí ba-la-mật, thẳm sâu thực hành,  

Mọi chướng ngại quanh mình tan biến,  

Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh,  

Xa lìa mộng tưởng đảo điên,  

      Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn. O  

Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ,  

Mà ba đời chư Phật nương vào,  

Chứng thành quả giác tối cao,  

          Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là:    O  

Lời thần chú sâu xa bậc nhứt,  

Lời chú thần rất mực quang minh,  

Chú thần cao cả anh linh,  

Là lời thần chú thật tình cao siêu,  

Trừ dứt được mọi điều đau khổ,  

Đúng như vầy muôn thuở không sai.  

Ngài liền tuyên nói chú này, 

      Để người trì niệm sáng bày chơn tâm: O  

Ga-tê Ga-tê, Pa-ra ga-tê, Pa-ra san-ga-tê,   

Bô-dhi Sva-ha. (3 lần) OOO 
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6. TÁN DƯƠNG 
 

Trí Phật sáng ngời như trăng tỏ, 

Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, 

Phật sống ở đời thường cứu khổ, 

Tâm Phật bình đẳng ánh từ bi. O 
 

Ba mươi hai tướng tốt, 

Trăm ngàn ức hoá thân. 

Hàng phục các ma quân, 

Trời người đều quy ngưỡng. 

Thế Tôn đức tướng 

Cúi đầu tán dương.  O 
 

7. CÚNG DƯỜNG 

Nam-mô thường trụ thập phương Phật. 

Nam-mô thường trụ thập phương Pháp. 

Nam-mô thường trụ thập phương Tăng. 

Nam-mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam-mô Cực lạc thế giới A Di Ðà Phật. 

Nam-mô Ðương lai hạ sanh Di-lặc Tôn Phật. 

Nam-mô Thập phương tam thế nhứt 

thiết chư Phật. 

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

Nam-mô Ðại bi Quán Thế Âm Bồ-tát. 

Nam-mô Ðại Thế Chí Bồ-tát. 

Nam-mô Ðịa Tạng Vương Bồ-tát. 

Nam-mô Hộ pháp Chư tôn Bồ-tát. 

Nam-mô Già Lam thánh chúng Bồ-tát. 

Nam-mô Lịch Ðại Tổ sư Bồ-tát. 

Nam-mô Già Lam Thánh Chúng Bồ-tát. 

Nam-mô Giám Trai Sứ Giả Bồ-tát. 

Nam-mô Thập Điện Minh Vương Bồ-tát. 

Nam-mô Ðạo tràng Hội thượng Phật, Bồ-tát. 
 

CHƠN NGÔN BIẾN THỰC 

Nẳng mồ tát phạ đác tha, nga đa, phạ lồ chỉ 

đế. Án, tam bạt ra, tam bạt ra hồng.  (3 lần) O 
 

CHƠN NGÔN BIẾN THỦY 

Nẳng mồ tô rô bà da, đác tha nga đa da, đát 

điệt tha. Án, tô rô, tô rô, bác ra tô rô, bác ra 

tô rô, ta bà ha.  (3 lần) O 

Cơm thượng vị đượm mùi giải thoát, 

Cúng dường lên các Phật mười phương, 

Thanh Văn, Bồ-tát, thánh Tăng, 

Và xin phổ cập sáu đường chúng sinh. 
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Cúng bình đẳng, không phân cao thấp, 

Mong mọi loài tràn ngập an vui, 

Cầu mong thí chủ thảnh thơi, 

Phước duyên tăng trưởng, qua bờ bên kia. 
 

Đủ ba đức, hưởng qua sáu vị 

Xin cúng dường pháp giới các loài, 

Thánh tăng, Bồ-tát, Như Lai, 

Thân no pháp hỷ, tâm say đạo mầu. 

Án nga nga nẳng tam bà, phạ phiệt nhựt ra 

hồng.  (3 lần) O 

 
TÁN PHỔ CÚNG DƯỜNG 

Thành tâm dâng cúng hương cam lộ, 

Núi lớn Tu-di không thể hơn, 

Hương vị ngát thơm trùm pháp giới, 

Cúi đầu phụng hiến bậc Năng Nhơn. O 
 

Vừa cúng Phật xong, 

Nguyện cho chúng sanh 

Sự nghiệp hanh thông 

Thấm nhuần pháp Phật. O 

   Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)  O 
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8. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU 

 

 

Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành.       (1 lạy) O 
 

Con xin nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bi, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm.         (1 lạy) O 
 

Con xin nương tựa Tăng, 

Đoàn thể sống an vui, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau.  (1 lạy) O 

 

 

 


