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NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHҰT

NAM MÔ DѬӦC SѬ HҦI HӜI PHҰT BӖ TÁT

NGHI THӬC TӨNG
TÁN PHҰT
Pháp vѭѫng vô-thѭӧng tôn
Tam-giӟi vô luân thҩt
Thiên nhѫn chi Ðҥo-sѭ
Tӭ-sanh chi tӯ-phө
Ѭ nhӭt niӋm quy-y
Năng diӋt tam-kǤ nghiӋp
Xѭng dѭѫng nhѭӧc tán-thán
Ӭc kiӃp mҥc năng tұn.

QUÁN TѬӢNG
Năng lӉ, sӣ lӉ tánh không tӏch,
Cҧm ӭng ÿҥo-giao nan tѭ nghì,
Ngã thӱ ÿҥo tràng nhѭ ÐӃ-châu,
Thұp phѭѫng chѭ Phұt ҧnh hiӋn trung,
Ngã thân ҧnh hiӋn chѭ Phұt tiӅn,
Ðҫu diӋn tiӃp túc quy mҥng lӉ.
Chí tâm ÿҧnh lӉ: Nam-mô Tұn hѭ không, biӃn pháp giӟi, quá, hiӋn, vӏ lai thұp phѭѫng
chѭ Phұt, Tôn Pháp, HiӅn, Thánh, Tăng, thѭӡng trú Tam Bҧo (1 lҥy)
Chí tâm ÿҧnh lӉ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chӫ Bәn-sѭ Thích-ca Mâu-ni Phұt, ÿѭѫng lai hҥ
sanh Di-Lһc tôn Phұt, Ĉҥi-trí Văn-Thù Sѭ-Lӧi Bӗ-tát, Ĉҥi-hҥnh Phә-HiӅn Bӗ-tát, Hӝ
Pháp Chѭ Tôn Bӗ-tát, Linh-Sѫn Hӝi-Thѭӧng Phұt Bӗ-tát (1 lҥy)

Chí tâm ÿҧnh lӉ: Nam-mô Tây-phѭѫng Cӵc-lҥc thӃ-giӟi Ĉҥi tӯ Ĉҥi-bi A-Di-Ĉà Phұt,
Ĉҥi-bi Quán-ThӃ-Âm Bӗ-tát, Ĉҥi-thӃ-chí Bӗ-tát, Ĉҥi-nguyӋn Ĉӏa-Tҥng-Vѭѫng Bӗ-tát,
Thanh-tӏnh Ĉҥi-Hҧi-Chúng Bӗ-tát (1 lҥy)

Tán Dѭѫng Chi
Dѭѫng chi tӏnh thӫy
biӃn sái tam thiên
Tánh không bát ÿӭc lӧi nhѫn thiên
Pháp giӟi quҧng tăng diên
DiӋt tӝi tiêu khiên
Hӓa diӋm hóa hӗng liên
Nam mô Thanh Lѭѫng Ĉӏa Bӗ tát (3 Lҫn)

Chú Ĉҥi Bi
Nam-mô Ĉҥi-bi Hӝi-Thѭӧng Phұt Bӗ-tát (3 lҫn)
Thiên thӫ thiên nhãn, vô ngҥi Ĉҥi-bi tâm ÿà la ni.
Nam-mô hҳc ra ÿát na, ÿá ra dҥ da. Nam-mô a rӏ da, bà lô YӃt-ÿӃ, thѭӟc bát ra da, bӗ ÿӅ
tát ÿӓa bà dà, Ma-ha-tát ÿӓa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phҥt duӋ, sӕ ÿát na
ÿát toҧ. Nam-mô tҩt kiӃt lұt ÿӓa, y mông a rӏ da bà lô kiӃt ÿӃ, thҩt Phұt ra lăng ÿà bà.
Nam-mô na ra cҭn trì hê rӏ, ma ha bàn ÿa sa mӃ, tát bà a tha ÿұu du bҵng, a thӋ dӵng, tát
bà tát ÿa, na ma bà ÿà, ma phҥt ÿһc ÿұu, ÿát ÿiӋt tha. Án a bà lô hê, lô ca ÿӃ, ca ra ÿӃ, di
hê rӏ, ma ha bӗ ÿӅ tát ÿӓa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rӏ ÿà dӵng, cu lô cu lô
kiӃt mông, ÿӝ lô ÿӝ lô phҥt xà da ÿӃ , ma ha phҥt xà da ÿӃ, ÿà la ÿà la, ÿӏa rӏ ni, thҩt Phұt
ra da, dá ra dá ra. Mҥ mҥ phҥt ma ra, mөc ÿӃ lӋ, y hê y hê, thҩt na thҩt na, a ra sâm Phұt

ra xá lӧi, phҥt sa phҥt sâm, Phұt ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô hô lô hê rӏ, ta ra ta ra,
tҩt rӏ tҩt rӏ, tô rô tô rô, bӗ ÿӅ dҥ, bӗ ÿӅ dҥ, bӗ ÿà dҥ, bӗ ÿà dҥ, di ÿӃ rӏ dҥ, na ra cҭn trì, ÿӏa
rӏ sҳt ni na, ba dҥ ma na ta-bà ha, tҩt ÿà dҥ ta-bà ha. Ma ha tҩt ÿà dҥ ta-bà ha. Tҩt ÿà du
nghӋ thҩt bàn ra dҥ ta-bà ha. Na ra cҭn trì ta-bà ha. Ma ra na ra ta-bà ha. Tҩt ra tăng a
mөc khѭ gia, ta-bà ha. Ta-bà ma ha, a tҩt ÿà dҥ ta-bà ha. Giҧ kiӃt ra a tҩt ÿà dҥ ta-bà ha.
Bà ÿà ma kiӃt tҩt ÿà dҥ ta-bà ha. Na ra cҭn trì bàn ÿà ra dҥ ta-bà ha. Ma bà rӏ thҳng kiӃt ra
dҥ, ta-bà ha. Nam-mô hҳc ra ÿát na ÿa ra dҥ da. Nam-mô a rӏ da bà lô YӃt-ÿӃ thѭӟc bàn
ra dҥ, ta-bà ha. Án tҩt ÿiӋn ÿô mҥn ÿà ra bҥt ÿà dҥ ta-bà ha (3 lҫn)
Nam-mô B͝n-S˱ Thích-ca Mâu-ni Ph̵t (3 lҫn)

KHAI KINH Kӊ
Vô thѭӧng thұm thâm vi diӋu pháp,
Bá thiên vҥn kiӃp nan tao ngӝ,
Ngã kim kiӃn văn ÿҳc thӑ trì,
NguyӋn giҧi Nhѭ-Lai chѫn thiӋt nghƭa.

Nam Mô Dѭӧc Sѭ Hҧi Hôi Phұt Bӗ Tát (3 lҫn)
Ĉông Phѭѫng giáo chӫ thұp nhӏ nguyӋn Vѭѫng ,
tӭ cӱu kim ÿăng diӋu ÿàn tràng
thҩt thҩt diên chân thѭӡng
ÿãnh lӉ tán dѭѫng ,tiêu tai thӑ diên trѭóc
Nam Mô Dѭӧc Sѭ Hҧi Hӝi Phұt Bӗ tát (3 lҫn)
Ta bà phi thӏ cӱu cѭ thành
dӵ hѭӟng không môn chuyӇn ÿҥi kinh

Nhӏ lөc nguyӋn vѭѫng tiêu tӝi cҩu
Tam Thiên hoá Phұt giám kiӅn thành
Nam Diêm phúc quҧ ѭ trung tú
Tây trúc liên hoa tӱ tӃ hinh
Giҧi kiӃt tiêu tai tăng diên thӑ
Phúc cѫ mҥng vi bҧo khѭѫng Ninh

KINH DѬӦC SѬ LѬU LY QUANG NHѬ LAI
BӘN NGUYӊN VÀ CÔNG ĈӬC
Sa Môn: Thích HuyӅn Dung dӏch
Ta nghe nhѭ vҫy: Mӝt thuӣ nӑ, ÿӭc Bҥt Già Phҥm ÿi châu du giáo hóa các nѭӟc, ÿӃn
thành Quҧng Nghiêm, ӣ nghӍ dѭӟi cây Nhҥc Âm cùng vӟi tám ngàn vӏ Ðҥi Bí Sô, ba vҥn
sáu ngàn vӏ Ðҥi Bӗ Tát, các hàng Quӕc Vѭѫng, ÿҥi thҫn, bà la môn, các hàng cѭ sƭ, thiên
long bát bӝ cùng nhѫn, phi nhѫn, cҧ thҧy ÿҥi chúng nhiӅu vô lѭӧng, ÿӗng vây quanh
Phұt cung kính thӍnh Ngài thuyӃt pháp.
Lúc bҩy giӡ, ông Mҥn Thù Thҩt Lӧi pháp vѭѫng tӱ nhӡ oai thҫn cӫa Phұt, tӯ chӛ ngӗi
ÿӭng dұy, vén y ÿӇ bày vai bên hӳu và gӕi bên mһt quǤ sát ÿҩt, khép nép chҳp tay hѭӟng
vӅ phía Phұt bҥch rҵng:" Bҥch Ðӭc ThӃ Tôn, cúi mong Ngài nói rõ nhӳng danh hiӋu,
nhӳng bәn nguyӋn rӝng lӟn cùng nhӳng công ÿӭc thù thҳng cӫa chѭ Phұt ÿӇ cho nhӳng
ngѭӡi ÿang nghe pháp, nghiӋp chѭӟng tiêu trӯ và ÿӇ cho chúng hӳu tình ӣ ÿӡi tѭӧng
pháp ÿѭӧc nhiӅu lӧi lҥc vӅ sau.
Ðӭc ThӃ Tôn khen ông Mҥn Thù Thҩt Lӧi ÿӗng tӱ rҵng:" Hay thay! Hay thay! Mҥn
Thù Thҩt Lӧi! Ngѭѫi lҩy lòng ÿҥi bi yêu cҫu Ta nói nhӳng danh hiӋu và bәn nguyӋn
công ÿӭc cӫa chѭ Phұt là vì muӕn cho chúng hӳu tình khӓi bӏ nghiӋp chѭӟng ràng buӝc,
lӧi ích an vui, trong ÿӡi tѭӧng pháp vӅ sau. Nay ngѭѫi nên lóng nghe và suy nghƭ kӻ, Ta
sӁ vì ông mà nói".Ông Mҥn Thù Thҩt Lӧi bҥch rҵng:" Dҥ, mong ThӃ Tôn nói, chúng con
xin nghe". Phұt bҧo ông Mҥn Thù Thҩt Lӧi:" Ӣ phѭѫng Ðông, cách ÿây hѫn mѭӡi căn dà
sa cõi Phұt có mӝt thӃ giӟi tên là Tӏnh Lѭu Ly. Ðӭc giáo chӫ cõi ҩy hiӋu là Dѭӧc Sѭ Lѭu
Ly Quang Nhѭ Lai Ӭng Chánh Ðҷng Giác, Minh hҥnh viên mãn, ThiӋn thӋ, ThӃ gian
giҧi, Vô thѭӧng sƭ, ÐiӅu ngӵ trѭӧng phu, Thiên nhѫn sѭ, Phұt Bҥc Già Phҥm.
Này Mҥn Thù Thҩt Lӧi, ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai, khi còn tu hҥnh ÿҥo
Bӗ tát có phát mѭӡi hai nguyӋn lӟn, khiӃn cho chúng hӳu tình cҫu chi ÿѭӧc nҩy.

NguyӋn thӭ nhҩt: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi chӭng ÿһng ÿҥo chánh ÿҷng chánh giác,
thân ta có hào quang sáng suӕt, rӵc rӥ chiӃu khҳp vô lѭӧng , vô sӕ, vô biên thӃ giӟi,
khiӃn cho tҩt cҧ chúng hӳu tình ÿӅu có ÿӫ ba mѭѫi hai tѭӟng ÿҥi trѭӧng phu, cùng tám
chөc món tùy hình trang nghiêm nhѭ thân cӫa ta vұy.
NguyӋn thӭ hai: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi ÿһng ÿҥo Bӗ ÿӅ, thân ta nhѭ ngӑc lѭu ly,
trong ngoài sáng suӕt, tinh sҥch hoàn toàn, không có chút nhѫ bӧn, ánh quang minh chói
lӑi khҳp nѫi, công ÿӭc cao vòi vӑi và an trú giӳa tӯng lѭӟi dӋt bҵng tia sáng, tӓ hѫn vӯng
nhӵt nguyӋt. Chúng sanh trong cõi u minh ÿӅu nhӡ ánh sáng ҩy mà tâm trí ÿѭӧc mӣ
mang và tùy ý muӕn ÿi ÿӃn chӛ nào ÿӇ làm các sӵ nghiӋp gì cǊng ÿӅu ÿѭӧc cҧ.
NguyӋn thӭ ba: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi ÿһng ÿҥo Bӗ ÿӅ, dùng trí huӋ phѭѫng tiӋn vô
lѭӧng vô biên ÿӝ cho chúng hӳu tình, khiӃn ai nҩy ÿӅu có ÿӫ các vұt dөng, chӟ không
cho ai phҧi chӏu sӵ thiӃu thӕn.
NguyӋn thӭ tѭ: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi ÿһng ÿҥo Bӗ ÿӅ, nӃu có chúng hӳu tình tu
theo tà ÿҥo, thì ta khiӃn hӑ quay vӅ an trө trong ÿҥo Bӗ ÿӅ, hoһc có nhӳng ngѭӡi tu hành
theo hҥnh Thinh văn, Ðӝc giác, thì ta cǊng lҩy phép ÿҥi thӯa mà dҥy bҧo cho hӑ.
NguyӋn thӭ năm: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi ÿһng ÿҥo Bӗ ÿӅ, nӃu có chúng hӳu tình
nhiӅu vô lѭӧng, vô biên ӣ trong giáo pháp cӫa ta mà tu hành theo hҥnh thanh tӏnh thì ta
khiӃn cho tҩt cҧ ÿӅu giӳ ÿѭӧc giӟi pháp hoàn toàn ÿҫy ÿӫ cҧ tam tө tӏnh giӟi. Giҧ sӱ có
ngѭӡi nào bӏ tӝi hӫy phҥm giӟi pháp mà khi ÿã nghe ÿѭӧc danh hiӋu ta thì trӣ lҥi ÿѭӧc
thanh tӏnh, khӓi sa vào ÿѭӡng ác.
NguyӋn thӭ sáu: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi chӭng ÿѭӧc ÿҥo Bӗ ÿӅ, nӃu có chúng hӳu
tình nào thân hình hèn hҥ, các căn không ÿӫ, xҩu xa, khӡ khҥo, tai ÿiӃc, mҳt ÿui, nói
năng ngӑng liӋu, tay chân tұt nguyӅn, lát hӫi, ÿiên cuӗng, chӏu tҩt cҧ nhӳng bӋnh khә ҩy
mà khi ÿã nghe danh hiӋu ta thì liӅn ÿѭӧc thân hình ÿoan chánh, tâm tánh khôn ngoan,
các căn ÿҫy ÿӫ, không còn nhӳng bӏnh khә ҩy nӳa.

NguyӋn thӭ bҧy: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi chӭng ÿѭӧc ÿҥo Bӗ ÿӅ, nӃu có chúng hӳu
tình nào bӏ nhӳng chӭng bӏnh hiӇm nghèo không ai cӭu chӳa, không ai ÿӇ nѭѫng nhӡ,
không gһp thҫy, không gһp thuӕc, không bà con, không nhà cӱa, chӏu nhiӅu nӛi nghèo
hèn khӕn khә, mà hӉ danh hiӋu ta ÿã nghe lӑt vào tai mӝt lҫn thì tҩt cҧ bӋnh hoҥn khә
não ÿӅu tiêu trӯ, thân tâm an lҥc, gia quyӃn sum vҫy, cӫa cҧi sung túc, cho ÿӃn chӭng
ÿѭӧc ÿҥo quҧ vô thѭӧng Bӗ ÿӅ.
NguyӋn thӭ tám: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi chӭng ÿѭӧc ÿҥo Bӗ ÿӅ, nӃu có nhӳng phө
nӳ nào bӏ trăm ÿiӅu hèn hҥ khә sӣ cӫa thân gái làm cho buӗn rҫu, bӵc tӭc, sanh tâm
nhàm chán, muӕn bӓ thân ҩy, mà hӉ nghe danh hiӋu ta rӗi thì tҩt cҧ ÿӅu ÿѭӧc chuyӇn
thân gái thành thân trai, có ÿӫ hình tѭӟng trѭӧng phu, cho ÿӃn chӭng ÿѭӧc ÿҥo quҧ vô
thѭӧng Bӗ ÿӅ.
NguyӋn thӭ chín: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi chӭng ÿѭӧc ÿҥo Bӗ ÿӅ, thì khiӃn cho chúng
hӳu tình ra khӓi vòng lѭӟi ma nghiӋp, ÿѭӧc giҧi thoát tҩt cҧ sӵ ràng buӝc cӫa ngoҥi ÿҥo.
NӃu có nhӳng kҿ sa vào rӯng ác kiӃn, ta nhiӃp dүn hӑ trӣ vӅ vӟi chánh kiӃn và dҫn dҫn
hӑ tu tұp theo các hҥnh Bӗ tát ÿһng mau chӭng ÿҥo chánh ÿҷng Bӗ ÿӅ.
NguyӋn thӭ mѭӡi: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi chӭng ÿѭӧc ÿҥo Bӗ ÿӅ, nӃu có chúng hӳu
tình nào mà pháp luұt nhà Vua gia tӝi phҧi bӏ xiӅng xích, ÿánh ÿұp, hoһc bӏ giam giӳ
trong chӕn lao tù, hoһc bӏ chém giӃt, hoһc bӏ nhiӅu tai nҥn nhөc nhã, thân tâm chӏu
nhӳng nӛi khә, buӗn rҫu, bӭc rӭc, hӉ nghe ÿӃn danh hiӋu ta, thì nhӡ sӭc oai thҫn phѭӟc
ÿӭc cӫa ta ÿӅu ÿѭӧc giҧi thoát tҩt cҧ nhӳng nӛi ѭu khә ҩy.
NguyӋn thӭ mѭӡi mӝt: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi chӭng ÿѭӧc ÿҥo Bӗ ÿӅ, nӃu có chúng
hӳu tình nào bӏ sӵ ÿói khát hoành hành, ÿӃn nӛi vì tҥo miӃng ăn phҧi tҥo các nghiӋp dӳ,
mà hӉ nghe danh hiӋu ta rӗi chuyên niӋm thӑ trì thì trѭӟc hӃt ta dùng các món ăn uӕng
ngon lҥ ban bӕ cho thân hӑ ÿѭӧc no ÿӫ và sau ta mӟi ÿem pháp vӏ nhiӋm mҫu kiӃn lұp
cho hӑ cái cҧnh giӟi an lҥc hoàn toàn.

NguyӋn thӭ mѭӡi hai: Ta nguyӋn ÿӡi sau, khi chӭng ÿѭӧc ÿҥo Bӗ ÿӅ, néu có chúng
hӳu tình nào nghèo ÿӃn nәi không có áo che thân bӏ muӛi mòng cҳn ÿӕt, nóng lҥnh giҧi
dҫu, ngày ÿêm khә bӭc, hӉ nghe ÿӃn danh hiӋu ta mà chuyên niӋm thӑ trì thì ta khiӃn
cho ÿѭӧc nhѭ ý muӕn: nào các thӭ y phөc tӕt ÿҽp, nào tҩt các bҧo vұt trang nghiêm, nào
tràng hoa, phҩn sáp bát ngát mùi thѫm và trӕng nhҥc cùng nhӳng ÿiӋu ca múa tùy tâm
muӕn thѭӣng thӭc món nào cǊng ÿѭӧc thӓa mãn cҧ.
Này Mҥn Thù Thҩt Lӧi, ÿó là mѭӡi hai lӡi nguyӋn nhiӋm mҫu cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu
Ly Quang Nhѭ Lai Ӭng Chánh Ðҷng Chánh Giác phát ra trong khi tu hҥnh ÿҥo Bӗ tát.
Lҥi nӳa, Mҥn Thù Thҩt Lӧi, ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai kia khi còn tu hành
ÿҥo Bӗ tát phát nhӳng lӡi nguyӋn rӝng lӟn và nhӳng công ÿӭc trang nghiêm ӣ cõi Ngài,
dҫu ta nói mãn mӝt kiӃp hay hѫn mӝt kiӃp cǊng không thӇ nào hӃt ÿѭӧc. Nhѭng ta có thӇ
nói ngay rҵng cõi Phұt kia mӝt bӅ thanh tӏnh không có ÿàn bà, cǊng không có ÿѭӡng dӳ
và cҧ ÿӃn tiӃng khә cǊng không.
Ӣ cõi ҩy ÿҩt toàn bҵng chҩt lѭu ly, ÿѭӡng ÿi có dây bҵng vàng giăng làm ranh giӟi,
còn thành quách cung ÿiӋn, mái hiên cӱa sә cho ÿӃn các lӟp lѭӟi bao phӫ cǊng toàn bҵng
ÿӗ thҩt bҧo làm ra. Thұt chҷng khác gì nhӳng công ÿӭc trang nghiêm ӣ cõi Tây Phѭѫng
Cӵc Lҥc vұy.
Cõi Phұt ҩy có hai vӏ ÿҥi Bӗ tát là Nhӵt Quang biӃn chiӃu, và NguyӋt Quang biӃn
chiӃu, chính là hai bӵc thѭӧng thӫ trong vô lѭӧng, vô sӕ Bӗ tát và lҥi là nhӳng bұc sҳp
bә xӭ làm Phұt. Hai vӏ này ÿӅu giӳ gìn kho báu chánh pháp cӫa Phұt Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly
Quang Nhѭ Lai.
Mҥn Thù Thҩt Lӧi, vì thӃ nhӳng kҿ thiӋn nam tín nӳ nào có lòng tin vӳng chҳc thì nên
nguyӋn sanh vӅ thӃ giӟi cӫa Ngài.
Lúc ҩy Ðӭc ThӃ Tôn lҥi bҧo ông Mҥn Thù Thҩt Lӧi ÿӗng tӱ rҵng:? Có nhӳng chúng
sanh không biӃt ÿiӅu lành dӳ, cӭ ôm lòng bӓn xҿn tham lam, không biӃt bӕ thí mà cǊng
không biӃt quҧ báo cӫa sӵ bӕ thí là gì, ngu si vô trí, thiӃu hҷn ÿӭc tin, lҥi ham chӭa chҩt

cӫa cҧi cho nhiӅu, ÿêm ngày bo-bo gìn giӳ, thҩy ai ÿӃn xin, lòng ÿã không muӕn, nhѭng
nӃu cӵc chҷng ÿã phҧi ÿѭa cӫa ra thì ÿau ÿӟn mӃn tiӃc, dѭӡng nhѭ lóc thӏt cho ngѭӡi
vұy. Lҥi có vô lѭӧng chúng hӳu tình tham lүn, chӍ lo tích trӳ cӫa cҧi cho nhiӅu mà tӵ
mình không dám ăn tiêu, còn nói chi ÿӃn sӵ ÿem cӫa ҩy thí cho cha mҽ, vӧ con, tôi tӟ và
nhӳng kҿ nghèo hèn ÿӃn xin. Nhӳng kӁ tham lүn ҩy, khi chӃt bӏ ÿӑa vào ÿѭӡng ngҥ quӹ
hay bàng sanh. Mһc dҫu ӣ trong ác thú, nhѭng nhӡ ÿӡi trѭӟc, sӕng trong cõi nhѫn gian
ÿã tӯng nghe qua danh hiӋu cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai, mà nay lҥi còn
nhӟ niӋm ÿӃn danh hiӋu Ngài thì liӅn tӯ cõi ҩy thoát sanh trӣ lҥi làm ngѭӡi. Khi ÿã ÿѭӧc
làm ngѭӡi lҥi nhӟ ÿӃn kiӃp sӕng trong ÿѭӡng ngҥ quӹ súc sanh, biӃt sӧ sӵ ÿau khә nên
không ѭa ÿҳm dөc lҥc mà còn muӕn tӵ mình làm viӋc bӕ thí, không tham tiӃc món gì và
lҫn lҫn có thӇ ÿem cҧ ÿҫu, mҳt, tay chân hay máu thӏt cӫa thân phҫn mình mà bӕ thí cho
nhӳng kҿ ÿӃn xin cǊng ÿѭӧc, huӕng chi cӫa cҧi là nhӳng vұt thӯa.
Lҥi nӳa, Mҥn Thù Thҩt Lӧi, trong chúng hӳu tình nӃu có nhӳng ngѭӡi nào thӑ các
giӟi cӫa Phұt ÿӇ tu hӑc mà lҥi phá giӟi hoһc không có kҿ không phá giӟi mà lҥi phá phép
tҳc, hoһc có kҿ tuy chҷng phá giӟi và phép tҳc mà lҥi hӫy hoҥi chánh kiӃn, hoһc có kҿ
tuy không hӫy hoҥi chánh kiӃn mà lҥi bӓ sӵ ÿa văn nên không hiӇu ÿѭӧc nghƭa lý sâu xa
trong kinh Phұt nói, hoһc có kҿ tuy ÿa văn mà có thói tăng thѭӧng mҥn ҩy che lҩp tâm
tánh, cӕ chҩp cho mình là phҧi, ngѭӡi khác là quҩy, chê bai chánh pháp, kӃt ÿҧng vӟi
ma. Nhӳng kҿ ngu si ҩy tӵ mình ÿã làm theo tà kiӃn mà lҥi còn khiӃn cho vô sӕ ӭc triӋu
chúng hӳu tình cǊng bӏ sa vào hӕ nguy hiӇm. Nhӳng chúng hӳu tình ҩy bӏ trôi lăn trong
các ÿѭӡng ÿӏa ngөc, ngҥ-quӹ bàng sanh không khi nào cùng. Nhѭng nӃu nghe ÿѭӧc danh
hiӋu cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai thì hӑ liӅn bӓ nhӳng hҥnh dӳ tu theo các
pháp lành, khӓi bӏ ÿӑa vào vòng ác thú nӳa. Giҧ sӱ có ngѭӡi không thӇ bӓ nhӳng hҥnh
dӳ và không tu theo nhӳng pháp lành mà phҧi bӏ ÿӑa vào trong ác thú thì cǊng nhӡ oai
lӵc bәn nguyӋn cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ khiӃn cho hӑ, khi tҥm nghe ÿѭӧc danh hiӋu Ngài, liӅn
tӯ nѫi ác thú mҥng chung, trӣ sanh vào cõi ngѭӡi, ÿѭӧc tinh tҩn tu hành trong sӵ hiӇu
biӃt chѫn chánh khéo ÿiӅu hòa tâm ý, bӓ tөc xuҩt gia thӑ trì và tu hӑc theo giáo pháp cӫa

Nhѭ Lai, ÿã không hӫy phҥm lҥi thêm chánh kiӃn ÿa văn, hiӇu rõ nghƭa lý sâu xa lìa
ÿѭӧc thói tăng thѭӧng mҥn, không chê bai chánh pháp, không bè bҥn vӟi ma, dҫn dҫn tu
hành theo hҥnh Bӗ tát chóng ÿѭӧc viên mãn.
Lҥi nӳa, Mҥn Thù Thҩt Lӧi, nӃu chúng hӳu tình có tánh tham lam tұt ÿӕ, hay khen
mình chê ngѭӡi thì sӁ bӏ ÿӑa ÿӏa ngөc, ngҥ quӍ, súc sanh, phҧi chӏu nhiӅu sӵ ÿau ÿӟn khә
sӣ, trҧi qua không biӃt mҩy nghìn năm mӟi hӃt. Khi ÿã mãn sӵ ÿau khә kia, liӅn tӯ nѫi
ÿó mҥng chung sanh lҥi cõi ngѭӡi phҧi làm thân trâu, ngӵa, lӯa, lҥc ÿà, thѭӡng bӏ ngѭӡi
hành hҥ, ÿánh ÿұp và bӏ ÿói khát dày vò, lҥi phҧi ÿi ÿѭӡng xa chӣ nһng, cӵc nhӑc muôn
phҫn; còn nhѭ may ÿһng làm thân ngѭӡi thì lҥi bӏ sanh vào hҥng hҥ tiӋn phҧi làm tôi tӟ
cho kҿ khác, mãi bӏ hӑ sai sӱ không khi nào ÿѭӧc chút thong thҧ tӵ do. NӃu nhӳng nhѫn,
vұt ҩyÿӡi trѭӟc khi còn trongnhѫn ÿҥo ÿã tӯng nghe danh hiӋu cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly
Quang Nhѭ Lai thi do cái nhѫn lành ҩy, ngày nay nhӟ lҥi, chí tâm quy y Ngài, nhӡ thҫn
lӵc cӫa Ngài gia bӏ mà thoát khӓi mӑi sӵ khә não, các căn thông lӧi, trí huӋ sáng suӕt lҥi
thêm ÿa văn, hҵng cҫu thҳng pháp, thѭӡng gһp bҥn lành, ÿӡi ÿӡi dӭt hҷn lѭӟi ma, ÿұp nát
vӓ vô minh, tát cҥn sông phiӅn não, mà ÿѭӧc giҧi thoát khӓi nҥn sanh, lão, bӋnh, tӱ và
nhӳng nәi ÿau khә lo buӗn.
Lҥi nӳa, Mҥn Thù Thҩt Lӧi, nӃu chúng hӳu tình có tánh ѭa sӵ ѭѫng ngang trái chia
lìa, tranh ÿҩu, kiӋn cáo lүn nhau, làm não loҥn cho mình và ngѭӡi, ÿem thân, khҭu, ý tҥo
thêm mãi nhӳng ác nghiӋp, xoay qua trӣ lҥi, thѭӡng làm nhӳng viӋc không nhiêu ích ÿӇ
mѭu hҥi lүn nhau, hoһc cáo triӋu nhӳng thҫn ӣ núi rӯng, cây, mã, ÿӇ hҥi ngѭӡi, hoһc giӃt
chúng sanh lҩy huyӃt thӏt cúng tӃ quӹ Dѭӧc xoa và quӹ La sát ÿӇ cұy quӹ hҥi ngѭӡi,
hoһc biên tên hӑ và làm hình tѭӧng cӫa ngѭӡi cӯu oán rӗi dùng phép chú thuұt tà ác mà
trù ҿo cho chӃt, hoһc theo lӕi Ӄm ÿӕi và dùng nhӳng ÿӗ ÿӝc, hoһc dùng chú pháp hҥi
mҥng ngѭӡi. NӃu chúng hӳu tình bӏ nhӳng tai nҥn ҩy mà nghe danh hiӋu cӫa ÿӭc Dѭӧc
Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai thì các thӭ tà ác kia không thӇ hҥi ÿѭӧc. Tҩt cҧ nhӳng kҿ ác
tâm kia ÿӅu trӣ lҥi khӣi lòng tӯ làm viӋc lӧi ích an vui cho kҿ khác, không còn ý tәn não

vào tâm hiӅm giұn, hai bên hòa hҧo vӟi nhau. Và ÿӕi vӟi vұt thӑ dөng cӫa ai thì ngѭӡi ҩy
tӵ vui mӯng biӃt ÿӫ, không xâm lҩn cӫa nhau mà lҥi còn giúp ÿӥ lүn nhau nӳa.
Lҥi nӳa, Mҥn Thù Thҩt Lӧi, nӃu trong hàng tӭ chúng: bí sô, bí sô ni, ô ba sách ca, ô
ba tѭ ca, và nhӳng kҿ thiӋn nam, tín nӳ ÿӅu có thӑ trì tám phҫn trai giӟi, hoһc trong mӝt
năm, hoһc mӛi năm ba tháng, vâng giӳ giӟi pháp, làm nѫi y chӍ tu hӑc rӗi ÿem căn lành
này nguyӋn sanh vӅ chӛ Phұt Vô lѭӧng thӑ ӣ thӃ giӟi Cӵc Lҥc Tây Phѭѫng ÿһng nghe
chánh pháp, nhѭng nӃu chѭa quyӃt ÿӏnh, mà nghe ÿѭӧc danh hiӋu ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly
Quang Nhѭ Lai, thì khi mҥng chung sӁ có tám vӏ Ðҥi Bӗ tát nhѭ: Văn Thù Sѭ Lӧi Bӗ tát,
Quán ThӃ Âm Bӗ tát, Ðҳc Ðҥi ThӃ Bӗ tát, Bҧo Ðàn Hoa Bӗ tát, Vô Tұn Ý Bӗ tát, Dѭӧc
Vѭѫng Bӗ tát, Dѭӧc Thѭӧng Bӗ tát, Di Lһc Bӗ tát tӯ trên không trung ÿi ÿӃn ÿѭa ÿѭӡng
chӍ lӕi cho thì liӅn ÿѭӧc vãng sanh trong nhӳng hoa báu ÿӫ màu. Hoһc nӃu có kҿ, nhѫn
nguyӋn lӵc cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ mà ÿѭӧc thát sanh lên cõi Trӡi và mһc dҫu sanh lên cӑi
Trӡi nhѭng nhӡ cái căn lành sҹn có ҩy chѭa hӃt thì không còn sanh lҥi nhӳng ÿѭӡng ác
nӳa. Khi tuәi thӑ ӣ cõi Trӡi ÿã mãn, sanh lҥi trong cõi ngѭӡi thì, hoһc làm ÿӃn bұc Luân
vѭѫng, thӕng nhiӃp cҧ bӕn châu thiên hҥ, oai ÿӭc tӵ tҥi, giáo hóa cho vô lѭӧng trăm
ngàn chúng hӳu tình theo con ÿѭӡng thұp thiӋn, hoһc sanh vào giòng Sát ÿӃ lӷ, Bà la
môn hay cѭ sƭ ÿҥi gia, cӫa tiӅn dѭ dұt, kho ÿөn tràn ÿҫy, tѭӟng mҥo ÿoan trang, quyӃn
thuӝc sum vҫy, lҥi ÿѭӧc thông minh trí huӋ, dõng mãnh oai hùng nhѭ ngѭӡi ÿҥi lӵc sƭ.
Còn nӃu có ngѭӡi phө nӳ nào nghe ÿӃn danh hiӋu cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ
Lai mà hӃt lòng thӑ trì danh hiӋu ҩy thì ÿӡi sau sӁ không làm thân gái nӳa.
Này Mҥn Thù Thҩt Lӧi! Ðӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai kia khi ÿã chӭng ÿѭӧc
ÿҥo Bӗ ÿӅ, do sӭc bәn nguyӋn mà Ngài quan sát biӃt chúng hӳu tình gһp phҧi các thӭ
bӏnh khә nhѭ da vàng, gҫy ӕm, cҧm nhiӋt, thѭѫng hàn, hoһc trúng phҧi nhӳng thӭ Ӄm
ÿӕi, ÿӗ ÿӝc, hoһc bӏ hoҥnh tӱ, hoһc bӏ chӃt non. Muӕn nhӳng chӭng bӋnh ÿau khә ҩy
ÿѭӧc tiêu trӯ và lòng mong cҫu cӫa chúng hӳu tình ÿѭӧc mãn nguyӋn, Ngài liӅn nhұp
ÿӏnh, kêu là ÿӏnh:" diӋt trӯ tҩt cҧ khә não chúng sanh". Khi Ngài nhұp ÿӏnh, tӯ trong
nhөc kӃ phóng ra luӗn ánh sáng lӟn, trong luӗng ánh sáng ҩy nói chú ÿҥi ÿà la ni:

Nam mô bҥc già phҥt ÿӃ, bӋ sát xã, lu lô thích lѭu ly, bác lһc bà, hát ra xà dã. Ðát tha
yӃt ÿa ra, a ra hҳc ÿӃ. Tam miӋu tam bӝt ÿà da, ÿát ÿiӋt tha. Án, bӋ sát thӋ, bӋ sát thӋ, bӋ
sát xã, tam mӝt yӃt ÿӃ tóa ha.
Lúc ҩy trong luӗng ánh sáng diӉn chú này rӗi, cҧ ÿҥi ÿӏa rúng ÿӝng, phóng ra ánh ÿҥi
quang minh làm cho tҩt cҧ chúng sanh dӭt hӃt bӏnh khә, hѭӣng ÿѭӧc an vui.
Này Mҥn Thù Thҩt Lӧi! NӃu thҩy nhӳng ngѭӡi nào ÿang mҳc bӏnh khә thì phҧi tҳm
gӝi cho sҥch sӁ và vì hӑ nhӭt tâm tөng chú này 108 biӃn, chú nguyӋn trong ÿӗ ăn, trong
thuӕc uӕng hay trong nѭӟc không vi trùng mà cho hӑ uӕng thì nhӳng bӏnh khә ҩy ÿӅu
tiêu diӋt.
NӃu có ai mong cҫu viӋc gì mà chí tâm tөng niӋm chú này thì ÿӅu ÿѭӧc nhѭ ý muӕn:
Ðã không bӏnh lҥi thêm sӕng lâu, sau khi mҥng chung ÿѭӧc sanh vӅ thӃ giӟi Tӏnh Lѭu
Ly, không còn thӕi chuyӇn, rӗi dҫn dҫn tu chӭng ÿӃn ÿҥo quҧ Bӗ ÿӅ.
Vұy nên, Mҥn Thù Thҩt Lӧi, nӃu có nhӳng ngѭӡi nào hӃt lòng ân cҫn tôn trӑng, cung
kính cúng dѭӡng ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai thì phҧi thѭӡng trì tөng chú này
ÿӯng lãng quên.
Lҥi nӳa, nӃu có nhӳng kӁ tӏnh tín nam nӳ nào ÿѭӧc nghe rӗi tөng trì danh hiӋu ÿӭc
Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai, ѭng chánh ÿҷng giác, mӛi sӟm mai, súc miӋng, ÿánh
răng, tҳm gӝi sҥch sӁ, xong lҥi thҳp hѭѫng, rҧi dҫu thѫm, các món kӻ nhҥc ÿӇ cúng
dѭӡng hình tѭӧng, còn ÿӕi vӟi kinh ÿiӇn này thì tӵ mình hay dҥy ngѭӡi khác chép ra, rӗi
giӳ mӝt lòng thӑ trì và suy nghƭ nghƭa lý; ÿӕi vӟi vӏ pháp sѭ giҧng nói kinh pháp thì phҧi
nên cúng dѭӡng tҩt cҧ nhӳng vұt cҫn dùng ÿӯng ÿӇ thiӃu thӕn. HӉ hӃt lòng nhѭ vұy thì
nhӡ chѭ Phұt hӝ niӋm ÿѭӧc mãn nguyӋn mӑi sӵ mong cҫu cho ÿӃn chӭng ÿһng ÿҥo quҧ
bӗ ÿӅ nӳa.
Lúc bҩy giӡ Mҥn Thù Thҩt Lӧi ÿӗng tӱ bҥch Phұt rҵng:? Bҥch ÿӭc ThӃ Tôn, tôi thӅ
qua thӡi kǤ tѭӧng pháp sӁ dùng ÿӫ chѭӟc phѭѫng tiӋn khiӃn cho nhӳng thiӋn nam tín nӳ
có lòng tin trong sҥch ÿѭӧc nghe danh hiӋu cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai, cҧ

ÿӃn trong giҩc ngӫ cӫa hӑ tôi cǊng dùng danh hiӋu cӫa ÿӭc Phұt này, thӭc tӍnh nѫi tai
cho hӑ rõ biӃt.
Bҥch ÿӭc ThӃ Tôn, nӃu ai thӑ trì ÿӑc tөng kinh này, hoһc ÿem giҧng nói, bày tӓ cho
ngѭӡi khác, hoһc tӵ mình hay dҥy ngѭӡi biên chép kinh này, hӃt lòng cung kính tôn
trӑng, dùng nhӳng bông thѫm, dҫu thѫm, các thӭ hѭѫng ÿӕt, tràng hoa, anh lҥc, phѭӟng
lӑng cùng âm nhҥc hát múa mà cúng dѭӡng hoһc dùng hàng ngǊ sҳc làm ÿãy ÿӵng kinh
này, rӗi quét dӑn mӝt nѫi sҥch sӁ, thiӃt lұp mӝt cái tòa cao mà ÿӇ lên, thì lúc ҩy có bӕn vӏ
thiên vѭѫng quyӃn thuӝc và cùng vô lѭӧng trăm ngàn thiên chúng ӣ các cõi Trӡi khác
ÿӅu ÿӃn ÿó mà cúng dѭӡng và thӫ hӝ.
Bҥch Ðӭc ThӃ Tôn, nӃu kinh này lѭu hành ÿӃn chӛ nào có ngѭӡi thӑ trì và nghe ÿѭӧc
danh hiӋu cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai thì nhӡ công ÿӭc bәn nguyӋn cӫa
Ngài mà chӛ ҩy không bӏ nҥn hoҥnh tӱ, cǊng không bӏ nhӳng ác quӍ, ác thҫn ÿoҥt lҩy
tinh khí, và dүu có bӏ ÿoҥt lҩy ÿi nӳa, cǊng ÿѭӧc huӡn lҥi, thân tâm yên әn khӓe mҥnh
nhѭ thѭӡng".
Phұt bҧo Mҥn Thù Thҩt Lӧi: Phҧi phҧi, thiӋt ÿúng nhѭ lӡi ngѭѫi nói. Nҫy Mҥn Thù
Thҩt Lӧi! NӃu có nhӳng ngѭӡi tӏnh tín thiӋn nam, tín nӳ nào muӕn cúng dѭӡng ÿӭc
Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai thì trѭӟc phҧi tҥo lұp hình tѭӧng Ngài, ÿem ÿӇ trên tòa
cao chѭng dӑn sҥch sӁ các thӭ rӗi rãi bông, ÿӕt các thӭ hѭѫng, dùng các thӭ tràng phan
trang nghiêm chӛ thӡ ҩy trong bҧy ngày bҧy ÿêm, phҧi thӑ tám phҫn trai giӟi, ăn ÿӗ
thanh trai, tҳm gӝi và y phөc chӍnh tӅ, giӳ lòng thanh tӏnh, không giұn dӳ, không sát hҥi
ÿӕi vӟi tҩt cҧ loài hӳu tình phҧi khӣi tâm bình ÿҷng, ÿӫ cҧ tâm tӯ, bi, hӍ, xҧ làm cho hӑ
ÿѭӧc lӧi ích an vui ÿánh nhҥc ca hát ngѫi khen và do phía hӳu ÿi nhiӉu quanh tѭӧng
Phұt, lҥi phҧi nghƭ nhӟ công ÿӭc bәn nguyӋn và ÿӑc tөng kinh này, suy nghiӋm nghƭa lý
mà diӉn nói khai thӏ cho ngѭӡi khác biӃt. Làm nhѭ vұy thì mong cҫu viӋc chi cǊ ng ÿӅu
ÿѭӧc toҥi ý, nhѭ cҫu sӕng lâu, ÿѭӧc sӕng lâu, cҫu giàu sang, ÿѭӧc giàu sang, cҫu quan
vӏ, ÿѭӧc quan vӏ, cҫu sanh con trai con gái thì sanh ÿѭӧc con trai, con gái.

Lҥi nӃu có ngѭӡi nào trong giҩc ngӫ thҩy nhӳng ÿiӅu chiêm bao dӳ, còn khi thӭc thҩy
nhӳng ác tѭӟng nhѭ chim ÿӃn ÿұu nѫi vѭӡn nhà, hoһc chӛ ӣ hiӋn ra trăm ÿiӅu quái dӏ mà
ngѭӡi ҩy dùng nhӳng cӫa báu cúng dѭӡng ÿӭc Phұt Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai,
thì nhӳng ác mӝng, ác tѭӟng và nhӳng ÿiӅm xҩu ҩy thҧy ÿӅu ҭn hӃt, không còn phҧi lo
sӧ gì nӳa.
NӃu gһp tai nҥn nguy hiӇm nhѭ nҥn nѭӟc lӱa, gѭѫm, ÿao, thuӕc ÿӝc và các cҫm thú
dӳ gây sӵ sӧ hãi nhѭ: voi, sѭ tӱ, cӑp, sói, gҩu, rҳn ÿӝc, bò cҥp, rít, sên, lҵn muӛi, mà hӃt
lòng nhӟ niӋm và cung kính cúng dѭӡng ÿӭc Phұt Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai thì
ÿѭӧc thoát khӓi nhӳng sӵ sӧ hãi ҩy; hoһc nӃu bӏ nѭӟc khác xâm lăng, nhiӉu hҥi, trӝm
cѭӟp rӕi loҥn mà nhӟ niӋm và cung kính ÿӭc Phұt Dѭӧc sѭ thì cǊng ÿѭӧc thoát khӓi
nhӳng nҥn ҩy.
Lҥi nӳa Mҥn Thù Thҩt Lӧi, nӃu có thiӋn tín nӳ nào tӯ khi phát tâm thӑ giӟi cho ÿӃn
ngày chӃt, không thӡ nhӳng vӏ Trӡi nào, chӍ mӝt lòng nѭѫng theo Phұt, Pháp, Tăng, thӑ
trì giӟi cҩm, hoһc 5 giӟi, 10 giӟi, Bӗ tát 10 giӟi trӑng, 48 giӟi khinh, TǤ kheo 250 giӟi,
TǤ kheo ni 348 giӟi nӃu có ai hӫy phҥm nhӳng giӟi pháp ÿã thӑ sӧ ÿӑa vào ác thú, hӉ
chuyên niӋm và cung kính cúng dѭӡng ÿӭc Phұt Dѭӧc Sѭ thì quyӃt ÿӏnh không thӑ sanh
trong ba ÿѭӡng ác. Lҥi nӃu có ngѭӡi phө nӳ nào ÿѭѫng lúc sanh sҧn phҧi chӏu sӵ cӵc
khә ÿau ÿӟn mà xѭng danh hiӋu, lӉ bái và hӃt lòng cung kính cúng dѭӡng ÿӭc Phұt
Dѭӧc Sѭ thì khӓi nhӳng sӵ ÿau khә ҩy mà sanh con ra cǊng ÿѭӧc vuông tròn, tѭӟng mҥo
ÿoan trang, lӧi căn thông minh, an әn ít bӏnh hoҥn, ai thҩy cǊng vui mӯng và không bӏ
quӍ cѭӟp ÿoҥt tinh khí.
Lúc ҩy ÿӭc Thích Ca cǊng bҧo ông A Nan rҵng: ? Theo nhѭ ta ÿã xѭng dѭѫng nhӳng
công ÿӭc cӫa Phұt Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai ÿó là công hҥnh rҩt sâu xa cӫa chѭ
Phұt, khó hiӇu thҩu ÿѭӧc, vұy ngѭѫi có tin chăng?? Ông A Nan bҥch Phұt:?Bҥch ÿӭc
ThӃ Tôn, ÿӕi vӟi khӃ kinh cӫa Nhѭ Lai nói không bao giӡ tôi sanh tâm nghi hoһc. Tҥi
sao? Vì nhӳng nghiӋp thân, khҭu, ý cӫa các ÿӭc Nhѭ Lai ÿӅu thanh tӏnh. Bҥch ÿӭc ThӃ

Tôn, mһt trӡi mһt trăng có thӇ rѫi xuӕng, núi DiӋu cao có thӇ lay ÿӝng, nhѭng nhӳng lӡi
cӫa chѭ Phұt nói ra không bao giӡ sai ÿѭӧc. Bҥch Ðӭc ThӃ Tôn, nӃu có nhӳng chúng
sanh nào tín căn không ÿҫy ÿӫ, nghe nói ÿӃn nhӳng công hҥnh sâu xa cӫa chѭ Phұt thì
nghƭ rҵng: " Làm sao chӍ niӋm danh hiӋu cӫa mӝt ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai
mà ÿѭӧc nhiӅu công ÿӭc thҳng lӧi ngҫn ҩy?, vì sӵ không tin ÿó, trӣ sanh lòng hӫy báng
nên hӑ phҧi mҩt nhiӅu ÿiӅu lӧi ích, mãi ӣ trong cҧnh ÿêm dài tăm tӕi và lҥi còn bӏ ÿӑa lҥc
trong các ÿѭӡng ác thú, lѭu chuyӇn không cùng".
Phұt lҥi bҧo ông A Nan:" Nhӳng chúng hӳu tình ҩy nӃu nghe danh hiӋu ÿӭc Dѭӧc Sѭ
Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai, chí tâm thӑ trì, không sanh lòng nghi hoһc mà ÿӑa vào ác thú
thì thұt vô lý vұy.
Này A Nan, ÿó là công hҥnh rҩt sâu nhiӋm cӫa chѭ Phұt, khó tin, khó hiӇu mà nay
ngѭѫi lãnh thӑ ÿѭӧc thì biӃt rҵng ÿó là nhӡ oai lӵc cӫa Nhѭ Lai vұy.
Này A Nan, tҩt cҧ các hàng Thinh văn, Ðӝc giác và các bұc Bӗ Tát chѭa lên ÿӃn bұc
sѫ ÿӏa ÿӅu không thӇ tin hiӇu ÿúng nhѭ sӵ thұt, chӍ trӯ nhӳng bұc ?Nhӭt sanh sӣ hӋ Bӗ
Tát? mӟi tin hiӇu ÿѭӧc mà thôi.
Này A Nan, thân ngѭӡi khó ÿһng, nhѭng hӃt lòng tin kính tôn trӑng ngôi Tam bҧo còn
khó hѫn, huӕng chi nghe ÿѭӧc danh hiӋu cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai lҥi
còn khó hѫn nӳa.
Này A Nan, ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai tu không biӃt bao nhiêu hҥnh Bӗ
Tát, dùng không biӃt bao nhiêu phѭѫng tiӋn khéo léo, phát không biӃt bao nhiêu nguyӋn
rӝng lӟn, nӃu ta nói ra trong mӝt kiӃp hay hѫn mӝt kiӃp thì kiӃp sӕ có thӇ mau hӃt, chӟ
nhӳng hҥnh nguyӋn và nhӳng phѭѫng tiӋn khéo léo cӫa ÿӭc Phұt kia không khi nào nói
cho hӃt ÿѭӧc.
Lúc bҩy giӡ trong chúng hӝi có mӝt vӏ ÿҥi Bӗ tát tên là Cӭu thoát liӅn tӯ chӛ ngӗi
ÿӭng dұy, vén y ÿӇ bày vai bên hӳu, gӕi bên mһt quì sát ÿҩt cúi mình chҳp tay bҥch Phұt
rҵng:" Bҥch Ðӭc ThӃ Tôn, ÿӃn thӡi kǤ tѭӧng pháp có nhӳng chúng sanh bӏ nhiӅu hoҥn

nҥn, khӕn khә, tұt bӏnh luôn luôn, thân hình gҫy ӕm, ăn uӕng không ÿѭӧc, môi cә khô
rang, mҳt thҩy ÿen tӕi, tѭӟng chӃt hiӋn ra, cha mҽ, bà con, bè bҥn quen biӃt vây quanh
khóc lóc. Thân ngѭӡi bӏnh vүn còn nҵm ÿó mà ÿã thҩy sӭ giҧ ÿӃn dүn thҫn thӭc ÿem lҥi
trѭӟc mһt vua Diêm Ma pháp vѭѫng, rӗi liӅn khi ҩy vӏ thҫn Cu sanh ÿem sә ghi tӝi
phѭӟc cӫa ngѭӡi ÿó dѭng lên vua Diêm Ma.
Lúc ҩy vua phán hӓi rӗi kê tính nhӳng tӝi phѭӟc cӫa ngѭӡi kia ÿã làm mà xӱ ÿoán.
NӃu trong lúc ÿó, nhӳng bà con quen biӃt, vì ngѭӡi bӏnh ҩy, qui y vӟi ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu
Ly Quang Nhѭ Lai và thӍnh chúng tăng ÿӑc tөng kinh nҫy ÿӕt ÿèn bҧy tӯng, treo thҫn
phang tөc mҥng năm sҳc thì hoһc liӅn trong lúc ҩy, hoһc trҧi qua bҧy ngày, hai mѭѫi mӕt
ngày, ba mѭѫi lăm ngày, bӕn mѭѫi chín ngày, thҫn thӭc ngѭӡi kia ÿѭӧc trӣ lҥi nhѭ vӯa
tӍnh giҩc chiêm bao, tӵ mình nhӟ biӃt nhӳng nghiӋp lành, nghiӋp dӳ và sӵ quҧ báo ÿã
thӑ. Bӣi chính ÿã rõ thҩy nghiӋp báo nhѭ vұy, nên dҫu có gһp phҧi nhӳng tai nҥn nguy
hiӇm ÿӃn tánh mҥng cǊng không dám tҥo nhӳng nghiӋp ác nӳa. Vұy nên nhӳng tӏnh tính
thiӋn nam tín nӳ ÿӅu phҧi mӝt lòng thӑ trì danh hiӋu và tùy sӭc mình cung kính cúng
dѭӡng ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai".
Lúc bҩy giӡ ông A Nan hӓi Cӭu Thoát Bӗ Tát rҵng:" Nҫy thiӋn nam tӱ, nên cung kính
cúng dѭӡng ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai nhѭ thӃ nào? Còn ÿèn và phang tөc
mҥng phҧi làm cách sao".
Cӭu Thoát Bӗ Tát nói:" Thѭa Ðҥi Ðӭc, nӃu có ngѭӡi bӏnh nào, muӕn khӓi bӏnh khә
thì quyӃn thuӝc hӑ phҧi thӑ trì tám phҫn trai giӟi trong bҧy ngày, bҧy ÿêm tùy theo sӭc
mình sҳm sӱa ÿӗ ăn uӕng và các thӭ cҫn dùng khác cúng dѭӡng chѭ tăng ngày ÿêm sáu
thӡi, lӉ bái cúng dѭӡng ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai, ÿӑc tөng kinh nҫy bӕn
mѭѫi chín biӃn và thҳp bӕn mѭѫi chín ngӑn ÿèn, lҥi tҥo bҧy hình tѭӧng ÿӭc Dѭӧc Sѭ
trѭӟc mӛi hình tѭӧng ÿӇ bҧy ngӑn ÿèn, mӛi ngӑn lӟn nhѭ bánh xe, ÿӕt luôn trong bӕn
mѭѫi chín ngày ÿêm ÿӯng cho tҳt; còn cái thҫn phang thì làm bҵng hàng ngǊ sҳc bӅ dài

bӕn mѭѫi chín gang tay và phҧi phóng sanh bӕn mѭѫi chín thӭ loài vұt thì ngѭӡi bӏnh ҩy
qua khӓi ách nҥn, không còn bӏ hoҥnh tӱ và bӏ các loài quӍ nhiӉu hҥi.
Lҥi nӳa, A Nan nӃu trong giòng sát ÿӃ lӷ có nhӳng vӏ quӕc vѭѫng ÿã làm lӉ quán
ÿҧnh mà gһp lúc có nҥn, nhân dân bӏ bӏnh dӏch, bӏ nѭӟc khác xâm lăng, bӏ nӝi loҥn, hay
bӏ nҥn tinh tú biӃn ra nhiӅu ÿiӅm quái dӏ nҥn nhӵt thӵc, nguyӋt thӵc, mѭa gió trái mùa,
hay bӏ nҥn quá thӡi tiӃt không mѭa, thì lúc ҩy các vӏ quӕc vѭѫng kia phҧi ÿem lòng tӯ bi
thѭѫng xót tҩt cҧ chúng hӳu tình, ân xá cho tӝi nhѫn bӏ giam cҫm, rӗi y theo phép cúng
dѭӡng ÿã nói trѭӟc mà cúng dѭӡng ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai thì do căn lành
này và nhӡ sӭc bәn nguyӋn cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ khiӃn trong nѭӟc liӅn ÿѭӧc an әn, mѭa hòa
gió thuұn, lúa thóc ÿѭӧc mùa, tҩt cҧ chúng hӳu tình ÿӅu vui vҿ, không bӏnh hoҥn, không
có thҫn Dѭӧc Xoa bҥo ác, não hҥi lê dân. Tҩt cҧ ác tѭӟng ҩy ÿӅu ҭn mҩt và các vӏ quӕc
vѭѫng kia ÿѭӧc sӕng lâu sӭc mҥnh, không bӏnh hoҥn, mӑi viӋc ÿӅu thêm lӧi ích.
Nҫy A Nan, nӃu các hoàng hұu, hoàng phi, công chúa, thái tӱ, vѭѫng tӱ, ÿҥi thҫn phө
tѭӟng, thӇ nӳ trong cung, bá quan và thӭ dân mà bӏ bӏnh khә cùng nhӳng ách nҥn khác
thì cǊng nên tҥo lұp thҫn phang năm sҳc, chong ÿèn sáng luôn, phóng sanh các loài vұt,
rãi hoa ÿӫ sҳc, ÿӕt các thӭ danh hѭѫng ÿӇ cúng dѭӡng ÿӭc Phұt Dѭӧc Sѭ, sӁ ÿѭӧc lành
bӋnh và thoát khӓi các tai nҥn.
Lúc ҩy ông A Nan hӓi Cӭu Thoát Bӗ Tát rҵng:" ThiӋn nam tӱ, tҥi sao cái mҥng ÿã hӃt
mà còn sӕng thêm ÿѭӧc". Cӭu Thoát Bӗ tát nói: " Nҫy Ðҥi ÿӭc, Ðҥi ÿӭc há không nghe
Nhѭ Lai nói có chín thӭ hoҥnh tӱ hay sao? Vұy nên ta khuyên ngѭӡi làm phang và ÿèn
tөc mҥng, tu các phѭӟc ÿӭc và nhӡ có tu các phѭӟc ÿӭc ҩy nên suӕt ÿӡi không bӏ khә sӣ
hoҥn nҥn".
Ông A Nan hӓi: " Chín thӭ hoҥnh tӱ là nhӳng thӭ chi:" Cӭu Thoát Bӗ tát trҧ lӡi:" Mӝt
là nӃu có chúng hӳu tình nào bӏ bӏnh tuy nhҽ, nhѭng không thҫy, không thuӕc, không
ngѭӡi săn sóc, hay giá có gһp thҫy lҥi cho uӕng lҫm thuӕc, nên bӏnh không ÿáng chӃt mà
lҥi chӃt ngang. Lҥi ÿang lúc bӏnh mà tin theo nhӳng thuyӃt hӑa phѭӟc vu vѫ cӫa bӑn tà

ma ngoҥi ÿҥo, yêu nghiӋt trong ÿӡi, sanh lòng rúng sӧ không còn tӵ chӫ ÿӕi vӟi sӵ chân
chánh, ÿi bói khoa ÿӇ tìm hӓi mӕi hӑa rӗi giӃt hҥi loài vұt ÿӇ tҩu vӟi thҫn minh, vái van
cùng vӑng lѭӧng ÿӇ cҫu xin ban phѭӟc, mong ÿѭӧc sӕng lâu, nhѭng rӕt cuӝc không thӇ
nào ÿѭӧc. Bӣi si mê lҫm lҥc, tin theo tà kiӃn ÿiên ÿҧo nên bӏ hoҥnh tӱ, ÿӑa vào ÿӏa ngөc
ÿӡi ÿӡi không ra khӓi. Hai là bӏ phép vua tru lөc, ba là sa-ÿҳm sӵ chѫi bӡi, săn bҳn, ÿam
mê tӱu sҳc, buông lung vô ÿӝ, bӏ loài quӍ ÿoҥt mҩt tinh khí, bӕn là bӏ chӃt thiêu, năm là
bӏ chӃt ÿҳm, sáu là bӏ các thú dӳ ăn thӏt; bҧy là bӏ sa tӯ trên núi cao xuӕng; tám là bӏ chӃt
vì thuӕc ÿӝc, êm ÿӕi, rӫa nӝp, trù ҿo và bӏ quӍ tӫ thi làm hҥi; chín là bӏ ÿói khát khӕn khә
mà chӃt.
Ðó là chín thӭ hoҥnh tӱ cӫa Nhѭ Lai nói. Còn nhӳng thӭ hoҥnh tӱ khác nhiӅu vô
lѭӧng không thӇ nói hӃt ÿѭӧc.
Lҥi nӳa, A Nan,Vua Diêm Ma kia là chӫ lãnh ghi chép sә bӝ, tên tuәi tӝi phѭӟc trong
thӃ gian. NӃu có chúng hӳu tình nào ăn ӣ bҩt hiӃu, ngǊ nghӏch, hӫy nhөc ngôi Tam Bҧo,
phá hoҥi phép vua tôi, hǊy phҥm ÿiӅu cҩm giӟi thì vua Diêm Ma pháp vѭѫng tùy tӝi
nһng nhҽ mà hành phҥt. Vì thӃ ta khuyên chúng hӳu tình nên thҳp ÿèn làm phang, phóng
sanh, tu phѭӟc khiӃn khӓi ÿѭӧc các khә ách, khӓi gһp nhӳng tai nҥn.
Lúc bҩy giӡ, trong hàng Ðҥi chúng có mѭӡi hai vӏ Dѭӧc Xoa ÿҥi tѭӟng ÿӅu ngӗi trong
hӝi nhѭ:
Cung tì La ÿҥi tѭӟng.
Phҥt chiӃc La ÿҥi tѭӟng
Mê súy La ÿҥi tѭӟng
An ÐӇ La ÿҥi tѭӟng
Át NӇ La ÿҥi tѭӟng
San ÿӇ La ÿҥi tѭӟng
Nhѫn Ðҥt La ÿҥi tѭӟng
Ba di La ÿҥi tѭӟng

Ma hә La ÿҥi tѭӟng
Chѫn ÿҥt La ÿҥi tѭӟng
Chiêu ÿô La ÿҥi tѭӟng
TǤ yӃt La ÿҥi tѭӟng
Mѭӡi hai vӏ ÿҥi tѭӟng nҫy mӛi vӏ ÿӅu có bҧy ngàn Dѭӧc Xoa làm quyӃn thuӝc ÿӗng
cҩt tiӃng bҥch Phұt rҵng: "Bҥch Ðӭc ThӃ Tôn, hôm nay chúng tôi nhӡ oai lӵc cӫa Phұt
mà ÿѭӧc nghe danh hiӋu cӫa ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai, không còn tâm sӧ
sӋt trong các ÿѭӡng ác thú nӳa. Chúng tôi cùng nhau, ÿӗng mӝt lòng trӑn ÿӡi qui y Phұt,
Pháp, Tăng, thӅ sӁ gánh vác cho chúng hӳu tình, làm viӋc nghƭa lӧi ÿѭa ÿӃn sӵ nhiêu ích
an vui. Tùy nѫi nào hoһc làng xóm, thành, nѭӟc, hoһc trong rӯng cây vҳng vҿ, nӃu có
kinh này lѭu bӕ ÿӃn hay có ngѭӡi thӑ trì danh hiӋu ÿӭc Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai
và cung kính cúng dѭӡng Ngài, thì chúng tôi cùng quyӃn thuӝc ÿӗng hӝ vӋ ngѭӡi ҩy
thoát khӓi tҩt cҧ ách nҥn và khiӃn hӑ mong cҫu viӋc chi cǊng ÿӅu ÿѭӧc thӓa mãn. NӃu có
ai bӏnh hoҥn khә ách, muӕn cҫu cho khӓi thì cǊng nên ÿӑc tөng kinh nҫy và lҩy chӍ ngǊ
sҳc gút danh tӵ chúng tôi, khi ÿã ÿѭӧc nhѭ lòng mong cҫu thì mӟi mӣ gút ra".
Lúc ҩy ÿӭc Phұt Thích Ca khen các vӏ Dѭӧc Xoa ÿҥi tѭӟng rҵng: ? Hay thay! Hay
thay! Ðҥi Dѭӧc Xoa tѭӟng, các ngѭѫi nghƭ muӕn báo ÿáp ân ÿӭc cӫa Phұt Dѭӧc Sѭ Lѭu
Ly Quang nên mӟi phát nguyӋn làm nhӳng viӋc lӧi ích an vui cho tҩt cҧ chúng hӳu tình
nhѭ vұy".
Ðӗng thӡi, ông A Nan lҥi bҥch Phұt rҵng: " Bҥch Ðӭc ThӃ Tôn, pháp môn nҫy gӑi là
tên gì? Và chúng tôi phҧi phөng trì bҵng cách nào?".
Phұt bҧo A Nan:" pháp môn nҫy gӑi là ThuyӃt Dѭӧc Sѭ Lѭu Ly Quang Nhѭ Lai bәn
nguyӋn công ÿӭc, cǊng gӑi là thuyӃt Thұp nhӏ thҫn tѭӟng nhiêu ích hӳu tình kiӃt nguyӋn
thҫn chú và cǊng gӑi là Bҥt trӯ nhӭt thӃ nghiӋp chѭӟng. Cӭ nên ÿúng nhѭ vұy mà thӑ
trì".

Khi ÿӭc Bҥt Già Phҥm nói lӡi ҩy rӗi, các hàng Ðҥi Bӗ tát , các Ðҥi Thinh Văn, cùng
quӕc vѭѫng, Ðҥi thҫn, Bà la môn, Cѭ sƭ, Thiên, Long, Dѭӧc Xoa, KiӅn thát bà, A tӕ lҥc,
YӃt lӝ Trà, Khүn nҥi Lҥc, Mҥc hô lҥc Dà, ngѭӡi cùng các loài quӍ thҫn, tҩt cҧ ÿҥi chúng,
ÿӅu hӃt sӭc vui mӯng và ÿӗng tin chӏu vѭng làm.
Nam Mô D˱ͫc S˱ H̫i H͡i Ph̵t B͛ Tát ( 3 lҫn).
DѬӦC SѬ QUÁN ĈӌNH CHÂN NGÔN
Nam mô Bҥc-già-phҥt-ÿӃ, bӋ sát xҧ lө-rô, thích lѭu-li, bát lҥt bà, hҳt ra xà giã, ÿát tha
yӃt ÿa gia, a ra hát ÿӃ, tam miӋu tam bӝt ÿà gia, ÿát ÿiӋt tha. Án bӋ sát thӋ, bӋ sát thӋ, bӋ
sát xã, tam mӝt yӃt ÿӃ tóa ha. ( 3 lҫn).
Giҧi kiӃt giҧi kiӃt giҧi oan kiӃt
NghiӋp chѭӟng bao ÿӡi ÿӅu giҧi hӃt
Rӱa sҥch lòng trҫn phát tâm thành kính
Ĉӕi trѭӟc Phұt ÿài cҫu xin giҧi kiӃt
Dѭӧc Sѭ Phұt Dѭӧc Sѭ Phұt
Tiêu Tai Diên Thӑ Dѭӧc Sѭ Phұt
Tùy tâm mãn nguyӋn Dѭӧc Sѭ Phұt ( 3 lҫn).
Mѭӡi hai ÿҥi tѭӟng Dѭӧc xoa giúp Phұt tuyên dѭѫng
chӍ ngǊ sҳc gút tên kia tùy nguyӋn ÿӅu ÿѭӧc viên thành
oan nghiӋt dӭt sҥch , Phӭѫc thӑ mãi khѭѫng ninh

MA HA BÁT NHÃ BA LA MҰT ĈA TÂM KINH
Quán Tӵ Tҥi Bӗ-tát hành thâm Bát nhã Ba la mұt ÿa thӡi, chiӃu kiӃn ngǊ uҭn giai
không, ÿӝ nhӭt thiӃt khә ách.
Xá Lӧi Tӱ, sҳc bҩt dӏ không, không bҩt dӏ sҳc, sҳc tӭc thӏ không, không tӭc thӏ sҳc,
thӑ tѭӣng hành thӭc diӋc phөc nhѭ thӏ.
Xá Lӧi Tӱ, thӏ chѭ pháp không tѭӟng, bҩt sanh bҩt diӋt, bҩt cҩu bҩt tӏnh, bҩt tăng bҩt
giҧm.
Thӏ cӕ không trung vô sҳc, vô thӑ tѭӣng hành thӭc.
Vô nhãn nhƭ tӹ thiӋt thân ý, vô sҳc thanh hѭѫng vӏ xúc pháp, vô nhãn giӟi nãi chí vô
ý thӭc giӟi.
Vô vô minh, diӋc vô vô minh tұn, nãi chí vô lão tӱ, diӋc vô lão tӱ tұn.
Vô khә, tұp, diӋt, ÿҥo. Vô trí diӋc vô ÿҳc, dƭ vô sӣ ÿҳc cӕ.
Bӗ ÿӅ tát ÿõa y Bát nhã Ba la mұt ÿa cӕ, tâm vô quái ngҥi, vô quái ngҥi cӕ, vô hӳu
khӫng bӕ, viӉn ly ÿiên ÿҧo mӝng tѭӣng, cӭu cánh NiӃt bàn.
Tam thӃ chѭ Phұt, y Bát nhã Ba la mұt ÿa cӕ, ÿҳc A nұu ÿa la Tam miӋu Tam bӗ ÿӅ.
Cӕ tri Bát nhã Ba la mұt ÿa, thӏ ÿҥi thҫn chú, thӏ ÿҥi minh chú, thӏ vô thѭӧng chú, thӏ
vô ÿҷng ÿҷng chú, năng trӯ nhҩt thiӃt khә, chân thұt bҩt hѭ.
Cӕ thuyӃt Bát nhã Ba la mұt ÿa chú, tӭc thuyӃt chú viӃt:
YӃt-ÿӃ, YӃt-ÿӃ, Ba La YӃt-ÿӃ, Ba La Tăng YӃt-ÿӃ, Bӗ-ĈӅ Tát Bà Ha (ÿӑc câu này 3
lҫn)
NIӊM PHҰT VÀ HӖI HѬӞNG
TÁN PHҰT
A-Di-Ðà Phұt thân kim sҳc
Tѭӟng hҧo quang-minh vô ÿҷng-luân

Bҥch hào uyӇn-chuyӇn ngǊ Tu-Di
Cám mөc trӯng thanh tӭ ÿҥi hҧi.
Quang trung hóa Phұt vô sӕ ӭc,
Hóa Bӗ-tát chúng diӋc vô-biên
Tӭ thұp bát nguyӋn ÿӝ chúng-sanh
Cӱu phҭm hàm linh ÿăng bӍ ngҥn.
Nam-mô Tây-Phѭѫng Cӵc-Lҥc ThӃ-giӟi Ĉҥi-Tӯ Ĉҥi-Bi A-Di-Ĉà Phұt
Nam-mô A-Di-Ðà Phұt (108 lҫn)
Nam-mô Ðҥi-Bi Quán-ThӃ-Âm Bӗ-tát (3 lҫn)
Nam-mô Ĉҥi-ThӃ-Chí Bӗ-tát (3 lҫn)
Nam-mô Ĉӏa-Tҥng-Vѭѫng Bӗ-tát (3 lҫn)
Nam-mô Thanh-Tӏnh Ĉҥi-Hҧi-Chúng Bӗ-tát (3 lҫn)

HӖI HѬӞNG CÔNG ĈӬC
C ҫu An công ÿӭc thù thҳng hҥnh.
Vô biên thҳng phѭӟc giai hӗi hѭӟng
Phә nguyӋn pháp giӟi chѭ chúng-sanh.
Tӕc vãng Vô Lѭӧng Quang Phұt sát
NguyӋn tiêu tam chѭӟng trӯ phiӅn não.
NguyӋn ÿҳc trí huӋ chѫn minh liӉu
Phә nguyӋn tӝi chѭӟng tҩt tiêu trӯ.
ThӃ thӃ thѭӡng hành Bӗ-tát ÿҥo
NguyӋn sanh Tây-phѭѫng Tӏnh ÿӝ trung.
Cӱu phҭm liên hoa vi phө mүu

Hoa khai kiӃn Phұt ngӝ Vô sanh.
Bҩt thӕi Bӗ-tát vi bҥn lӳ
NguyӋn dƭ thӱ công ÿӭc.
Phә cұp ѭ nhҩt thiӃt
Ngã ÿҷng dӳ chúng-sanh.
Giai cӝng thành Phұt ÿҥo.

TAM QUY Y
Tӵ quy y Phұt , ÿѭѫng nguyӋn chúng-sanh, thӇ giҧi ÿҥi ÿҥo, phát vô thѭӧng tâm. (1 lҥy)
Tӵ quy y Pháp , ÿѭѫng nguyӋn chúng-sanh, thâm nhұp Kinh tҥng, trí huӋ nhѭ hҧi. (1 lҥy)
Tӵ quy y Tăng , ÿѭѫng nguyӋn chúng-sanh, thӕng lý ÿҥi chúng, nhӭt thiӃt vô ngҥi. (1
lҥy)
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