
1 
 

 

KINH PHẬT & CHÚ NGỮ. 

(SUTRAS & MANTRAS) (PHÁT ÂM: HÁN VỊÊT ĐỂ TỤNG NỊÊM) 

DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI. 

CHÂN PHẬT KINH. 

(Bản Chân Phật Kinh là Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Ma Ha 

Song Liên Trì, hóa thân của Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử, “Liên 

Sinh Hoạt Phật”, kinh điển do tự tâm lưu lộ ra) 

Tụng niệm kinh này, trước tiên hãy tụng niệm “Kz Thỉnh Liên 

Sinh Hoạt Phật Gia Trì Văn”: 

ÁN . AH. HỒNG 

Kính dĩ thanh tịnh thân khẩu ý, cúng dường Tz Lô Giá Na Tôn, 

Pháp thân Phật Nhãn Phật Mẫu Thánh, Báo thân Liên Hoa Đồng 

Tử thân, Ứng thân Giáo Chủ Liên Sinh Phật, tam thân vô biệt đại 

Phật ân, cung kính Chân Phật Đại Truyền Thừa, cụ túc thần 

thông di lục hợp, phóng quang biến chiếu ư tam tế, nhất như 

vô gián năng hiện chứng, Phật tử thời thời thường ai thỉnh, 

quang minh chú chiếu phúc tuệ tăng, tích nhật Thích Ca lai thụ 

ký, A Di  Đà Phật ân phó thác, Di Lặc Bồ Tát đới hồng quan, Liên 

Hoa Đại Sĩ thụ Mật Pháp, kz thỉnh bất xả hoằng thệ nguyện, cứu 

độ ngã đẳng chư chúng sinh, như thị hộ niệm nhi nhiếp thụ, kz 

thỉnh gia trì tốc thành tựu. 
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Nam Mô Tz Lô Giá Na Phật – Nam Mô Phật Nhãn Phật Mẫu – 

Nam Mô Liên Hoa Đồng Tử - Nam Mô Liên Sinh Hoạt Phật – 

Nam Mô Chân Phật Hải Hội Thập Phương Tam Thế  Chư Phật Bồ 

Tát Ma Ha Tát. 

NỊÊM THÁNH CÁO (3 lần) 

Tây Phương Liên Trì Hải Hội, Ma Ha Song Liên Trì, Thập Bát Đại 

Liên Hoa Đồng Tử, Bạch Y Thánh Tôn, Hồng Quan Thánh Miện 

Kim Cang Thượng Sư, Chủ Kim Cang Chân Ngôn Giới Bí Mật 

Chủ, Đại Trì Minh Đệ Nhất Thế Linh Tiên Chân Phật Tông, Lư 

Thắng Ngạn Mật Hạnh Tôn Giả. 

HƯƠNG TÁN. 

Lư hương sạ nhiệt, Pháp giới mông huân, Chân Phật Hải Hội tất 

diêu văn, tuz xứ kết tường vân thành ý phương ân, Chư Phật 

hiện toàn thân.  

Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) 

Nam Mô Chân Phật Hội Thượng Chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 

lần) 

PHỤNG THỈNH NHỊ PHẬT, BÁT BỒ TÁT. 

Nam Mô Pháp Giới Tối Thắng Cung Tz Lô Giá Na Phật. 

Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. 
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Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Di Lặc Bồ 

Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Hư Không Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát – 

Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Kim Cang Thủ 

Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Diệu Cát Tường Bồ Tát Ma Ha Tát 

– Nam Mô Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Địa 

Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Chư Tôn Bồ Tát Ma 

Ha Tát. 

KHAI KINH KỆ.  

Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp – Bách thiên vạn kiếp nan 

tao ngộ - Ngã kim kiến văn đắc thụ trì - Nguyện giải Như Lai 

chân thật nghĩa. 

LIÊN SINH HOẠT PHẬT THUYẾT 

CHÂN THẬT PHẬT PHÁP TỨC TAI TỨ PHÚC KINH 

Như thị ngã văn. Nhất thời Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử, tại Ma 

Ha Song Liên Trì, tọa ư Đại Bạch Liên Hoa Pháp Tòa chi thượng. 

Chu vi thập thất đóa đại liên hoa, thanh sắc thanh quang, hoàng 

sắc hoàng quang, xích sắc xích quang, tử sắc tử quang, các đóa 

liên hoa vi diệu hương khiết. 

Bạch Liên Hoa Đồng Tử, mặc vận thần thông, tương nhất cá Ma 

Ha Song Liên Trì biến hóa đắc cách ngoại kim xán lạn. Sở hữu 

hương hoa toàn bộ nộ phóng, thuỵ thảo phóng xuất hương tức, 

bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, già lăng tần già, cộng 

mệnh chi điểu, quân hóa kim sắc, xuất hòa nhã thiên âm. 
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Không trung kim sắc quang, hữu tịnh diệu thiên âm lai tự hư 

không. Chư thế giới hương khí phần phức, không trung kim các 

toàn sinh quang hoa, biến phu kim liên hư không chi trung 

thiên hoa phiêu tán. 

Nhĩ thời, Ma Ha Song Liên Trì đại đại chấn động, vô lượng Chư 

Thiên giai cảm thụ chi, Phật Bồ Tát Thanh Văn giai cảm thụ chi, 

quân chí Ma Ha Song Liên Trì. Tam thập tam Thiên Chủ quân 

cản phó Ma Ha Song Liên Trì, tập Chư nhị thập bát Thiên chúng, 

Đế Thích, Phạm Vương, Bát Bộ, tứ chúng, quảng thuyết Pháp 

yếu.  

Nhĩ thời, Kim Liên Hoa Đồng Tử, hiện xuất Đại Tuệ quang, Bạch 

Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Pháp Giới quang, Lục Liên Hoa 

Đồng Tử hiện xuất Vạn Bảo quang, Hắc Liên Hoa Đồng Tử hiện 

xuất Hàng Phục quang, Hồng Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Hạnh 

Nguyện quang, Tử Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Đoan Nghiêm 

quang, Lam Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Quả Đức quang, Hoàng 

Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Phúc Túc quang, Tranh (màu da 

cam) Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Đồng Chân quang. 

Chư Thiên kiến chi, đại cảm kinh dị, ư thị Đế Thích tòng toà nhi 

khởi, khể thủ hướng tiền, đối Bạch Hoa Đồng Tử nhi thuyết, hi 

hữu Thánh Tôn, Ma Ha Song Liên Trì, dĩ hà nhân duyên, hiện 

thử đại quang hoa. 

Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử thuyết, đương vi nhữ đẳng tế 

thuyết, Đế Thích thuyết, Thánh Tôn uy quyền tối tôn, duy 
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nguyện Thánh Tôn vi chúng tuyên thuyết. Nhất thiết Nhân 

Thiên hàm tri quy hướng. 

Nhĩ thời, Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử cáo Đế Thích cập chư đại 

chúng thuyết. Thiện tai, thiện tai. Ngô kim vi nhữ cập mạt thế 

chúng sinh, hữu duyên giả ư đương lai chi thế, hàm cộng tri chi  

chân thật Phật Pháp cập tức tai tứ phúc chi lý. Đại Bạch Liên 

Hoa Đồng Tử tức thuyết, Chư Phật Bồ Tát cứu độ chúng sinh, 

hữu Tối Thắng thế giới, Diệu Bảo thế giới, Viên Châu thế giới, 

Vô Ưu thế giới, Tịnh Trú thế giới, Pháp Ý thế giới, Mãn Nguyệt 

thế giới, Diệu Hỷ thế giới, Diệu Viên thế giới, Hoa Tạng thế giới, 

Chân Như thế giới, Viên Thông thế giới, như kim tương hữu 

Chân Phật thế giới. 

Ư thị Phật Bồ Tát Thanh Văn Duyên Giác cập Chư Thiên chúng 

văn Thánh Tôn khai diễn Chân Phật Thế Giới. Tri thị quá khứ, 

hiện tại, vị lai chi kiết tường thiện thệ đại bi nhân quả, thị 

Thánh Tôn vi chúng sinh hóa thân thị hiện, các các hoan hỉ đắc 

vị tằng hữu. Khể thủ xưng tán nhi thuyết kệ ngôn: 

Thánh Tôn đại từ bi, Vô Thượng Bí Mật Tôn. 

Quá khứ tảo tu chứng, ly dục siêu phàm gian. 

Kim sáng Chân Phật Giới, liên mẫn chư quần hữu. 

Hóa thân vi Giáo Chủ, hạ giáng chí Bà Bà. 

Thiện tai hiệu Liên Sinh, vi chúng quảng tuyên thuyết 
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Ngã đẳng quân dĩ văn, đương vi Đại Hộ Trì. 

Nhĩ thời, Thánh Tôn Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử cáo đại chúng, 

tu hành dĩ Vô Niệm vi Chánh Giác Phật Bảo. Thân thanh tịnh, 

khẩu thanh tịnh, ý thanh tịnh vi Pháp Bảo, y Chân Phật Thượng 

Sư vi Tăng Bảo. 

Thánh Tôn cáo đại chúng, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, ư mỗi niên ngũ nguyệt thập bát nhật (18/5), mộc dục trai 

giới, trước tân tịnh y phục, hoặc ư mỗi nguyệt thập bát nhật (18 

mỗi tháng) hoặc bản mệnh sinh thần nhật (ngày sinh của mình), 

tại Mật Đàn tiền, phụng thỉnh nhị Phật, thập bát Bồ Tát, phụng 

tụng “Chân Thật Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc Kinh”, tuz tâm sở 

cầu, tự hữu cảm ứng, cánh năng cúng dường hương, hoa, đăng, 

trà, quả, kiền thành kz đảo, hàm đắc như ý. 

Thánh Tôn cáo đại chúng, thế gian cao quan, quí nhân, sa môn, 

cư sĩ tu đạo, tục nhân đẳng, nhược văn thử kinh, thụ trì độc 

tụng, như thị chi nhân, lộc vị tối tôn, thọ mệnh diên trường, cầu 

tử đắc tử, cầu nữ đắc nữ, hoạch phúc tối thị vô lượng, thị tăng 

ích đích đại phúc bảo kinh. 

Nhược hữu Tiên vong, oán thân trái chủ, vị năng đắc độ, trệ 

duệ u minh, nhược năng trì tụng bản kinh, ấn tống bản kinh, 

vong giả thăng Thiên, oán thân thối tán, hiện tồn hoạch phúc. 

Nhược hữu nam tử, nữ nhân, hoặc bị tà ma sở xâm, quỷ thần vi 

hại, ác mộng hôn loạn, thụ trì bản kinh, thí ấn bản kinh, tà quỷ 

thối tàng, tức đắc an lạc.  
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Nhược hữu tật ách triền thân, tiền thế nhân quả nghiệp báo, 

quỷ thần bệnh đẳng, thụ trì bản kinh, ấn thí bản kinh, tức đắc 

tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên lập giải. Nhược hữu ác vận, quan 

tụng, khiên triền, tù cấm ngục hệ, đãn năng trì tụng bản kinh, 

ấn thí bản kinh, tức đắc giải trừ, hung ương điển diệt, hóa vi 

kiết tường. 

Nhược lưỡng quốc tranh chiến, năng trừ thử kinh, lập tượng 

cúng dường, tức đắc gia uy, chiến vô bất thắng, tụng giả, ấn giả, 

thí giả, năng nhất thiết kiết tường như ý viên mãn, tiêu trừ chư 

độc hại, năng diệt sinh tử khổ, Tây Phương Chân Phật Hải Hội, 

Ma Ha Song Liên Trì. Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử, tức ư kz trung, 

nhi thuyết chú viết: 

ÁN. CỔ LỖ. LIÊN SINH TẤT ĐỊA. HỒNG 

Thánh Tôn thuyết thử kinh dĩ, Đế Thích cập chư đại chúng, 

Thiên Long Bát Bộ Tứ chúng, cung kính tác lễ, tín thụ phụng 

hành. Chân Thật Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc Kinh – CHUNG. 

      *** 

CAO VƯƠNG QUAN THẾ ÂM CHÂN KINH. 

Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô Phật, Nam Mô Pháp, Nam Mô 

Tăng - Phật Quốc hữu duyên, Phật Pháp tương nhân, Thường, 

Lạc, Ngã, Tĩnh, hữu duyên Phật Pháp. Nam Mô Ma Ha Bát Nhã 

Ba La Mật Thị Đại Thần Chú. Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 

Thị Đại Minh Chú. Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Thị Vô 
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Thượng Chú. Nam Mô Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Thị Vô Đẳng 

Đẳng Chú. Nam Mô Tịnh Quang Bí Mật Phật, Pháp Tạng Phật, 

Sư Tử Hống Thần Túc U Vương Phật, Phật Cáo Tu Di Đăng 

Vương Phật, Pháp Hộ Phật, Kim Cương Tạng Sư Tử Du Hí Phật, 

Bảo Thắng Phật, Thần Thông Phật, Dược Sư Lưu Li Quang 

Vương Phật, Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật, Thiện Trụ 

Công Đức Bảo Vương Phật, quá khứ Thất Phật, vị lai Hiền Kiếp 

thiên Phật, thiên ngũ bách Phật, vạn ngũ thiên Phật, ngũ bách 

Hoa Thắng Phật, bách ức Kim Cương Tạng Phật, Định Quang 

Phật, lục phương, lục Phật Danh Hiệu: Đông phương Bảo Quang 

Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật, Nam phương 

Thụ Căn Hoa Vương Phật, Tây phương Tạo Vương Thần Thông 

Diễm Hoa Vương Phật, Bắc phương Nguyệt Điện Thanh Tịnh 

Phật, Thượng phương vô số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật, Hạ phương 

Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật, vô lượng Chư Phật, đa Bảo 

Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật, Di Lặc Phật, A Sơ Phật, Di Đà Phật. 

Trung ương nhất thiết chúng sinh, tại Phật Thế Giới trung giả, 

hành trú ư địa thượng cập tại hư không trung, từ ưu ư nhất 

thiết chúng sinh, các lệnh an ổn hưu tức, trú dạ tu trì, tâm 

thường cầu tụng thử kinh, năng diệt sinh tử khổ, tiêu trừ chư 

độc hại. Nam Mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế 

Âm, Cao Minh Quan Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược 

Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ 

Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, 

Thanh Lương Bảo Sơn ức vạn Bồ Tát, Phổ Quang Vương Như Lai 
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Hoá Thắng Bồ Tát, niệm niệm tụng thử kinh, thất Phật Thế Tôn 

tức thuyết chú viết:  

Ly Bà Ly Bà Đế. Cầu Ha Cầu Ha Đế. Đà La Ni Đế. Ni Ha La Đế. Tì 

Lê Ni Đế. Ma Ha Già Đế. Chân Lăng Càn Đế. Ta Bà Ha. (7 lần) 

A DI ĐÀ KINH 

NAM MÔ LIÊN TRÌ HẢI HỘI PHẬT BỒ TÁT (3 lần) 

PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH. 

Như thị ngã văn. Nhất thời Phật tại Xá Vệ Quốc, kz thụ Cấp Cô 

Độc viên, dữ Đại Tì Kheo Tăng, thiên nhị bách ngũ thập (1250) 

nhân câu, giai thị Đại A La Hán chúng sở Tri Thức. Trưởng Lão 

Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca 

Chiên Diên, Ma Ha Câu Hi La, Ly Bà Đa, Chu Lợi Bàn Đà Già, Nan 

Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiêu Phạn Ba Đề, Tân Đầu Lư Phả La 

Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Na Lâu Đà. 

Như thị đẳng chư đại đệ tử. Tịnh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn 

Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ 

Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, dữ như thị đẳng Chư Đại Bồ Tát 

cập Thích Đề Hoàn Nhân đẳng, vô lượng Chư Thiên đại chúng 

câu. Nhĩ thời, Phật cáo Trưởng Lão Xá Lợi Phất, tòng thị Tây 

phương, quá thập vạn ức Phật thổ, hữu thế giới danh viết Cực 

Lạc, kz thổ hữu Phật, hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết Pháp. Xá 

Lợi Phất, bỉ thổ hà cố danh vi Cực Lạc. Kz quốc chúng sinh, vô 

hữu chúng khổ, đãn thụ chư lạc, cố danh Cực Lạc. Hựu Xá Lợi 
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Phất, Cực Lạc quốc thổ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, 

thất trùng hàng thụ, giai thị tứ bảo, chu tạp vi nhiễu, thị cố bỉ 

quốc danh vi Cực Lạc. Hựu Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc thổ, hữu 

thất bảo trì, bát công đức thủy sung mãn kz trung. Trì để thuần 

dĩ kim sa bố địa, tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly, pha lê hợp 

thành. Thượng hữu lâu các, diệc dĩ kim ngân, lưu ly, pha lê, xà 

cừ, xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi. Trì trung liên hoa đại 

như xa luân, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, 

xích sắc xích quang, bạch sắc bạch quang, vi diệu hương khiết. 

Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc thổ, thành tựu như thị công đức 

trang nghiêm. Hựu Xá Lợi Phất, bỉ quốc thổ, thường tác Thiên 

nhạc, hoàng kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ Thiên Man Đà La hoa, 

kz thổ chúng sinh, thường dĩ thanh đán, các dĩ y giới thịnh 

chúng diệu hoa, cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức 

dĩ thực thời, hoàn đáo bản quốc, phạn thực kinh hành. Xá Lợi 

Phất, Cực Lạc quốc thổ thành tựu như thị công đức trang 

nghiêm. Phục thứ, Xá Lợi Phất, bỉ quốc thường hữu chủng 

chủng kz diệu tạp sắc chi điểu, bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá 

lợi, già lăng tần già, cộng mệnh chi điểu, thị chư chúng điểu, trú 

dạ lục thời, xuất hoà nhã âm, kz âm diễn sướng, ngũ căn, ngũ 

lực, thất Bồ Đề phận, bát Thánh đạo phận, như thị đẳng Pháp. 

Kz thổ chúng sinh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, 

niệm Tăng. Xá Lợi Phất, nhữ vật vị thử điểu thực thị tội báo sở 

sinh. Sở dĩ giả hà. Bỉ Phật quốc thổ, vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất, 

kz Phật quốc thổ thượng vô ác đạo chi danh. Hà huống hữu 
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thực, thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật, khước lệnh Pháp 

âm tuyên lưu, biến hóa sở tác. Xá Lợi Phất, bỉ quốc thổ, vi 

phong xúy động, chư bảo hàng thụ cập bảo la võng, xuất vi diệu 

âm, thí như bách thiên chủng lạc, đồng thời câu tác. Văn thị âm 

giả, tự nhiên giai sinh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi 

tâm. Xá Lợi Phất, kz Phật quốc thổ, thành tựu như thị công đức 

trang nghiêm. Xá Lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, bỉ Phật hà cố hiệu A 

Di Đà. Xá Lợi Phất, bỉ Phật quang minh vô lượng, chiếu thập 

phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. Hựu Xá 

Lợi Phất, bỉ Phật thọ mệnh cập kz nhân dân, vô lượng vô biên A 

Tăng Kz kiếp, cố danh A Di Đà. Xá lợi Phất, A Di Đà Phật thành 

Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp. Hựu Xá Lợi Phất, bỉ Phật hữu vô 

lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, giai A La Hán, phi thị toán số 

chi sở năng tri Chư Bồ Tát chúng, diệc phục như thị. Xá Lợi Phất, 

bỉ Phật quốc thổ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 

Hựu Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc thổ chúng sinh sinh giả, giai thị  a 

bì bạt trí (bất thối chuyển), kz trung đa hữu Nhất Sinh Bổ Xứ kz 

số thậm đa, phi thị toán số sở năng tri chi. Đãn khả dĩ vô lượng 

vô biên a tăng kz thuyết. Xá Lợi Phất, chúng sinh văn giả, ưng 

đương phát nguyện, nguyện sinh bỉ quốc, sở dĩ giả hà, đắc dữ 

như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Xá Lợi Phất, bất 

khả dĩ thiếu thiện căn phúc đức nhân duyên, đắc sinh bỉ quốc. 

Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn 

thuyết A Di Đà Phật, chấp trì danh hiệu, nhược nhất nhật, 

nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. Kz nhân lâm mệnh chung 
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thời, A Di Đà Phật dữ chư Thánh chúng hiện tại kz tiền, thị nhân 

chung thời tâm bất điên loạn, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật 

Cực Lạc quốc thổ. Xá Lợi Phất, ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử 

ngôn. Nhược hữu chúng sinh văn thị thuyết giả, ưng đương 

phát nguyện, sinh bỉ quốc thổ. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả tán 

thán A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lợi.  

Đông phương diệc hữu A Sô Bì (Aksobhya) Phật, Tu Di Tướng 

Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, như thị 

đẳng hằng hà sa số Chư Phật, các ư kz quốc, xuất quảng trường 

thiệt tướng, biến phúc tam thiên đại thiên thế giới, thuyết 

thành thực ngôn, nhữ đẳng chúng sinh, đương tín thị xưng tán 

bất khả tư nghị công đức nhất thiết Chư Phật sở hộ niệm kinh. 

Xá Lợi Phất, Nam Phương thế giới, hữu Nhật Nguyệt Đăng Phật, 

Danh Văn Quang Phật, Đại Diễm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô 

Lượng Tinh Tấn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, các 

ư kz quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phúc tam thiên 

đại thiên thế giới, thuyết thành thực ngôn, nhữ đẳng chúng 

sinh, đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất 

thiết Chư Phật sở hộ niệm kinh. 

Xá Lợi Phất, Tây phương thế giới, hữu Vô Lượng Thọ Phật, Vô 

Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại 

Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, như thị đẳng 

hằng hà sa số Chư Phật, các ư kz quốc, xuất quảng trường thiệt 

tướng, biến phúc tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành 
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thực ngôn, nhữ đẳng chúng sinh, đương tín thị xưng tán bất 

khả tư nghị công đức, nhất thị Chư Phật sở hộ niệm kinh. 

Xá Lợi Phất, Bắc phương thế giới, hữu Diễm Kiên Phật, Tối 

Thắng Âm Phật, Nan Thư Phật, Nhật Sinh Phật, Võng Minh Phật, 

như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, các ư kz quốc, xuất quảng 

trường thiệt tướng, biến phúc tam thiên đại thiên thế giới, 

thuyết thành thực ngôn, nhữ đẳng chúng sinh, đương tín thị 

xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết Chư Phật sở hộ 

niệm kinh. 

Xá Lợi Phất, Hạ phương thế giới, hữu Sư Tử Phật, Danh Văn 

Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp 

Phật, như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, các ư kz quốc, xuất 

quảng trường thiệt tướng, biến phúc tam thiên đại thiên thế 

giới, thuyết thành thực ngôn, nhữ đẳng chúng sinh, đương tín 

thị xưng tán bất khả tư nghị công đức, nhất thiết Chư Phật sở 

hộ niệm kinh. 

Xá Lợi Phất, Thượng phương thế giới, hữu Phạn Âm Phật, Túc 

Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại 

Diễm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Sa La Thụ 

Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, 

Như Tu Di Sơn Phật, như thị đẳng hằng hà sa số Chư Phật, các ư 

kz quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phúc tam thiên 

đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn, nhữ đẳng chúng 
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sinh, đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết 

Chư Phật sở hộ niệm kinh. 

Xá Lợi Phất, ư nhữ ý vân hà, hà cố danh vi nhất thiết Chư Phật 

sở hộ niệm kinh. Xá Lợi Phất, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 

nhân văn thị kinh thụ trì giả cập văn Chư Phật danh giả, thị chư 

thiện nam tử, thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết Chư Phật chi sở 

hộ niệm, giai đắc bất thối chuyển ư A Nậu Đa La Tam Miệu Tam 

Bồ Đề. Thị cố Xá Lợi Phất, nhữ đẳng giai đương tín thụ ngã ngữ, 

cập Chư Phật sở Thuyết. Xá Lợi Phất, nhược hữu nhân dĩ phát 

nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, dục sinh A Di Đà 

Phật quốc giả, thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển ư A 

Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, ư bỉ quốc thổ, nhược dĩ sinh, 

nhược kim sinh, nhược đương sinh. Thị cố Xá Lợi Phất, chư 

thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả ưng đương phát 

nguyện, sinh bỉ quốc thổ. Xá Lợi Phất, như ngã kim giả, xưng tán 

Chư Phật bất khả tư nghị công đức. Bỉ Chư Phật đẳng, diệc xưng 

tán ngã bất khả tư nghị công đức, nhi tác thị ngôn: Thích Ca 

Mâu Ni Phật, năng vi thậm nan, hy hữu chi sự, năng ư Bà Bà 

quốc thổ, ngũ trọc ác thế, kiếp trọc, kiến trọc, phiền não trọc, 

chúng sinh trọc, mệnh trọc trung, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 

Tam Bồ Đề, vi chư chúng sinh thuyết thị nhất thiết thế gian nan 

tín chi Pháp. 

Xá Lợi Phất, đương tri ngã ư ngũ trọc ác thế, hành thử nan sự, 

đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vi nhất thiết thế gian 
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thuyết thử nan tín chi Pháp. Thị vi thậm nan, Phật thuyết thử 

kinh dĩ. Xá Lợi Phất cập Chư Tì Kheo, nhất thiết thế gian Thiên, 

Nhân, A Tu La đẳng, văn Phật sở thuyết hoan hỉ tín thụ, tác lễ 

nhi khứ. PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ KINH.  

Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sinh Tịnh thổ Đà La 

Ni. Niệm vãng sinh Tịnh thổ thần chú: 

Nam Mô A Di Đa Bà Dạ. Đa Tha Dà Đa Dạ. Đa Điệt Dạ Tha. A Di 

Rị Đô Bà Tì. A Di Rị Đa, Tất Đam Bà Tì. A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đế. A 

Di Rị Đa Tì Ca Lan Đa. Dà Di Nị Dà Dà Na. Chỉ Đa Ca Lệ, Ta Bà Ha. 

DỊÊU PHÁP LIÊN HOA KINH. 

QUAN ÂM BỒ TÁT PHỔ MÔN PHẨM. 

Nhĩ thời, Vô Tận Ý Bồ Tát tức tòng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, 

hợp chưởng hướng Phật nhi tác thị ngôn: Thế Tôn, Quan Thế 

Âm Bồ Tát dĩ hà nhân duyên, danh Quan Thế Âm. Phật cáo Vô 

Tận Ý Bồ Tát, thiện nam tử, nhược hữu vô lượng bách thiên vạn 

ức chúng sinh, thụ chư khổ não, văn thị Quan Thế Âm Bồ Tát, 

nhất tâm xưng danh Quan Thế Âm Bồ Tát, tức thời quán kz âm 

thanh, giai đắc giải thoát. Nhược hữu trì thị Quan Thế Âm Bồ 

Tát danh giả, thiết nhập đại hỏa, hỏa bất năng thiêu. Do thị Bồ 

Tát uy thần lực cố. Nhược vi đại thủy sở phiêu, xưng kz danh 

hiệu, tức đắc thiển xứ. Nhược hữu bách thiên vạn ức chúng 

sinh, vi cầu kim, ngân, lưu li, xà cừ, mã não, san hô, hổ phách, 

trân châu, đẳng bảo, nhập ư đại hải, giả sử hắc phong xúy kz 
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thuyền phang, phiêu đọa La Sát Qủy quốc, kz trung nhược hữu 

nãi chí nhất nhân, xưng Quan thế âm Bồ Tát danh giả, thị chư 

nhân đẳng, giai đắc giải thoát La Sát chi nạn. Dĩ thị nhân duyên, 

danh Quan Thế Âm. Nhược phục hữu nhân lâm đương bị hại, 

xưng Quan Thế Âm Bồ Tát danh giả, bỉ sở chấp đao trượng, tầm 

đoạn đoạn hoại nhi đắc giải thoát. Nhược tam thiên đại thiên 

quốc thổ, mãn trung Dạ Xoa, La Sát dục lai não nhân văn kz 

xưng Quan Thế Âm Bồ Tát danh giả, thị chư ác quỷ, thượng bất 

năng dĩ ác nhãn thị chi, huống phục gia hại. Thiết phục hữu 

nhân, nhược hữu tội, nhược vô tội, nữu giới già toả kiểm hệ kz 

thân, xưng Quan Thế Âm Bồ Tát danh giả, giai tất đoạn hoại, 

tức đắc giải thoát. Nhược tam thiên đại thiên quốc thổ, mãn 

trung oán tặc, hữu nhất thương chủ, tương chư thương nhân, 

tư trì trọng bảo, kinh quá hiểm lộ. Kz trung nhất nhân tác thị 

xướng ngôn, chư thiện nam tử, vật đắc khủng bố. Nhữ đẳng 

ưng đương nhất tâm xưng Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, thị 

Bồ Tát năng dĩ vô uý thí ư chúng sinh, nhữ đẳng nhược xưng 

danh giả, ư thử oán tặc, đương đắc giải thoát. Chúng thương 

nhân văn, câu phát thanh ngôn, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, 

xưng kz danh cố, tức đắc giải thoát. Vô Tận Ý, Quan Thế Âm Bồ 

Tát Ma Ha Tát Uy Thần chi lực nguy nguy như thị. Nhược hữu 

chúng sinh đa ư dâm dục, thường niệm cung kính Quan Thế Âm 

Bồ Tát, tiện đắc ly dục. Nhược đa sân khuể, thường niệm cung 

kính Quan Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly sân. Nhược đa ngu si, 

thường niệm cung kính Quan Thế Âm Bồ Tát, tiện đắc ly si. Vô 
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Tận Ý, Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thị đẳng đại uy thần lực. 

Đa Sở nhiêu ích, thị cố chúng sinh thường ứng tâm niệm. 

Nhược hữu nữ nhân, thiết dục cầu nam, lễ bái cúng dường 

Quan Thế Âm Bồ Tát, tiện sinh phúc đức trí tuệ chi nam. Thiết 

dục cầu nữ, tiện sinh đoan chánh hữu tướng chi nữ, túc thực 

đức bản, chúng sinh ái kính. Vô Tận Ý, Quan Thế Âm Bồ Tát hữu 

như thị lực. Nhược Hữu chúng sinh cung kính lễ bái Quan Thế 

Âm Bồ Tát, phúc bất đường quyên, thị cố chúng sinh giai ưng 

thụ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu. Vô Tận Ý, nhược hữu 

nhân thụ trì lục thập nhị ức hằng hà sa số danh tự. Phục tận 

hình cúng dường, ẩm thực, y phục, ngoạ cụ, y dược, ư nhữ ý 

vân hà, thị thiện nam tử, thiện nữ nhân công đức đa phủ. Vô 

Tận Ý ngôn, thậm đa. Thế Tôn Phật ngôn, nhược phục hữu nhân 

thụ trì Quan Thế Âm Bồ Tát danh hiệu, nãi chí nhất thời lễ bái 

cúng dường, thị nhị nhân phúc, chánh đẳng vô dị. Ư bách thiên 

vạn ức kiếp, bất khả cùng tận. Vô Tận Ý, thụ trì Quan Thế Âm Bồ 

Tát danh hiệu, đắc như thị vô lượng vô biên phúc đức chi lợi. 

Vô Tận Ý Bồ Tát bạch phật ngôn, Thế Tôn! Quan Thế Âm Bồ Tát 

vân hà du thử Bà Bà thế giới, vân hà nhi vi chúng sinh thuyết 

Pháp, phương tiện chi lực, kz sự vân hà. Phật cáo Vô tận ý Bồ 

Tát, thiện nam tử, nhược hữu quốc thổ chúng sinh, ưng dĩ Phật 

thân đắc độ giả, Quan Thế Âm Bồ Tát tức hiện Phật Thân nhi vi 

thuyết Pháp, ưng dĩ Bích Chi Phật thân đắc độ giả, tức hiện Bích 

Chi Phật thân nhi vi thuyết Pháp, ưng dĩ Thanh Văn thân đắc độ 

giả, tức hiện Thanh Văn thân nhi vi thuyết Pháp, ưng dĩ Phạn 
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Vương thân đắc độ giả, tức hiện Phạn Vương thân nhi vi thuyết 

Pháp, ưng dĩ Đế Thích thân đắc độ giả, tức hiện Đế Thích thân 

nhi vi thuyết Pháp, ưng dĩ Tự Tại Thiên thân đắc độ, tức hiện Tự 

Tại Thiên thân nhi vi thuyết Pháp, ưng dĩ Đại Tự Tại Thiên thân 

đắc độ giả, tức hiện Đại Tự Tại Thiên thân nhi vi thuyết Pháp. 

Ưng dĩ Thiên Đại Tướng Quân thân đắc độ giả, tức hiện Thiên 

Đại Tướng Quân thân nhi vi thuyết Pháp, ưng dĩ Tì Sa Môn thân 

đắc độ giả, tức hiện Tì Sa Môn thân nhi vi thuyết Pháp, ưng dĩ 

Tiểu Vương thân đắc độ giả, tức hiện Tiểu Vương thân nhi vi 

thuyết Pháp, ưng dĩ Cư sĩ thân đắc độ giả, tức hiện Cư sĩ thân 

nhi vi thuyết Pháp, ưng dĩ Tể quan thân đắc độ giả, tức hiện Tể 

quan thân nhi vi thuyết Pháp, ưng dĩ Bà La Môn thân đắc độ 

giả, tức hiện Bà La Môn thân nhi vi thuyết Pháp. Ưng dĩ Tì Kheo, 

Tì Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thân đắc độ giả, tức hiện Tì 

Kheo, Tì Kheo Ni, Ưu Bà Tác, Ưu Bà Di thân nhi vi thuyết Pháp, 

ưng dĩ Trưởng giả, Cư sĩ, Tể quan, Bà La Môn, phụ nữ thân đắc 

độ giả, tức hiện phụ nữ thân nhi vi thuyết Pháp. Ưng dĩ đồng 

nam, đồng nữ thân đắc độ giả, tức hiện đồng nam, đồng nữ 

thân nhi vi thuyết Pháp. Ưng dĩ Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát 

Bà, A Tu La, Ca Lâu La, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Nhân, Phi 

Nhân đẳng thân đắc độ giả, tức giai hiện chi nhi vi thuyết Pháp. 

Ưng dĩ Chấp Kim Cang Thần đắc độ giả, tức hiện Chấp Kim Cang 

Thân nhi vi thuyết Pháp. Vô Tận Ý, thị Quan Thế Âm Bồ Tát 

thành tựu như thị công đức. Dĩ chủng chủng hình, phù chư 

quốc thổ, độ thoát chúng sanh, thị cố nhữ đẳng ưng đương 
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nhất tâm cúng dường Quan Thế Âm Bồ Tát. Thị Quan Thế Âm 

Bồ Tát Ma Ha Tát, ư bố uý, cấp nạn chi trung, năng thí vô uý, thị 

cố thử Bà Bà thế giới, giai hiệu chi vi thí vô uý giả. Vô Tận Ý Bồ 

Tát bạch Phật ngôn, Thế Tôn! Ngã kim đương cúng dường Quan 

Thế Âm Bồ Tát, tức giải cảnh chúng bảo châu anh lạc, giá trị 

bách thiên lưỡng kim, nhi dĩ dữ chi, tác thị ngôn, Nhân giả thụ 

thử pháp thí trân bảo anh lạc, thời Quan Thế Âm Bồ Tát bất 

khẳng thụ chi. Vô Tận Ý phục bạch Quan Thế Âm Bồ Tát ngôn, 

Nhân giả, mẫn ngã đẳng cố, thụ thử anh lạc. Nhĩ thời, Phật cáo 

Quan Thế Âm Bồ Tát, đương mẫn thử Vô Tận Ý Bồ Tát cập tứ 

chúng, Thiên, Long, Dạ Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Ca Lâu La, 

Khẩn Na La, Ma Hầu La Dà, Nhân, Phi Nhân đẳng cố. Thụ thị anh 

lạc, tức thời Quan Thế Âm Bồ Tát mẫn chư tứ chúng, cập ư 

Thiên, Long, Nhân, Phi Nhân đẳng. Thụ kz anh lạc, phân tác nhị 

phần, nhất phần phụng Thích Ca Mâu Ni Phật, nhất phần phụng 

Đa Bảo Phật tháp. Vô Tận Ý, Quan Thế Âm Bồ Tát hữu như thị 

tự tại thần lực, du ư Bà Bà thế giới. Nhĩ thời Vô Tận Ý Bồ Tát dĩ 

kệ vấn viết: 

Thế Tôn diệu tướng cụ, ngã kim trọng vấn bỉ - Phật tử hà nhân 

duyên, danh vi Quan Thế Âm - Cụ Túc diệu tướng Tôn, kệ đáp 

Vô Tận Ý - Nhữ thính Quan Thế Âm hành, thiện ưng chư 

phương sở - Hoằng thệ thâm như hải, lịch kiếp bất tư nghị - Thị 

đa thiên ức Phật, phát đại thanh tịnh nguyện – Ngã vi nhữ lược 

thuyết, vấn danh cập kiến thân – Tâm niệm bất không quá, 

năng diệt chư chúng khổ - Giả sử hung hại ý, thôi lạc đại hỏa 
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khanh - Niệm bỉ Quan Âm lực, hỏa khanh biến thành trì - Hoặc 

phiêu lưu cự hải, long ngư chư quỷ nạn - Niệm bỉ Quan Âm lực, 

ba lãng bất năng một - Hoặc tại Tu Di phong, vi nhân sở thôi 

đọa - Niệm bỉ Quan Âm lực, như nhật hư không trụ - Hoặc bị ác 

nhân trục, đọa lạc Kim Cương sơn - Niệm bỉ Quan Âm lực, bất 

năng tổn nhất mao - Hoặc trị oán tặc nhiễu, các chấp đao gia 

hại - Niệm bỉ Quan Âm lực, hàm tức khởi từ tâm - Hoặc tao 

vương nạn khổ, lâm hình dục thọ chung - Niệm bỉ Quan Âm lực, 

đao tầm đoạn đoạn hoại - Hoặc tù cấm già toả, thủ túc bị nữu 

giới - Niệm bỉ Quan Âm lực, thích nhiên đắc giải thoát – Chú trớ 

chư độc dược, sở dục hại thân giả - Niệm bỉ Quan Âm lực, hoàn 

trước ư bản nhân - Hoặc ngộ Ác La Sát, độc long chư quỷ đẳng - 

Niệm bỉ Quan Âm lực, thời tất bất cảm hại - Nhược ác thú vi 

nhiễu, lợi nha, trảo khả bố - Niệm bỉ Quan Âm lực, tật tẩu vô 

biên phương – Nguyên xà cập phúc, hiết, khí độc yên hỏa nhiên 

- Niệm bỉ Quan Âm lực, tầm thanh tự hồi khứ - Vân, lôi, cổ xế, 

điện, giáng, bạc,chú đại vũ - Niệm bỉ Quan Âm lực, ưng thời đắc 

tiêu tán – Chúng sinh bị khốn ách, vô lượng khổ bức thân – 

Quan Âm diệu trí lực, năng cứu thế gian khổ - Cụ túc thần thông 

lực, quảng tu trí phương tiện - Thập phương chư quốc thổ, vô 

sát bất hiện thân - Chủng chủng chư ác thú, địa ngục quỷ súc 

sinh – Sinh lão bệnh tử khổ, dĩ tiệm tất lệnh diệt – Chân Quan 

thanh tịnh Quan, quảng đại trí tuệ Quan – Bi Quan cập từ Quan, 

thường nguyện thường chiêm ngưỡng – Vô cấu thanh tịnh 

quang, tuệ nhật phá chư yểm – Năng phục tai, phong, hỏa, phổ 
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minh chiếu thế gian – Bi thể giới lôi chấn, từ ý diệu đại vân – 

Chú Cam Lộ Pháp vũ, diệt trừ phiền não diễm – Tranh tụng kinh 

quan xử, bố uý quân trận trung - Niệm bỉ Quan Âm lực, chúng 

oán tất thối tán - Diệu Âm Quan Thế Âm, Phạn âm Hải Triều Âm 

- Thắng bỉ thế gian âm, thị cố tu thường niệm - Niệm niệm vật 

sinh nghi, Quan Thế Âm Tịnh Thánh – Ư khổ não tử ách, năng vi 

tác y hỗ - Cụ nhất thiết công đức, từ nhãn thị chúng sinh – Phúc 

tụ hải vô lượng, thị cố ưng đảnh lễ. 

 Nhĩ thời, Trì Địa Bồ Tát tức tòng toà khởi, tiền bạch Phật 

ngôn, Thế Tôn! Nhược hữu chúng sinh văn thị Quan Thế Âm Bồ 

Tát phẩm tự tại chi nghiệp, Phổ Môn thị hiện thần thông lực 

giả, đương tri thị nhân công đức bất thiếu. Phật thuyết thị Phổ 

Môn phẩm thời, chúng trung bát vạn tứ thiên chúng sinh, giai 

phát vô đẳng đẳng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. 

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, 

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 
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Lão Tử tận, vô Khổ, Tập, Diệt, Đạo, vô Trí diệc vô Đắc. 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 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. 

PHẬT THUYẾT NHÃN MINH KINH. 

Nam Mô Quang Minh Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát (3 lần) 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Quan Thế Âm. Lưỡng nhãn tựa kim đăng. Phật tòa 

Tây Phương nhất tòa tháp. Như Lai hội thượng nhất tạng kinh. Văn Thù 

Bồ Tát kỵ sư tử. Phổ Hiền Bồ Tát kỵ tượng vương. Lưỡng nhãn tựa Thiên 

Đường. Nhân lý ma, nhãn lý ma, nhãn trung ế chướng tận tiêu ma. Nhân 

lý mạc, nhãn lý mạc, nhãn trung vân vụ tận tiêu lạc. Nhân lý minh, nhãn lý 

minh, nhãn trung đẩu điểm tận quang minh. Hữu nhân tụng đắc Nhãn 

Minh Kinh, sinh sinh thế thế nhãn quang minh. Khổng tước minh vương 

linh cảm ứng. Quan Âm Bồ Tát bảo an ninh. ÁN. TẤT ĐỊÊN ĐA BẠC CÂU 

NA. Nam Mô Quang Minh Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ma Ha Tát.   

PHẬT THUYẾT LỊÊU TRĨ BỆNH KINH. 
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Như thị ngã văn, nhất thời Bạc Già Phạn tại Vương Xá đại 

thành, Trúc Lâm viên trung dữ đại Tất Sô chúng ngũ bách nhân 

câu, thời hữu chúng đa Tất Sô thân hoạn trĩ bệnh, hình thể luy 

dũ, thống khổ oanh triền. Ư nhật dạ trung, cực thụ ưu não, thời 

cụ thọ A Nan Đà, kiến thị sự dĩ, nghệ Thế Tôn sở, đảnh lễ song 

túc, tại nhất diện lập, bạch Phật ngôn. Thế Tôn! Kim Vương Xá 

thành, đa hữu Tất Sô, thân hoạn trĩ bệnh, hình thể luy dũ, 

thống khổ oanh triền, ư nhật dạ trung, cực thụ ưu não. Thế 

Tôn! Thử chư bệnh khổ, vân hà cứu liệu. Nhĩ thời, Phật cáo A 

Nan Đà, nhữ khả thính thử “Liệu Trĩ Bệnh Kinh”, độc tụng thụ 

trì, hệ tâm vật vong, diệc ư tha nhân, quảng vi tuyên thuyết, 

thử chư trĩ bệnh, tất đắc trừ đãi. Sở vị phong trĩ, nhiệt trĩ, âm 

trĩ, tam hợp trĩ, huyết trĩ, phúc trung trĩ, tị nội trĩ, xỉ trĩ, thiệt trĩ, 

nhãn trĩ, nhĩ trĩ, đỉnh trĩ, thủ túc trĩ, tích bối trĩ, phấn môn trĩ, 

biến thân chi tiết sở sinh chư trĩ, như thị trĩ lũ, tất giai can táo 

đọa lạc tiêu diệt, tất sái vô nghi, giai ưng tụng trì, như thị thần 

chú, tức thuyết chú viết: ĐÁT CHÍ THA. ÁT LAN ĐẾ. ÁT LAN MỄ. 

THẤT LỢI TI. THẤT LÍ THẤT LÍ. MA YẾT THẤT CHẤT. TAM BÀ BẠT 

ĐÔ. THOA HA. 

A Nan Đà, ư thử Bắc phương, hữu đại tuyết sơn chủ, trung hữu 

đại bà la thụ, danh viết Nan Thắng, hữu tam chủng hoa, nhất 

giả sơ sinh, nhị giả viên mãn, tam giả can khô, do như bỉ hoa, 

can táo lạc thời, ngã chư Tất Sô, sở hoạn trĩ bệnh, diệc phục 

như thị, vật phục huyết xuất, diệc vô nùng lưu, vĩnh trừ khổ 

thống, tất giai bình phục, tức lệnh can táo, hựu phục nhược 
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thường tụng thử kinh giả, đắc túc mệnh trụ, trí năng ức quá 

khứ thất sinh chi sự, chú pháp thành sự, thoa ha, hựu thuyết 

chú viết: ĐÁT CHÍ THA. CHIÊM MỄ CHIÊM MỄ. XẢ MẠT NI. XẢ 

CHIÊM NI. THOA HA. 

Phật thuyết thị kinh dĩ, thời cụ thọ A Nan Đà cập chư đại chúng, 

giai đại hoan hỉ, tín thụ phụng hành. 

NỊÊM GIA BỊ VĂN: 

Đệ tử XXX, kim vi ngai chứng bệnh khổ, ngưỡng cầu Phật Đà, tứ 

đại gia trì, duy nguyện từ bi gia bị, lệnh ngai bệnh tiêu trừ, tăng 

trường thọ mệnh.  

Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô Phật – Nam Mô Pháp – Nam Mô Tăng. 

PHẬT THUYẾT MA LỢI CHI THIÊN KINH. 

THẦN VƯƠNG NỮ SAO ĐA MA NI MẠC THUYẾT. 

Như thị ngã văn, nhất thời Bà Già Bà (Bhagavat) tại Xá Vệ quốc 

kz thụ Cấp Cô Độc viên dữ đại Tì Kheo chúng thiên nhị bách ngũ 

thập (1250) nhân câu. 

Nhĩ thời, Phật cáo chư Tì Kheo, hữu Thiên danh Ma Lợi Chi 

Thiên, thường hành nhật tiền, bỉ Ma Lợi Chi Thiên vô nhân năng 

kiến, vô nhân năng tróc, bất vi nhân khi cuống, bất vi nhân 

phược, bất vi nhân trái kz tài vật, bất vi oán gia năng đắc kz 

tiện. Phật cáo chư Tì Kheo, nhược hữu nhân tri bỉ Ma Lợi Chi 
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Thiên danh giả, bỉ nhân diệc bất khả kiến, diệc bất khả tróc, bất 

vi nhân khi cuống, bất vi nhân phược, bất vi nhân trái kz tài vật, 

bất vi oán gia năng đắc kz tiện. Phật cáo chư Tì Kheo, nhược 

hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thị Ma Lợi Chi Thiên danh 

giả, ưng tác thị ngôn, Ngã đệ tử mỗ Giáp tri bỉ Ma Lợi Chi Thiên 

danh, cố vô nhân năng kiến ngã, vô nhân năng tróc ngã, bất vi 

nhân khi cuống ngã, bất vi nhân phược ngã, bất vi nhân trái ngã 

tài vật, bất vi oán gia năng đắc ngã tiện. Nhĩ thời Thế Tôn tức 

thuyết chú viết: ĐÁT ĐỊÊT THA. AN CA MẠT TƯ. MẠT CA MẠT 

TƯ. CHI BÀ LA MẠT TƯ. ĐIỂU ĐỒ LÔ MẠT TƯ.  

MA HA CHI BÀ LA MẠT TƯ. AN ĐA LỢI. ĐÀ NA MA SA HA. 

Ư hành lộ trung hộ ngã, phi hành lộ trung hộ ngã, trú nhật hộ 

ngã, dạ trung hộ ngã, ư ác oán gia trung hộ ngã, vương nạn 

trung hộ ngã, tặc nạn trung hộ ngã, nhất thiết xứ, nhất thiết 

thời hộ ngã. Đệ Tử mỗ Giáp sa bà ha. Phật cáo chư Tì Kheo, 

nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, Tì Kheo, Tì Kheo Ni, 

Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, Quốc Vương, Đại Thần cập chư nhân dân 

đẳng văn thị Ma Lợi Chi Thiên Đà La Ni, nhất tâm thụ trì giả, bất 

vi như thượng chư ác sở hại. 

Phật cáo chư Tì Kheo, nhược hữu nhân thư tả, độc tụng, thụ trì 

giả, nhược trước kế trung, nhược trước y trung, tuz thân nhi 

hành, nhất thiết chư ác, tất giai tán thối, vô cảm đương giả, 

thời chư Tì Kheo văn Phật sở thuyết dĩ, hoan hỉ phụng hành. 
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Phật thuyết Ma Lợi Chi Thiên Bồ Tát đoản chú: ÁN. MA LỢI CHI 

NGỌC. THOA HA. 

TRẤN TRẠCH CHÚ. 

PHẬT THUYẾT AN TRẠCH ĐÀ LA NI CHÚ KINH. 

Như thị ngã văn, nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc, Kz Đà lâm 

trung, Cấp Cô Độc tịnh xá, dữ Đại Tì Kheo chúng thiên nhị 

bách ngũ thập (1250) nhân Đại Bồ Tát, chúng tứ vạn nhân 

câu, Bà Bà thế giới chủ, Đại Phạn Thiên Vương, Thích Đề 

Hoàn Nhân, tứ đại Thiên Vương, Đề Đầu Lại Trá Thiên 

Vương, Tì Lâu Lặc Ki Thiên Vương, Tì Lâu Bác Xoa Thiên 

Vương, Tì Sa Môn Thiên Vương. Nhị thập bát bộ Quỷ Sư 

Đại Tướng Quân. Như thị đẳng chư Thiên bát vạn tứ thiên 

A Lợi Đa, Thần Tướng cập kz tử cập quyến thuộc tất lai tụ 

hội. Nhĩ thời khứ thử Phật thế giới, quá thập vạn ức Phật 

thổ, hữu thế giới danh Chúng Hoa, Phật hiệu Tối Thắng 

Đăng Vương Như Lai, Ứng Cúng Đẳng, Chánh Giác, Phật, 

Thế Tôn, kim hiện tại thuyết Pháp, khiển nhị Bồ Tát, nhất 

danh Đại Quang, nhị danh Vô Lượng Quang, nhi cáo chi 

ngôn, thiện nam tử! Nhữ đẳng trì thử Đà La Ni Chú, chí Bà 

Bà thế giới dữ Thích Ca Mâu Ni Phật, thử chú đa sở nhiêu 

ích, năng lệnh chúng sinh trường dạ an ổn, hoạch đại thiện 

lợi sắc lực danh dự, tức thuyết chú viết: ĐA ĐỊÊT DA THA. 

BA LA THÙ LỆ. THÙ LỆ. THÙ LỆ LỆ SA MA ĐÊ. MA HA SA MA 



27 
 

 

ĐÊ. SA MAN ĐẾ. MA HA SA MAN ĐẾ. SA LỆ, SA LA LỆ. THOA 

HA. 

Thời nhị Bồ Tát tong Phật, thụ trì Đà La Ni Chú, thí như 

tráng phu Khuất Thân Tí Hạng, tòng Chúng Hoa quốc đáo 

Xá Vệ quốc Kz Đà Lâm trung, Cấp Cô Độc tịnh xá. Thời nhị 

Bồ Tát tiền nghệ Phật sở, đầu diện lễ túc, trạm trụ nhất 

diện, nhi bạch Phật ngôn. Thế Tôn! Khứ thử thế giới quá 

thập vạn ức Phật thổ, hữu thế giới danh Chúng Hoa, Phật 

hiệu Tối Thắng Đăng Vương Như Lai Ứng Cúng Đẳng, 

Chánh Giác, Phật, Thế Tôn, kim hiện tại thuyết Pháp, khiển 

ngã đẳng lai vấn tấn Thế Tôn. 

Bà Bà thế giới chúng sinh, thiểu bệnh, thiểu não, khí lực an 

bất, chư đệ tử đẳng, bất vi nhược ma nhược thiên nhược 

quỷ nhược la sát, nhược ngạ quỷ nhược A Tu La nhược Ca 

Lâu La nhược can nhân quỷ nhược càn đà quỷ, dịch bệnh 

quỷ, nhược xử nhân cuồng quỷ, nhược loạn nhân tâm quỷ, 

nhược phương đạo quỷ, nhược khởi thi quỷ, nhược nhất 

nhật phát bệnh quỷ, nhược nhị nhật nhược tam nhật 

nhược tứ nhật nãi chí thất nhật phát bệnh quỷ, nhược 

thường phát bệnh quỷ, như thị đẳng chư hoạnh chi sở não 

giả. 

Tối Thắng Đăng Vương Như Lai khiển Đà La Ni Chú, lai dữ 

Thế Tôn, diệc dục lệnh thử Bà Bà thế giới chúng sinh 
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trường dạ an ổn, hoạch đại lợi sắc lực danh dự, thuyết chú 

như thượng. 

Nhĩ thời Phật cáo A Nan, nhữ đương thụ trì độc tụng thông 

lợi, vi tha giải thuyết thư tả cúng dường thử Đà La Ni Chú, 

sở dĩ giả hà, Phật xuất thế nan, trì thị Chú diệc phục thậm 

nan, A Nan nhược hữu thụ trì độc tụng thông lợi, đắc đại 

phúc lợi. Phật thuyết “An Trạch Đà La Ni Chú Kinh” chung. 

     NAM MÔ DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT (3 lần) 

PHẬT THUYẾT DIÊN MỆNH ĐỊA TẠNG VƯƠNG BỒ TÁT KINH. 

Bất Không Tam Tạng phụng  Chiếu dịch 

Như thị ngã văn. Nhất thời, Phật tại Khử La Đà sơn, dữ Đại Tì 

Kheo chúng vạn nhị thiên nhân câu. Bồ Tát tam vạn lục thiên 

nhân câu. Nhất thiết chư Thiên cập Long Dạ Xoa, Nhân, Phi 

Nhân đẳng. Kim Luân, Ngân Luân chư Luân Vương đẳng, tòng 

thập phương lai. Nhĩ thời Thế Tôn, thuyết thị Đại Thừa, vô y 

hành dĩ. Thời hữu Đế Thích, danh Vô Cấu Sinh bạch Phật ngôn. 

Thế Tôn! Ngã dục hộ thế, nhược Phật diệt hậu, Pháp mạt chúng 

sinh. Đương hà bạt tế. Phật cáo Đế Thích, hữu nhất Bồ Tát, 

danh viết Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát. Mỗi nhật thần triêu, 

nhập ư chư định, du hóa lục đạo, bạt khổ dữ lạc. Nhược tại tam 

đồ, ư thử Bồ Tát, kiến thể văn danh, sinh ư Nhân Thiên, hoặc 

sinh Tịnh thổ. Tại tam thiện đạo văn kz danh giả, đắc hiện quả 

báo, hậu sinh Phật thổ. Hà huống ức niệm, tâm căn đắc khai, 
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quyết định thành tựu. Diệc thị Bồ Tát đắc thập chủng phúc. 

Nhất giả nữ nhân thái sản; nhị giả thân căn cụ túc; tam giả 

chúng bệnh tất trừ; tứ giả thọ mệnh trường viễn; ngũ giả thông 

minh trí tuệ; lục giả tài bảo doanh ích; thất giả chúng nhân ái 

kính; bát giả cốc mễ thành thục; cửu giả Thần minh gia hộ; thập 

giả chứng Đại Bồ Đề. Diệc trừ bát đại bố. Nhất giả phong vũ tuz 

thời; nhị giả tha quốc bất khởi; tam giả tự giới bất bạn; tứ giả 

nhật nguyệt bất thực; ngũ giả tinh tú bất biến; lục giả quỷ thần 

bất lai; thất giả cơ khát bất phát; bát giả nhân dân vô bệnh. 

Phật cáo Đế Thích, ư vị lai thế, nhược hữu chúng sinh thụ trì 

thử kinh, cung kính cúng dường, thị Bồ Tát giả, bách do tuần 

nội, vô chư tai hoạn, ác mộng ác tướng, chư bất cát tường, 

võng lượng quỷ thần, cưu bàn đồ đẳng, vĩnh bất đắc tiện, thiên 

cẩu thổ công đại tuế thần cung, sơn thần, mộc thần, giang hải 

thần, thủy thần, hỏa thần, cận ngạ thần, trủng thần, xà thần, 

chú trớ thần, linh thần, lộ thần, trạch thần đẳng. Nhược văn 

thử kinh, thị Bồ Tát danh, thổ chư tà khí, tự ngộ bản không, tốc 

chứng Bồ Đề. Nhĩ thời, Đế Thích bạch Phật ngôn, Thế Tôn! Diên 

Mệnh Bồ Tát, hà hóa lục đạo, đắc độ chúng sinh. Phật cáo Đế 

Thích, thiện nam tử! Chư Pháp không tịch bất trụ sinh diệt, tùy 

duyên sinh cố, sắc thân bất đồng, tính dục vô lượng, phổ vi đắc 

độ. Diên Mệnh Bồ Tát, hoặc hiện Phật thân, hoặc hiện Bồ Tát 

thân, hoặc hiện Bích Chi Phật thân, hoặc hiện Thanh Văn thân, 

hoặc hiện Phạn Vương thân, hoặc hiện Đế Thích thân, hoặc 

hiện Diễm Ma Vương thân, hoặc hiện Tì Sa Môn thân, hoặc hiện 
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Nhật Nguyệt thân, hoặc hiện Ngũ Tinh thân, hoặc Thất Tinh 

thân, hoặc hiện Cửu Tinh thân, hoặc hiện Chuyển Luân Thánh 

Vương thân, hoặc hiện chư Tiểu Vương thân, hoặc hiện Trưởng 

giả thân, hoặc hiện Cư Sĩ thân, hoặc hiện Tể Quan thân, hoặc 

hiện Phụ Nữ thân, hoặc hiện Tì Kheo, Tì Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu 

Bà Di thân, hoặc hiện Thiên Long, Dạ Xoa, Nhân, Phi Nhân đẳng 

thân, hoặc hiện Y Vương thân, hoặc hiện Dược Thảo thân, hoặc 

hiện Thương Nhân thân, hoặc hiện Nông Nhân thân, hoặc hiện 

Tượng Vương thân, hoặc hiện Sư Tử Vương thân, hoặc hiện 

Ngưu Vương thân, hoặc hiện Mã Hình thân, hoặc hiện Đại Địa 

Hình, hoặc hiệnSơn Vương Hình, hoặc hiện Đại Hải Hình, tam 

giới sở hữu, tứ sinh ngũ hình, vô sở bất biến, Diên Mệnh Bồ Tát, 

như thị Pháp thân, tự thể biến cố, hiện chủng chủng thân, du 

hóa lục đạo, độ thoát chúng sinh. Năng dĩ nhất thiện, phá tam 

giới hữu, tất dĩ tâm thiện. Vị lai chúng sinh, bất năng phát tâm, 

đãn đương nhất tâm, lễ bái cúng dường Diên Mệnh Bồ Tát, đao 

trượng bất bất gia, độc bất năng hại Yểm Mị chú trớ, khởi thi 

quỷ đẳng, hoàn trước bản nhân, như thiên thổ thóa, hướng 

phong đầu hôi, hoàn phân kz thân. Nhĩ thời Đế Thích bạch Phật 

ngôn, Thế Tôn! Hà cố danh viết Diên Mệnh Bồ Tát, kz tướng 

vân hà. Phật cáo Thiên Đế, thiện nam tử! Chân Thiện Bồ Tát 

Tâm Minh Viên, cố minh như ý luân, tâm vô quái ngại, cố danh 

Quán Tự Tại, tâm vô sinh diệt, cố danh Diên Mệnh, tâm vô thôi 

phá, cố danh Địa Tạng, tâm vô biên tế, cố danh Đại Bồ Tát, tâm 

vô sắc tướng, cố danh Ma Ha Tát, nhữ dẳng tín thụ, tâm vô sở 
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biệt, mạc lệnh vong thất. Nhĩ thời đại địa, lục chủng chấn động, 

Diên Mệnh Bồ Tát, tòng địa xuất hiện, hữu thối khúc lập, tí 

chưởng thừa nhĩ, tả thối thân hạ, thủ trì tích trượng, bạch Phật 

ngôn, ngã mỗi nhật thần triêu nhập chư định, nhập chư địa 

ngục, lệnh ly khổ, vô Phật thế giới, độ chúng sinh, kim thế hậu 

thế, năng dẫn đạo. Nhược Phật diệt hậu, nhất thiết nam nữ, 

dục đắc ngã phúc, bất vấn nhật hung, bất luận bất tịnh, hiếu 

dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, ngôn sắc thường hòa, bất 

uổng nhân dân, bất đoạn sinh mệnh, bất phạm tà dâm. Nhược 

thập trai nhật, nhược lục trai nhập, nhược thập bát nhật, 

nhược nhị thập tứ nhật, đãn tự tâm chánh, chuyển độc thử 

kinh, xưng ngã danh giả, ngã dĩ pháp nhãn, uy thần lực cố, tức 

chuyển nghiệp báo, lệnh đắc hiện quả, trừ vô gián tội, đương 

đắc Bồ Đề. Ngã tòng quá khứ, vô lượng kiếp lai, kiến chư lục 

đạo, nhất thiết chúng sinh, Pháp Tánh đồng thể, vô thủy vô 

chung, vô dị vô biệt, vô minh dị tướng, sinh trụ dị diệt, thị đắc 

thị thất, khởi bất thiện niệm, tạo chư ác nghiệp, luân hồi lục 

thú. Sinh sinh phụ mẫu, thế thế huynh đệ, tất thành Phật đạo. 

Hậu ngã thành Phật. Nhược tàn nhất nhân, ngã bất thành Phật. 

Nhược tri thử nguyện, nhị thế sở cầu, tất bất thành giả, bất thủ 

chánh giác. Nhĩ thời Phật tán Diên Mệnh Bồ Tát, thiện tai! Thiện 

tai! Chân thiện nam tử, ngã diệt độ hậu, vị lai ác thế, tội khổ 

chúng sinh phó chúc ư nhữ. Kim thế, hậu thế, thiện năng dẫn 

đạo. Trong khoảnh khắc búng tay, không đọa vào ác thú, huống 

đọa Vô Gián A Tz địa ngục. Diên Mệnh Bồ Tát, nhi bạch Phật 
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ngôn, Thế Tôn! Bất lự ngã đương bạt tế lục đạo chúng sinh. 

Nhược hữu trọng khổ, ngã đại thụ khổ, nhược bất nhĩ giả, bất 

thủ Chánh Giác. Thời Thế Tôn trọng dĩ kệ tán viết: Thiện tai, 

thiện tai! Diên Mệnh Bồ Tát, hữu tình thân hữu - Chúng sinh 

sinh thời, vi kz thân mệnh, diệt vi Đạo Sư – Chúng sinh bất tri, 

đoản mệnh vô phúc, ngã diệt độ hậu – ư mạt Pháp trung, quốc 

thổ tai khổ, nhân vương chính loạn – Tha phương tặc lai, đao 

binh kiếp khởi, đãn đương ức tưởng – Diên Mệnh Bồ Tát, kim 

thế, hậu thế, sở cầu bất mãn – ngã sở thuyết Pháp, vô hữu thị 

xứ. 

Nhĩ thời, tam thiên đại thiên thế giới, lục biến chấn động. Văn 

Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Kim Cương Tạng Bồ Tát, Hư 

Không Tạng Bồ Tát, Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, Ma Ha Tát đẳng, 

dị khẩu đồng âm, nhi bạch Phật ngôn, Thế Tôn! Vị lai chúng sinh 

nhược văn thử kinh, thị Bồ Tát danh, ngã đẳng giai đương, tùy 

thuận thị nhân, tác tâm nhãn minh, hiện kz nhân tiền, sở cầu 

viên mãn. Nhược bất nhĩ giả, bất thủ Chánh Giác. 

Nhĩ thời Phạn Vương Đế Thích, Tứ Đại Thiên Vương, vũ chư 

thiên hoa cúng dường Như Lai, bạch Phật ngôn, Thế Tôn! Vị lai 

chúng sinh, nhược tự tâm chánh, bất uổng thị phi, bất xả 

thưởng phạt, trì thị kinh giả, niệm thử Bồ Tát, ngã đẳng quyến 

thuộc, ủng hộ thị nhân bất ly nhật dạ, lệnh kz quốc thổ, bách do 

tuần nội, vô chư tai nạn, kz quốc nhân dân, lệnh đắc an ổn. Cốc 

giá thành thục, sở cầu mãn túc. Nhược bất nhĩ giả, bất danh hộ 
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thế, bất hoàn bản giác. Thời nhị Đồng Tử, thị lập tả hữu, nhất 

danh Chưởng Thiện, tại tả bạch sắc, trì bạch liên hoa, điều ngự 

Pháp Tính. nhất danh Chưởng Ác, tại hữu xích sắc, trì kim cang 

chử, hàng phục vô minh. Phật cáo đại chúng, nhữ đẳng đương 

tri, thị nhị Đông Tử, Pháp Tính vô minh, lưỡng thủ lưỡng túc 

Diên Mệnh Bồ Tát, trung tâm bất động, a tự bản thể. Nhược 

hữu chúng sinh, tri thị tâm giả, quyết định thành tựu, tức diệt 

tam độc, đắc tự tại lực, nguyện sinh Phật thổ, tùy nguyện đắc 

sinh. Nhược vị lai thế nhất thiết chúng sinh, cung kính cúng 

dường Diên Mệnh Bồ Tát, bất sinh nghi hoặc, hiện thế sở cầu, 

giai lệnh mãn túc, hậu sinh Tịnh thổ,  đắc Vô Sinh Nhẫn. Phật 

thuyết thử kinh dĩ, nhất thiết đại hội, tâm đại hoan hỉ, tín thọ 

phụng hành. Phật thuyết Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát kinh. 

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, đại hỉ đại xả tế hàm thức 

Tướng hảo quang minh dĩ thử nghiêm, chúng đẳng chí tâm qui 

mạng lễ. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật – Nam mô Tiêu Tai Diên 

Thọ Dược Sư Phật – Nam mô Cực Lạc thế giới Vô Lượng Thọ 

Phật – Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật – Nam mô 

thập phương Tam Thế nhất thiết Chư Phật – Nam mô Đại Trí 

Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát – Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát – 

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát – Nam mô Đại Nguyện Địa 

Tạng Vương Bồ Tát – Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát – 
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Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát – Nam mô Già Lam Thánh 

Chúng Bồ Tát – Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. 

Mỗi nhật thần triêu nhập Chư Định, nhập chư địa ngục lệnh ly 

khổ - Vô Phật thế giới độ chúng sinh, kim thế hậu thế năng dẫn 

đạo – Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Tôn, nữ nhân thái sản tâm 

an ổn – Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Tôn, thân căn cụ túc ý tự 

tại – Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Tôn, chúng bệnh tất trừ thể 

kiên cố - Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Tôn, thọ mệnh trường 

viễn nguyện thành tựu – Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng Tôn, 

thông minh trí tuệ trì cấm giới – Nam mô Diên Mệnh Địa Tạng 

Tôn, tài bảo doanh ích thí bần cùng – Nam mô Diên Mệnh Địa 

Tạng Tôn, chúng nhập ái kính vô bố uý – Nam mô Diên Mệnh 

Địa Tạng Tôn, cốc mễ thành thục dân an lạc – Nam mô Diên 

Mệnh Địa Tạng Tôn, Thần Minh gia hộ trừ tai nạn – Nam mô 

Diên Mệnh Địa Tạng Tôn, chứng Đại Bồ Đề thành Phật đạo. 

CHÂN NGÔN: ÁN HA HA HA VĨ SA DUỆ SA BÀ HẠ 

TÁN: Địa Tạng Đại Sĩ, thệ nguyện hoằng thâm, minh châu chiếu 

phá thiết vi thành – Kim tích chấn U Minh, hoa vũ tân phân, đại 

địa bố dương xuân – Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha 

Tát (3 lần) 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải đại đạo, phát 

Vô Thượng tâm. 
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Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm nhập kinh 

tạng, trí tuệ như hải. 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, 

nhất thiết vô ngại. 

Và Nam Thánh Chúng: Nguyện dĩ thử công đức, phổ cập ư nhất 

thiết – ngã đẳng dữ chúng sanh, giai cộng thành Phật Đạo. 

Thập phương tam thế nhất thiết Phật Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha 

Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 

NAM MÔ ĐẠI BI QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT (3 lần) 

ĐẠI BI CHÚ. 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra ni. 

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 - Đà ra đà ra - Địa rị ni - Thất 

Phật ra da – Giá ra giá ra - mạ mạ (đọc tên người thọ trì) phạt 
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ma ra - Mục đế lệ - Y hê y hê - Thất na thất na – A ra sâm Phật 

ra xá lợi - Phạt sa phạt sâm - Phật ra xá da – Hô lô 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 ha – 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 da – 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. 

PHẬT ĐỈNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI CHÚ. 

Namo Bogavateh. Trerolcya. Prati. Visbishtaya Budaya. 

Bagavateh. Tadyata. Om. Vishudaya. Sama Sama. Smanta. 

Vabasa. Sparana Gati Gahana. Sobava Vishudeh. Abisin 

Chatuhan. Sugata. Vara Vachana. Amilita. Bishekei. 

Mahamantra. Padeh. Ahara Ahara. Ayusor Darani. Shodaya 

Shodaya. Gagana Vishudeh. Ushnisha Vijaya. Vishudeh. Sahasra 

Rashmi Samchoditeh. Sarva. Tatagata. Varokani. Shat pa 

Rwnita.Parepuroni. Sarva. Tatagata. Helidaya. Dishtana. 

Dishtiteh. Mahamudreh. Ubjra Kaya. Sam Hatma. Vishudeh. 

Sarva. Varanabaya. Dorgati. Pari. Vishuden. Proti. Nivartaya. 
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Ayuvashudeh. Samaya. Dishciteh. Moni Moni. Meiharnoni. 

Tateyata. Butekoti. Parishudeh. Vispota Iivdishudeh. Jaya Jaya. 

Vijaya Vijara. Smara Smara. Sarva Buda. Dishtita. Shudeh. Vzijri 

Vajra. Garpei. Vajram Bavatu. Momoo  XXX Sharilam. Sarva. 

Satonamcha. Kaya. Parivishudeh. Sarvagati. Parishudeh. Sarva. 

Tatyttta. Xijameh. Sama Sosah. Yamtu. Sarva Tatagata. Sama 

Sosah. Dishtiteh. Budia Budia. Vibudia Vibudia. Bodaya Bodaya. 

Vibodaya Zvibodaya. Samanta Parishudeh. Sarva Tatagata. 

Hilitaya. Dishtana. Dishticeh. Mahamudreh Svaha. 

ĐOẢN CHÚ: OM BULONG.OM. AH MI DA. AH YU LA.DA DIE. 

SOHA. 

BÁCH TỰ MINH CHÚ. 

Án. Biệt tạc tát đa sa ma da. Ma nô ba lạp da.Biệt tạc tát đa đà 

nô ba đích xoa. Già tả diết ba oa. Tô đa ca dục diết ba oa. Tô 

phủ ca ngọc diết ba oa. Yến nô la đa diết ba oa. Sa nhĩ oa. Tư 

địa. Diết ba la dã xoa. Sa nhĩ oa. Gia nhĩ ma. Tô tra diết. Tức đả 

mộc. Tư lí nhiệm cổ lỗ hồng. Cáp cáp. Cáp cáp. Ha. Ba gia vấn. 

Sa nhĩ oa. Đả tha giá đả. Biệt tạc ma diết môn tra. Biệt tra ba 

oa. Ma cáp sa má da. Tát đa a. Hồng phôi. 

Texas, Plano Sept 7th , 2014.  


