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PHÚC ĐỨC CHÁNH THẦN KIM KINH. 
 

Dịch Giả: Liên Hoa Văn Hải 

 

PHÚC ĐỨC CHÁNH THẦN GIẢN LƯỢC 

 

Phúc Đức chánh thần ở vào triều Đế Vương nhà Chu, sinh ngày 2 

tháng 2 năm Chu Võ Vương thứ ÌI (nguyên trước Công Nguyên 

1134 năm), họ Trương, tên Phúc Đức, tự là Liêm Huy, năm 7 tuổi 

đọc được cổ văn, thời niên thiếu khôi ngô tuấn tú, thiên tư rất 

thông minh, thờ phụng cha mẹ rất có hiếu, trung hậu với mọi 

người, chuyên làm việc từ thiện, không bao giờ xa cách dân chúng. 

Năm 36 tuổi làm quan vận chuyển Lai Lâm, triều Đại Chu Thành 

Vương năm thứ 24, tức 1098 năm trước Công Nguyên, vinh thăng 

làm Tổng Thuế Quan của triều đình, trong nhiệm kỳ làm việc, ông 

thương dân chúng như con, giúp đỡ những người nghèo khổ, làm 

vô số các công tác thiện lành. Đến năm Chu Mục Vương thứ ÌÌI, 

1030 năm trước Công Nguyên, ông vĩnh biệt nhân gian, hưởng thọ 

102 tuổi, nhân vào thời kỳ cổ đại người ta thích để râu đẹp, chết đã 

3 ngày mà dung mạo không đổi thay, tướng trông giống hệt như 

người còn sống, nhiều người dân đến chiêm bái đều ca tụng lạ kỳ. 

Phúc Đức qua đời rồi, người thay giữ chức Tổng Thuế Quan là 

Ngụy Siêu, người này rất gian ác, bất thường, yêu đồng tiền như 

sinh mệnh, vì có quyền thế trong tay nên hoành hành bá đạo, nghĩ 

đến Trương Phúc Đức, lúc sinh tiền làm quan liêm chính, bá tính 

rất cảm tạ ân đức của ông, nhớ mãi chẳng sao quên, có một hộ nhà 

nghèo, nghĩ việc tạo phúc dân gian, tức thời an vị cho ông một 

cách đơn giản, dùng 4 khối đá lớn làm thành bàn đá, một khối làm 

nóc, 3 khối làm tường, nhân Phúc Đức làm quan công chính, giữ 

tên  của ông Phúc Đức, thêm vào Chánh Thần, ngày đêm lễ bái 

Phúc Đức Chánh Thần, sau này có một người dùng một cái chum 

(ang) đã bị vỡ an vị bàn thờ ông trên mặt đất, cứ chiếu theo danh 

ông để cúng bái, Ngụy phái nhân sĩ đến duyệt xét, chê cười việc 
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làm này mãi, nhưng người nghèo này chẳng cần để tâm đến lời chê 

cười, lại còn đáp trả lại bằng câu ngạn ngữ: “Giàu có tiền bạc thì 

có nhà ở dinh thự to lớn, không có tiền, không dinh thự to thì ở 

trong chum vỡ vậy.” Há ai có thể đoán thực sự có một kỳ tích 

trùng hợp xảy tới, người hết lòng thành kính thờ phụng Phúc Đức 

kia, chẳng bao lâu từ nghèo kém đã biến thành phú gia, nguyên do 

thóc lúa cấy trồng, được mùa bội thu, gia súc nuôi đầy chuồng, đầy 

sân, người ngựa bình yên, người dân trong làng nhận biết đây là do 

Thần Phúc Đức ban ơn cho người thờ phụng, dân làng bèn họp lại 

góp tiền của xây một tòa miếu đường thờ Thần Phúc Đúc để báo 

đáp ơn Thần. Sau khi tòa miếu đường xây cất xong, dân làng cho 

vẽ hình đắp tượng oai nghiêm mà thờ kim thân Thần, người người 

cúng dường lễ lạy. Từ đó Thần thật sự hiển linh, hương đèn lễ bái 

không ngưng, tin vui lan truyền xa gần, người người các nơi tìm 

đến để lễ cầu, những cầu nguyện đều linh ứng, linh nghiệm lạ 

thường, như một nhân sĩ có lòng an vị Thần ở nhà, cả nhà đều 

được tốt lành. Sự kiện này chẳng lâu đã truyền đến triều đình, tức 

lúc bấy giờ là triều của Chu Mục Vương, nhà vua đã ban cho Thần 

hiệu “Thổ Địa Công”, cùng ban khen bằng một cặp câu đối “Phúc 

Nhi Hữu ĐứcThiên Gia Kính, Chính Tắc Vi Thần Vạn Thế Tôn” 

(có phúc lại có đức thì cả nghìn nhà kính trọng, chánh trực thì làm 

Thần vạn đời tôn sùng). “An Nhân Tự An Trạch, Hữu Thổ Tất 

Hữu Thần” (an vị người nhân đức trong nhà tự nhiên nhà yên ổn, 

có đất tất có Thần). Sau này sự việc được truyền ra khắp nơi, trăm 

họ càng thờ phụng, Trung Quốc trước đó chưa có Phật để thờ 

phụng, nên Thổ Địa Công Thần là lâu đời lắm rồi, vạn Thần chi 

quán (đứng đầu vạn Thấn). Tại bất cứ một thôn làng Trung Quốc 

nào, ở đầu lộ, lối đi thường có miếu Thổ Địa, có miếu lớn miếu 

nhỏ, Thổ Địa Công nhận được sự tôn sùng tối đa của người dân, 

trong một năm cúng tế rất nhiều, mỗi tháng vào mồng 2 và 16 ắt có 

cúng tế, gọi là “Tố Nha” hoặc là “Nha Phúc”, nghĩa là hy vọng 

được tiếp nhận phúc đức, tiền tài, ngày 2 tháng giêng gọi là “Đầu 

Nha”, ngày 2 tháng 2 gọi là “Nha Lễ”, có ý là Phúc Đức Chánh 

Thần chúc thọ cho, ngày 16 tháng 12 gọi là Vĩ Nha”, người buôn 

bán mỗi lần tế tự thì rượu, thịt mời Thần dự tiệc, để báo suốt năm 
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khổ sở, người nông dân cấy cày ruộng để sinh sống, trong lòng họ 

thường muốn được lương thực ngũ cốc, chính là nhờ gửi Thổ Địa 

Công quản lý dùm để đến ngày thu hoạch tốt đẹp. Thổ Địa Công 

chẳng những phổ cập toàn Trung Quốc, tên Thần còn được nêu cao 

ở hải ngoại, lưu tiếng thơm vạn thế, phàm người dân đến một nơi 

nào mưu sinh đều an trí Thần vị để thờ cúng. Lịch sử của Thổ Địa 

Công tới nay đã trải qua 3,118 năm rồi, vì để hoằng dương nền văn 

hóa cổ xưa của Trung Hoa và để những thiện nam tín nữ có nhiệt 

tâm duy trì, tại tranh họa, cùng văn tự đều sao chép, ấn loát thêm 

mong các bậc trưởng giả đọc duyệt, rất hoan nghênh các nơi tặng 

tiền của để trợ giúp sự in ấn, công đức vô lượng. 

 

LƯ HƯƠNG TÁN. 

   Lư hương sạ nhiệt, Pháp giới mông huân 

   Chư Phật hải hội, tất diêu văn 

   Tuỳ xứ kết tường vân, thành ý phương ân  

Chư Phật hiện toàn thân. 

   Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. 

   Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. 

   Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. 

NAM MÔ PHÚC ĐỨC CHÁNH THẦN ĐẠI THIÊN TÔN. 

 

    PHÚC THẦN CHÚ. 

 Phụng thỉnh Phúc Thần chú, thanh tịnh Pháp vân thiên 

 Khuy tâm ngã bất tác, kỳ đảo bảo an ninh 

Thuỳ nhân khuyến phụng niệm, thời khắc tấu Thượng Thiên 

Phúc Đức thử kim kinh, như tụng đạt cao thăng 

Cấp cấp như luật lệnh. 
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TỊNH TÂM THẦN CHÚ 

  Chí tâm triêu mệnh lễ, tịnh tâm tảo phụng hành 

  Chính tâm thành ý niệm, lãng tụng hữu cao thanh 

Tam tai bát nạn năng thoát khổ, thân chính vô tà bất vọng kinh 

Tảo tu hành, tụng tam canh, tâm hương trận trận thượng vân trình 

Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 

 

MINH KINH CHÚ 

  Nhất quyển thử minh kinh, hàng tạo bất từ tân 

Hữu nhân khuyến phụng niệm, năng tị hỏa, đao binh 

Thần trung hữu cảm ứng, vạn kiếp tận ly thân 

Nhược vi phụ mẫu niệm, phụ mẫu hưởng hà linh 

Nhược vi vong hóa niệm, vong hóa bạt siêu thăng 

Nhật tụng tam ngũ biến, dạ tụng bách thiên thanh 

Chư Thần giai hỉ duyệt, phúc thọ tứ thiện nhân 

Cấp cấp như luật lệnh. 

 

THÔNG THẦN CHÚ 

    (Chí tâm quy mệnh lễ) 

  Tu nhân thừa chủ, cứu khổ từ bi, tam tai bát nạn 

  Năng tị trừ chi, thủy hỏa ôn dịch, nhất thiết tận ly 

  Tội nghiệt tận tiêu, cầu khất lai trì, chân linh hạ giáng 

  Pháp ngữ biến thi, chư sinh cần niệm, thiện sự lực vi 

 Thần quang phổ chiếu, tích thiện dư khánh, linh đài đại thừa 

  Vô thiên vô tư, thám đạo chân nhân, đại phát từ bi 

  Đại hỉ đại xả, Đại Thánh, đại từ, hữu tội tắc cứu 
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  Hữu quá tắc trừ, xá tội tiêu khiên, hoán tỉnh mê si 

  Phụng thỉnh cứu chủ, đại địa chân quân 

  Cấp cấp như luật lệnh – Cung thỉnh 

 

PHÚC ĐỨC CHỦ ĐÀN CHÁNH THẦN BẢO CÁO. 

(Chí tâm quy mệnh lễ) 

Nhất phương thổ cốc, vạn tính Phúc Thần, bỉnh trung chánh liệt 

Trợ quốc vệ dân, ưng thừa giản mệnh, tòa trấn nhất phương 

Lê già chiêm ngưỡng, ty chức công tào, chưởng truyền đan thầm 

Thượng đạt Thiên thương, nghĩa quán Cửu Thiên 

Thiện ác chiếu chương nhi hưởng ứng, linh thông tam giới 

Công quá củ sát dĩ phân minh, củng cố kim thang 

Điện an xã tắc, đại trung đại hiếu, chí hiển chí linh 

Hộ quốc hữu dân, đại hỉ đại xả Phúc Đức Chánh Thần 

Thái Thượng gia trì, thổ cốc tôn thần, Ngọc Đế sắc phụng 

Chủ đàn trấn cung, Thổ Địa minh vương, Phúc Đức Chánh Thần 

(3 lần) 

 

PHÚC ĐỨC CHÁNH THẦN GIÁNG TẠO KINH. 

Cung tụng Đại Thừa Phúc Đức kinh, kinh văn nhất khan tế 

chu tường 

Hoán tỉnh si ngu, hành thiện quả, danh đăng chu sách, vĩnh 

lưu phương 

Thừa kinh giáng tạo phi nhàn thuyết, kháp tự liệu y dược 

thạch thang 

Thần chung, mộ cổ nhật nhật hưởng, sinh dân kiền ý tụng 

kinh chương. 
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Nhất biện thanh hương đạt Thượng Thương 

Đạt Thượng Thương, phúc hữu tự qui tứ vô cương 

Thánh Thần chân bảo huấn, thiên địa vĩnh lưu phương 

Tứ dân phụng hành, ngô Thần duyệt, bất khả ô uế, phản 

chiêu ương 

Thiện ác vô môn nhân tự triệu, chính tâm thành ý hoạch trinh 

tường 

Thiên Tôn đạo nhân giáng tạo kinh, tu đức tăng nhân tác đạo 

tràng 

Kiên trì trai giới tụng kinh chương, thành tâm kính Phật đa 

công đức 

Môn hộ quang huy, định cát tường, thủ đề nạo bạt hưởng 

“đinh đang” 

Ẩm tửu, như huân tác đạo tràng, ô uế Phật kinh chân khả tích 

Kỳ Thần thụ phúc phản tai ương, phàm dân dực dực tu tiểu 

tâm 

Thiết mạc ô uế nhất quyển kinh, kinh trung quyển quyển 

Thánh Phật chỉ 

Cao thanh lãng tụng túc quán thường, ngô kim lâm phàm 

thuyết nhĩ tri 

Vật lai sát sinh bả Thần kỳ, nhược thị chân tâm kiền ý tụng  

Trai sơ quả phẩm tự hoặc nghi, bần cùng, phú quí giai do 

mệnh. 

Thủ phận an thường mạc cường cầu, vị tằng hạ đắc xuân thời 

chủng 

Không thủ hoang sơn vọng thu thành, ân cần cúng Phật thiết 

trai diên 

Như Lai khải giáo tại điện tiền, cảnh giác thế gian ngu ngoan 

hán. 
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Các các tu hành chủng phúc điền, ly hào thí xả cảm ân thâm 

Trích thủy thiêm hà tích thiện đa, bất tín đãn khán Lưong Vũ 

Đế. 

Tằng thi nhất lạp quản sơn hà, Ngọc Đế triệu ngã đáo thử 

đường  

Cảnh thích ngu manh thoại nhất tràng, thuyết tận nhất thiên 

hoàn nguyên lộ 

Quần sinh lệ chí tác hiền lương, hiếu đễ, trung tín vi nhân 

bản 

Lễ nghĩa liêm sỉ vi nhân căn, tôn trọng kinh điển kính tụng 

trang 

Thần, Thiên, Phật, Pháp Tứ Hải Chương 

Thiên niên đa mạt kiếp, tứ ngã tạo kinh chương 

Quảng truyền thiên hạ tụng, tụng giả đắc bình an 

Tụng đắc nhất thiên biến, lão ấu bảo an khang 

Tụng đắc nhất vạn biến, nhi tôn đại sí xương 

Tu hành vô biên phúc, lập đức lập công dương 

Kết Tiên duyên, độ từ hàng, Cử Huyền Thất Tổ vĩnh lưu 

phương.  

Nhược vi vong hóa niệm, vong hóa tận triêm quang 

Nhược vi lung giả niệm, lung giả chuyển văn tường 

Nhược vi á giả niệm, á giả triêm vô lượng 

Bao hàm vạn vật thành hỗn độn, cam lộ kết thực tại trung 

tạng. 

Nhất thiết hôn mê ngô hoán tỉnh, nhân quả thành toàn tại 

Thiên Đường 

Phúc Thần tạo kinh văn, hỉ tứ tứ dân niệm 

Kiền tụng Phúc Thần tán, phổ tế dữ phàm dân 
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Ngọc Đế tứ ngô tạo, truyền nhân cứu thế văn 

Phụng Thượng Ngọc Chỉ truyền thế giới, thiết mạc khinh ngã 

Phúc Thần kinh 

Chức nhiệm tuy tiểu, phúc thị đại, năng tí nhất động hưng 

Khai thiên tịch địa chí, vị hữu ngã truyền kinh 

Cá cá kinh văn hữu nhân tụng, nà cá truyền ngã Phúc Thần 

kinh 

Thán thôn dân, thán thôn dân, canh điền tác địa yêu ngã Thần 

Nhất niên tứ quí đô hiểu kính, hà tất kính ngã tể sinh linh 

Nhất thiết sinh linh đô thị mệnh, cầm nã cát đoạn yết hầu căn 

Nghiễm nhược kiền thành lai kính phụng, hy sinh bãi tại 

Phúc Thần tiền. 

Kê đầu hướng ngã Phúc Thần tiền, kê chủy khai khai thảo 

siêu thăng 

Lưỡng cước quỵ tại tứ phương thác, huyết đoàn quải tại cảnh 

tâm hĩnh   

Tương tràng thủ xuất mãn thân phược, nghiễm nhược chân 

tình kính Phúc Thần 

Nghiễm nhược chân ý lai bằng cáo, phản nhạ tội phạm tổng 

phi khinh. 

Chỉ tri nhục vị tham khẩu phúc, bất tri súc sinh nà lai nhân 

Thao khởi đao tử tương mệnh thủ, thoát cốt thốn thi khứ mao 

thân. 

Nhĩ đẳng ngật nhục ngô Thần thụ, hưu tưởng tác phúc tội nhĩ 

thân. 

Phúc Thần chân ngôn đối nhĩ thuyết, tốc tốc tỉnh quá cải tiền 

nhân 

Nhược thị tiền nhân nhĩ bất cải, khan báo oán cừu nà thời 

đình 
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Lục súc tứ sinh đô thị mệnh, thiết ký nhẫn đao miễn li hình 

Nhược thị sát sinh nhĩ bất cẩn, hưu tại dương gian tiện tố 

nhân 

Phúc Thần thuyết ngôn nhĩ bất tín, thỉnh khán nhân quả báo 

ứng kinh 

Tứ sinh lục súc hà sở biến, đô thị tiền sinh tội nghiệt nhân 

Kì nhân tội nghiệt bất tỉnh ngộ, đầu tại tứ sinh bội khiếm 

nhân 

Nhược thị chúng sinh như ngã ái, nhẫn đao giới sát miễn li 

hình 

Phần hương phụng thỉnh ngô linh ứng, hà khả tể sát tứ sinh 

thân 

Nhược thị tứ sinh nhĩ bất sát, tồn tâm tiện thị đức nhân nhân 

Chư tử truyền ngã nhân, định nhiên bách sự hưng 

Canh điền tụng ngã kinh, thiên thương phú quí nhân 

Sĩ tử tụng ngã kinh, lộc vị định cao thăng 

Công nhân tụng ngã kinh, xuyến kim thỉnh bất đình 

Mãi điền thú hiền thê, quí tử khánh duyên anh 

Thương nhân bội ngã kinh, nhật tiêu hóa vật nhất thiên kim 

Hành nhân bội ngã kinh, đồ lộ bảo an thân 

Cầu nghiệp bội ngã kinh, vạn sự mưu đắc thành 

Vô thê tụng ngã kinh, năng thú hiền mỹ nhân 

Nữ nhân niệm ngã kinh, năng tùy hảo phu quân  

Song trúc chi chi tú, ngũ tử đăng khoa tại triều đình 

Mỗi nhật thanh thần niệm ngũ biến, thắng qua vạn quyển 

kinh 

Nhất sinh tai nạn tị, tứ quí cát lợi hưng 

Hữu nhân thành tâm kính, thiết mạc sát sinh thân 



 10 

Xuân thiên tụng ngã kinh, phúc đức tác chứng minh 

Trai sơ lai kính phụng, thanh cát tựu thị chân 

Hạ thiên tụng ngã kinh, phúc đức tác chứng minh 

Quả phẩm kim hương khấu, tiêu tai cảnh vận tân 

Thu thiên tụng ngã kinh, phúc đức tác chứng minh 

Phẩm quả lai cầu hữu, hà đắc bất thông thần 

Đông thiên tụng ngã kinh, phúc đức tác chứng minh 

Bình phồn uẩn thái khiết, thiết mạc sát sinh trần 

Tứ sinh lục đạo mệnh, luân hồi thụ khổ tân 

Ngã khuyến thế gian nhân, giới sát phóng sinh trân 

Tòng thử ngô kim kinh 

Phúc Đức quản lương thần, Tam Bảo môn trung, phúc hảo tu 

Nhất văn hỉ xả, vạn văn trù, dữ quân ký tại kiên lao khố 

Thế thế sinh sinh phúc bất hưu, vi nhân hành thiện tu tích đức 

Môn đệ tự nhiên cư nhất lưu 

NAM MÔ XUÂN CHÁNH BỒ TÁT MA HA TÁT (3 lần) 

Kim dạ lâm loan hữu hà nhân, khai ân tạo thử kinh 

Vãn khuyến truyền kinh giới, hoán tỉnh xuất mê tân 

Công viên siêu pháp giới, địa ngục vĩnh ly thân 

Tác phong bội ngã kinh, phong ba tức khắc bình 

Ngũ ôn bội ngã kinh, độc hại bất xâm thân 

Ngũ dịch bội ngã kinh, vĩnh bất thụ tai tân 

Đức đại tôn ngã bá, công chính quản lương Thần 

Gia trạch phụng ngã kinh, khánh thọ chúc hà linh 

Gia trạch tụng ngã kinh, tác sĩ vị cao thăng 

Gia trạch bội ngã kinh, nông phu cốc thiên thương 
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Gia trạch niệm ngã kinh, tố công bách nghệ tinh,  

Gia trạch niệm ngã kinh, hành thương bảo tạng hưng 

Thùy nhân cần phụng niệm, tai tật vĩnh ly thân 

Kỳ phúc sao ấn tống, tốc tốc đại hành trình 

Nhược tăng phúc dữ thọ, nhược ấm nhi dữ tôn 

Cầu phúc như Đông hải, cầu thọ tự thanh tùng 

Cầu tài thiêm ích lợi, cầu tử quí song song 

Thùy nhân tuân ngã giói, tính thị đạt Thiên Công 

Lực thiện tương nhĩ thưởng, hỷ khánh hạ trùng trùng 

Thừa chủ tạo kim kinh, cứu thế kiêm cứu bần 

Thừa chủ hạ phàm trần, khai đường lai cứu kiếp 

Năng cứu thiện tâm nhân, thiện giả như khoái lạc 

Tác ác tội lâm thân, hữu nhân tụng thử kinh 

Nhất nhất bảo an ninh, kiền tâm hành thiện sự 

Lãng tụng duyệt ngô Thần, cảm động thanh thiên báo 

Năng tị địa ngục đình, Ngọc Đế ban chỉ dụ 

Tùy tức cứu lương dân, dương gian nam nữ đa thiện quả 

Thiện niệm đạt Thiên Đình, nhất chi thanh hương đô khả 

tụng 

Như tụng bảo an thân. 

Hữu nhân tụng thử kinh, sinh sinh thế thế nhãn quang minh 

Vô nhân tụng thử kinh, mạt kiếp tận lâm thân 

Thủy, hỏa, đao, binh nan đắc quá, ngô Thần phán nhĩ khổ 

phàm thân 

Phàm thân tu đắc chuyển nhân thân, tu hồi qui Thiên giới 

Pháp lực vô biên tạo thử kinh, chuyên tâm thường niệm ngô 

kinh điển, Cực Lạc tại Thiên Đình 



 12 

Phật tiền cung chứng tam sinh nguyện, thế thượng nan tri 

thiện ác tâm.  

Ngô tham Phật pháp liễu vô sinh, hiếu đức vi cơ tại chí thành 

Tông giáo giáo nhân tu thiện quả, âm dương họa phúc tự 

nghiêm minh. 

Vạn ác do tham khởi, tích ác tao thảm báo. 

 

HỒI HƯỚNG KỆ. 

 Phúc Đức Chánh Thần khuyến đại đồng, từ bi hiển hóa cứu 

lê dân 

 Tiêu tai cứu nạn hòa bình thế, tứ phúc diên niên, Phúc Đức 

Vương. 

 Nguyện tiêu tam chướng chư phiền não, nguyện cầu trí tuệ 

chân minh liễu. 

 Phổ nguyện tai tội tận tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát 

Đạo. 

 

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, Tỵ, Thiệt, Thân, Ý. Vô Sắc, Thanh, 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. Dĩ vô sở đắc cố, Bồ 

Đề Tát Đóa, 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, 
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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. 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa (3 lần) 

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

 

ĐẠI BI CHÚ. 

 Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da. Bà lô kiết 

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 cẩn 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 yết 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. Giá ra giá ra. Mạ mạ phạt 

ma ra. Mục đế lệ. Y hê y hê. Thất na thất na. A ra sâm Phật ra xá 

lợi. Phạt ra phạt sâm. Phật ra xá da. Hô lô ma ra. 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 sắt 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 dũ 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 ma ha a tất đà dạ. Ta bà ha. Giả 

kiết ra a tất đà dạ. Ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ. Ta bà ha. Na ra 

cẩn trì bàn dà ra dạ. Ta bà ha. Ma bà lợi thắng yết ra dạ. Ta bà ha. 

Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ ra. Nam mô a rị da. Bà lô kiết đế. 

Thước bàn ra dạ. Ta bà ha. Án! Tất điện đô. Mạn đa ra. Bạt đà dạ. 

Ta bà ha.  


