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THỜI KINH MỖI SÁNG SỚM
KHI XE  KHỞI HÀNH ĐẾN PHẬT TÍCH

Nam-mô Lăng-Nghiêm Hội-thượng Phật 
Bồ-tát. (3 lần)

Diệu trạm tổng trì bất động tôn, 
Thủ-Lăng-Nghiêm-Vương thế hi hữu,

 Tiêu ngã ức kiếp điên-đảo tưởng.
Bất lịch tăng-kỳ hoạch pháp thân, 

Nguyện kim đắc quả thành bảo-vương, 
Hoàn độ như thị hằng sa chúng,

 Tương thử thâm tâm phụng trần sát, 
Thị tắc danh vi báo Phật ân: 

Phục thỉnh Thế-Tôn vị chứng-minh, 
Ngũ-trược ác-thế thệ tiên nhập,

 Như nhứt chúng-sanh vị thành Phật, 
Chung bất ư thử thủ nê-hoàn. 

Ðại-hùng đại-lực đại-từ-bi, 
Hi cánh thẩm trừ vi-tế hoặc, 

Linh ngã tảo đăng vô-thượng giác, 
Ư thập phương giới tọa đạo tràng;
 Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong, 
Thước-ca-ra tâm vô động chuyển.

Nam-mô thường-trụ thập-phương Phật.
Nam-mô thường-trụ thập-phương Pháp.
Nam-mô thường-trụ thập-phương Tăng.

TU VIỆN QUẢNG ĐỨC
HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH

Tu Viện Quảng Đức tổ chức chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn 
Độ, chuyến đi do Thượng Tọa Trụ Trì Thích Nguyên Tạng làm trưởng đoàn 
cùng với Đạo Hữu Tony Thạch (giám đốc công ty Triumph Tour ở Sydney) 
làm trợ lý cho Thầy để lo các công việc cần thiết, đặc biệt có sự chứng minh 
của Hòa Thượng Thích Trường Sanh (Viện Chủ Chùa Giác Nhiên, New 
Zealand). Phái đoàn khởi hành ngày 21-11-2016 và trở về ngày 14/12/2016, 
gồm 24 ngày để viếng thăm những Phật tích Ấn Độ, sơ lược chương trình 
như sau:
- 21/11/16: khởi hành đến Ấn Độ
- 23/11/16: viếng Vườn Lộc Uyển (Sarnath) nơi Phật chuyển pháp luân
- 24/11/16: viếng Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), nơi Phật thành Đạo
- 25/11/16: viếng Khổ Hạnh Lâm (Uruvela), nơi Phật ẩn tu 6 năm
- 26/11/16: viếng Linh Thứu Sơn (Gridhakuta Hill)
- 27/11/16: viếng Trụ Ðá của Vua A Dục (Asokan pillar) ở Thành Tỳ Xá Ly
- 28/11/16: viếng thành Kusinagar, nơi Phật nhập Niết Bàn
- 29/11/16: viếng Thánh Tích Lumbini (Lâm Tỳ Ni), nơi Phật ra đời
- 30/11/16: viếng Tịnh Xá Kỳ Viên Cấp Cô Ðộc (Jetvana Vihar)
- 01/12/16: viếng Bảo Tháp Tôn giả Vô Não (Angulimala stupa and caves)
- 02/12/16: viếng Kỳ quan thế giới Ðền Taj Mahal
- 05/12/16: viếng Ðức Ðạt Lai Lạt Ma & Đức Ban Thiền Lạt Ma Karmapa, 
- 08/12/16: viếng Trung Đài Thiền Tự (Đài Loan)
- 09/12/16: viếng Chùa Phật Quang Sơn (Đài Loan)
- 10/12/16: viếng Phật Đài Thích Ca Lộ Thiên (Đài Loan)
- 11/12/16: viếng Chùa Hòa Thượng Quảng Khâm (Đài Loan)
- 12/12/16: viếng Long Sơn Cổ Tự (Đài Loan)
- 13/12/16: viếng 101 building, nhà hàng 200 món đồ chay... 
- 14/12/16: về đến nhà (chương trình chi tiết, xin xem trong bản riêng kèm 

theo trong tập Kinh này)

Nguyện cầu Chư Phật, Chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho phái đoàn hành 
hương của chúng con đi đến nơi về đến chốn an toàn, lợi lạc, hạnh phúc và 
bình an trong ánh hào của chư Phật.

Xin mời xem hình ảnh của phái đoàn cập nhật mỗi ngày ở đây:
www.quangduc.com và www.adidaland.net
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Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật.
Nam-mô Phật-đảnh Thủ-Lăng-Nghiêm.

Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-tát.
Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bồ-tát.

Nhĩ thời Thế-Tôn, tùng nhục-kế trung, dõng bá 
bảo-quang, quang trung dõng xuất, thiên diệp bảo 
liên, hữu hóa Như-Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh 
phóng thập đạo, bá bảo quang-minh, nhứt nhứt 
quang-minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, 
Kim-Cang mật tích, kình sơn trì sử, biến hư-không 
giới, đại chúng ngưỡng quan, úy ái kiêm bảo, cầu 
Phật ai hựu, nhứt tâm thính Phật, vô-kiến đảnh 
tướng, phóng quang Như-Lai, tuyên thuyết thần 
chú:
Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạt xà ra đà rị, bàn đà 
bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đô lô 
ung phấn, ta bà ha. (3 lần)

CHÚ ÐẠI-BI

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

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị 
da, bà lô yết đế, thước bác 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 thâu bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na 
ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án a bà lô 
hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ-đề tát đỏa, 
tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, 
cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma 
ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra 
da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê 
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 hô 
lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ-đề dạ 
bồ-đề dạ, bồ-đà dạ, bồ-đà dạ, di đế rị dạ, na ra cẩn 
trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na ta bà ha. Tất đà dạ 
ta bà ha. Ma ha tất đà dạ ta bà ha. Tất đà du nghệ 
thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà ha. Ma 
ra na ra ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. 
Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất 
đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na 
ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết 
ra dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam-mô a rị 
da, bà lô yết đế, thước bàn ra dạ, ta bà ha. Án tất 
điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha.
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THẬP CHÚ:
1.- NHƯ-Ý BẢO LUÂN-VƯƠNG ÐÀ-LA-NI:

Nam-mô Phật-Đà-Da.
Nam-mô Ðạt-Ma-Da.
Nam-mô Tăng-Dà-Da.

Nam-mô Quán-Tự-Tại Bồ-tát ma-ha-tát, cụ đại-bi 
tâm giả. Ðát điệt tha. Án chước yết ra phạt để chấn 
đa mạc ni, ma ha bát đẳng mế, rô rô rô rô, để sắc 
tra thước ra a yết rị, sa dạ, hồng phấn ta ha.

Án, bát đạp ma chấn đa mạt ni, thước ra hồng. Án 
bát lặc đà, bát đẳng mế hồng.

2.- TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ:

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á bát ra để, hạ 
đa xá ta nẳng nẩm. Ðát điệt tha. Án, khê khê, khê 
hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, 
bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để 
sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn tra, 
phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.

3.- CÔNG-ÐỨC BẢO SƠN THẦN CHÚ:
Nam-mô Phật-Ðà-Da.
Nam-mô Ðạt-Ma-Da.
Nam-mô Tăng-Dà-Da.

Án, tất đế hộ rô rô, tất đô rô, chỉ rị ba, kiết rị bà tất 
đạt rị, bố rô rị, ta phạ ha.

4.- PHẬT MẪU CHUẨN-ÐỀ THẦN CHÚ:

Khể thủ quy-y Tô-tất-đế, đầu diện đảnh lễ thất cu 
chi. Ngã kim xưng tán Ðại Chuẩn-Ðề, duy nguyện 
từ bi thùy gia hộ. Nam-mô tát đa nẩm tam-miệu 
tam-bồ-đề, cu chi nẩm, đát điệt tha. Án, chiết lệ 
chủ lệ Chuẩn-Ðề, ta bà ha.

5.- THÁNH VÔ-LƯỢNG-THỌ QUYẾT-
ÐỊNH QUANG-MINH-VƯƠNG ÐÀ-LA-NI:

Án, nại ma ba cát ngỏa đế, a ba ra mật đạp, a ưu rị 
a nạp, tô tất nể, thiệt chấp đạp, điệp tả ra tể dã, đát 
tháp cả đạt dã, a ra ha đế, tam dược tam bất đạt dã, 
đát nể dã tháp.
Án, tát rị ba, tang tư cát rị, bót rị thuật đạp, đạt ra 
mã đế, cả cả nại, tang mã ngột cả đế, ta ba ngỏa, tỷ 
thuật đế, mã hắt nại dã, bát rị ngỏa rị tá hắt. 

6.- DƯỢC-SƯ QUÁN-ÐẢNH CHƠN-NGÔN:

Nam-mô bạt dà phạt đế, bệ sát xả, lụ rô thích lưu 
ly, bát lặt bà, hắt ra xà dã, đát tha yết đa da, a ra hắt 
đế, tam miệu tam bột đà da. Ðát điệt tha. Án, bệ sát 
thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết đế tá ha.
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7.- QUÁN-ÂM LINH-CẢM CHƠN-NGÔN:

Án, ma ni bác di hồng, ma hắt nghê nha nạp, tích 
đô đặt ba đạt, tích đặt ta nạp, vi đạt rị cát, tát nhi 
cáng nhi tháp, bốc rị tất tháp cát nạp, bổ ra nạp, 
nạp bốc rị, thưu thất ban nạp, nại ma lô kiết, thuyết 
ra da, tá ha.

8.- THẤT PHẬT DIỆT-TỘI CHƠN-NGÔN:

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha 
ra đế, tỳ lê nể đế, ma ha dà đế, chơn lăng càng đế, 
ta bà ha.

9.- VÃNG-SANH TỊNH-ÐỘ THẦN-CHÚ:

Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ 
tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, 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.

10.- THIỆN THIÊN NỮ CHÚ:

Nam-mô Phật-Ðà. 
Nam-mô Ðạt-Mạ. 
Nam-mô Tăng-Dà.

Nam-mô thất lỵ, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba 
lỵ phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha tỳ 
ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị dã, 

ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn đà, tu 
bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma ha tỳ cổ 
tất đế, ma ha Di-Lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, hê đế 
tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, đà-la-ni.       

 MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA MẬT-ÐA 
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 
sanh, bất diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. 
Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, tưởng, hành, 
thức, vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, 
hương, vị, xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô 
ý-thức-giới, vô vô-minh diệc, vô vô-minh tận, nãi 
chí vô lão tử, diệc vô lão-tử tận; vô khổ, tập, diệt, 
đạo; vô trí diệc vô đắc.

 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 
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hữu khủng-bố, viễn ly điên-đảo mộng tưởng, cứu 
cánh Niết-bàn. Tam-thế chư Phật, y Bát-nhã-ba-la 
mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề.

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần chú, 
thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị vô đẳng 
đẳng chú năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt 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)

TÁN PHẬT
Thượng lai hiện tiền thanh-tịnh chúng,
Phúng tụng Lăng-Nghiêm chư phẩm chú,
Hồi-hướng Tam-Bảo chúng Long-Thiên,
Thủ-hộ Già-lam chư Thánh-chúng,
Tam đồ bát nạn cu ly khổ,
Tứ ân, tam hữu tận triêm ân;
Quốc giới an-ninh binh cách tiêu,
Phong điều võ thuận dân an lạc;
Ðại-chúng huân tu hi thắng tấn,
Thập địa đốn siêu vô nan sự;
Tam-môn thanh-tịnh tuyệt phi ngu.
Ðàn-tín quy-y tăng phước huệ;

Sát trần tâm niệm khả sổ tri,
Ðại hải trung thủy khả ẩm tận;
Hư-không khả lượng phong khả kế,
Vô năng thuyết tận Phật công đức;
Thiên thượng thiên hạ vô như Phật.
Thập phương thế-giới diệc vô tỷ,
Thế-gian sở hữu ngã tận kiến,
Nhứt thiết vô hữu như Phật giả.

Nam-mô Ta bà thế-giới, Tam giới Đạo-sư, Tứ sanh 
Từ-phụ, Nhơn thiên Giáo-chủ thiên bá ức hóa 
thân Bổn-sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật.

Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (108 lần)
Nam-mô Ðại-trí Văn-Thù Sư-Lợi Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Ðại-hạnh Phổ-Hiền Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Hộ-pháp Chư-tôn Bồ-tát. (3 lần)
Nam-mô Ðạo-tràng Hội-thượng Phật, Bồ-tát. (3 lần)

SÁM NGUYỆN QUY MẠNG
(Thiền Sư Di Sơn soạn; Thiền Sư Nhất Hạnh dịch)

Quy-mạng mười-phương Vô-Thượng-Giác,   
Pháp-mầu vi-diệu đã tuyên-dương,
Thánh-Tăng bốn Quả ba Thừa độ,
Duỗi cánh tay vàng nguyện xót-thương,
Ngược dòng Chơn-tánh từ lâu,
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Chúng con trôi-nổi biển sầu sông mê.
Thấy đâu lối thoát đường về,
Bập-bềnh sóng nước chưa hề đoái lui.
Nguyên-nhân hữu-lậu gây rồi,
Bao nhiêu nghiệp-chướng lâu đời tạo ra.
Biết đâu nẻo chánh đường tà,
Oan-khiên nghiệp-báo thật là nặng sâu.
Nay con khẩn-thiết cúi đầu,
Phơi bày sám-hối cần-cầu Hồng-ân.
Chí-thành cầu đấng Năng-Nhân,
Từ-bi cứu vớt trầm-luân mọi loài.
Nguyện cùng thiện-hữu ra khơi,
Cùng lên bờ Giác, lìa nơi não-phiền.
Kiếp này xin nguyện xây thêm,
Cao tòa phước-đức vững nền Đạo-tâm.
Chờ mong Đạo-nghiệp vun-trồng,
Từ-bi Trí-tuệ nở mầm tốt tươi.
Kiếp sau xin được làm người,
Sanh ra gặp pháp sống đời chân-tu.
Dắt-dìu nhờ bậc minh-sư,
Nương vào chánh-tín hạnh-từ xuất-gia.
Sáu-căn ba-nghiệp thuần-hòa,
Không vương tục-lụy theo đà thế-nhân.
Một lần tấn Đạo nghiêm-thân,
Giữ-gìn phạm-hạnh nghiệp-trần lánh xa.
Oai-nghi phong-độ chói lòa,

Lòng từ hộ-mạng trước là vị-sanh.
Lại thêm đầy-đủ duyên-lành.
Bao nhiêu tai-nạn biến thành hư-không.
Bồ-đề nguyện kết một lòng,
Đài sen Bát-nhã Chơn-không hiện-tiền.
Nhờ công tu-tập tinh-chuyên,
Đại-thừa liễu-ngộ chứng truyền chân-tâm.
Thoát ngoài kiếp hải trầm-luân,
Hoằng-khai Lục-độ hạnh-môn cứu người.
Đạo tràng dựng khắp nơi-nơi,
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không.
Tà ma hàng-phục đến cùng,
Truyền-đăng Phật-pháp nối dòng vô chung.
Vâng làm Phật-sự mười-phương,
Không vì lao-nhọc, nản lòng tinh-chuyên.
Bao nhiêu Diệu-pháp thâm-huyền,
Thảy đều thực-hiện trong vòng trầm-luân.
Rồi đem Phước-huệ độ-sanh,
Chứng nên Phật-quả hoàn-thành Pháp-thân.
Tùy-cơ ứng-biến cõi-trần,
Phân-thân vô-số độ dần chúng sanh.
Nước Từ rưới khắp Nhân-Thiên,
Mênh-mông biển hạnh lời nguyện độ-tha.
Khắp hòa thế-giới gần xa,
Diễn-dương Diệu-pháp trước là độ-sanh.
Những nơi khổ-thú trầm-luân,
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Hào-quang chiếu-diệu hiện thân tốt-lành.
Chỉ cần thấy dạng, nghe danh,
Muôn-loài thoát khỏi ngục-hình đớn đau.
Phát lời nguyện-ước xưa nay,
Muôn ngàn khổ-địa thảy đều tiêu-tan.
Bao nhiêu nghiệp-trái hàm-oan,
Bao nhiêu đau-khổ trong hàng súc-sinh.
Đều nhờ thần-lực oai-linh,
Sương tan, núi biếc, bình-minh rạng-ngời.
Thuốc-thang cứu-cấp cho đời,
Áo-cơm cứu-giúp cho người bần-dân.
Bao nhiêu lợi-ích hưng-sùng,

An vui thực-hiện trong vòng trầm-luân.
Bao nhiêu quyến-thuộc thân oan,
Cùng nguyền vượt biển trần-gian nổi chìm.
Xa-lìa ái nhiễm liên-miên,
Đoạn-trừ những nỗi phược-triền thân-tâm.
Vun-trồng Đạo-nghiệp Thiện-nhân,
Cùng bao loài khác Pháp-thân hướng về.
Hư-không dù có chuyển di,
Nguyện con muôn kiếp không hề lung-lay.
Nguyện-cầu vạn-pháp xưa nay,
Hoàn-thành trí-nghiệp vững cây Bồ-đề./.

Thiên A Tu La Dược Xoa Đẳng
Lai thính pháp giả ứng chí tâm

Ủng hộ Phật Pháp xử trường tồn
Các các thường hành Thế Tôn giáo

Chư hữu thính đồ lai chí thử
Hoặc tại địa thượng hoặc hư không

Thường ư nhơn thế khởi từ tâm
Trú dạ tự thân y pháp trụ

Nguyện chư thế giới thường an ổn
Vô biên phước trí ích quần sanh
Sở hữu tội nghiệp tịnh tiêu trừ

Viễn ly chúng khổ quy viên tịch
Hằng dụng giới hương đồ khuynh thể

Thường trì định phục dĩ tư thân
Bồ Đề Diệu Pháp biến trang nghiêm

Tùy sở trụ xứ thường an lạc.
Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà 

Tôn Thiên Bồ Tát (3 lần)

Vi Đà Thiên Tướng, Bồ Tát hóa thân, ủng hộ Phật 
Pháp thệ hoằng thâm, bảo sử chấn ma quân, công 

đức nan luân, kỳ đạo phó quần tâm.
Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần)

Công phu công đức thù thắng hạnh,
Vô biên thắng phước giai hồi-hướng,
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Phổ nguyện pháp-giới chư chúng-sanh,
Tốc vãng vô-lượng-quang Phật sát.

Nguyện tiêu tam-chướng trừ phiền-não,
Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,
Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.
Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung,

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công-đức,

Phổ cập ư nhứt thiết,
Ngã đẳng dữ chúng-sanh,
Giai cộng thành Phật-đạo.

TAM QUY-Y
Tự quy-y Phật, đương nguyện chúng-sanh, thể giải 
đại-đạo, phát vô-thượng tâm. (1 lạy)

Tự quy-y Pháp, đương nguyện chúng-sanh, thâm 
nhập kinh-tạng, trí huệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy-y Tăng, đương nguyện chúng-sanh, thống-
lý đại-chúng, nhứt thiết vô ngại. (1 lạy)

BÀI TỤNG TẠI PHẬT TÍCH
VƯỜN LÂM TÌ NI, NƠI PHẬT ĐẢN SANH

(HT Thích Huyền Quang soạn) 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)
Chúng con cung kính nghe rằng:
Nhớ lại thuở xa xưa,

Đấng đại bi cứu thế,
Đức Bồ Tát Thiện Huệ,
Bổ xứ tại Ta Bà.
Từ cõi trời Suất Đà,
Quán nhơn duyên thời tiết,
Tịnh Phạn Vương cung khuyết,
Ứng mộng bà Ma Gia.
Cõi voi trắng sáu ngà,
Mang Thánh thai Bồ Tát,
Trong vườn hoa thơm ngát,
Một buổi sáng tinh sương.
Hoàng hậu đi dạo vườn,
Bỗng hạ sanh Thái tử,
Tin vui truyền khắp xứ,
Rằng Hoàng hậu sanh con.
Mừng vui cả nước non.
Hân hoan cùng vũ trụ,
Hàng chư thiên ca vũ,
Các tầng trời rải bông.
Tắm thân có nước chín rồng,
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Đỡ gót có sen bảy đóa,
Ứng thân mở đường giáo hóa,
Linh tích báo việc độ sanh.
Ít có mộng đẹp điềm lành,
Chẳng không tình thương đạo đức,
“Trong ngoài thế gian đệ nhất,
Trên dưới trời đất độc tôn!”.

Từ đó cỏ cây chờ Thánh gọi hồn,
Người vật đợi Thầy truyền đạo,
Nhơn gian có thêm tôn giáo
Thiên hạ không thiếu Thánh Hiền.
Kiếp sống giảm bớt não phiền,
Cuộc đời tăng thêm lợi lạc,
Phật Đản hôm nay khai mạc,
Trăng tròn mùa hạ tháng Tư. 
Hương thơm phụng hiến một lư,
Hoa quí cúng dường mấy phẩm,
Trước điện cúi đầu suy gẫm,
Công ơn giáo hóa cao dày.
Dưới tọa ngửa mặt tỏ bày,
Hạnh nguyện tín tâm kiên cố,
Chớ tạo ác duyên đau khổ,
Nên xây thiện nghiệp an vui.
Gập ghềnh đường Thánh không lui,
Tăm tối ngõ phàm chớ tới.
Việc làm: tự, tha lưỡng lợi,
Ý nghĩ: mê, ngộ phân minh.

Thương người giúp vật như mình,
Trọng mạng quí thân của chúng,
Thực hiện từ bi diệu dụng,
Trau dồi trí tuệ thần thông.
Đạo nghiệp mong thuở thành công,
Phước duyên đợi ngày mỹ mãn.
Hôm nay đón mừng Phật Đản,
Thành tâm tán tụng hồng danh,
Giờ này rước lễ giáng sanh,
Cung kính quan chiêm bảo tượng.
Vị thánh muôn đời vô thượng,
Bậc Thầy ba cõi tối cao,
Giáng thần vằng vặc trăng sao, 
Hạ sanh huy hoàng mặt nhật. 

Chúng con cùng tất cả chúng sanh,
Sống kiếp hậu sanh thiếu đức,
Sanh đời mạt pháp ít duyên,
Rất may gặp được Từ thuyền.
Tốt phước đón nhằm Pháp giá, 
Mong ơn đạo sư giáo hóa,
Thấm nhuần lẽ đạo nhiệm mầu,
Thỏa lòng bao thuở nguyện cầu.
Vui sống một đời giải thoát,
Cúi mong Thế Tôn Đại giác,
Từ bi tác đại chứng minh! 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3)
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BÀI TỤNG TẠI THÁNH ĐỊA BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG,  
NƠI PHẬT THÀNH ĐẠO

(Hòa Thượng Thích Huyền Quang soạn)

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

Chúng con cung kính nghe rằng: Núi Tuyết tu 
nhơn, Khổ hạnh sáu năm quả mãn; Sao Mai ứng 
dạng, Hân hoan muôn đức công thành! Một Phật 
giáng sanh, Muôn loài hưởng phước! Nay có Tăng 
chúng, Và chư Phật tử chúng con. Giờ này, cung 
kính quỳ trước Bồ Đề Đạo Tràng, Chí thành dâng 
lên pháp cúng. Kinh diên tán tụng, Lễ nhạc ca 
dương. Năm nén tâm hương,

Một diên thánh lễ. Cúng dường đấng từ bi cứu thế, 
Tôn vinh ngôi trí tuệ siêu trần. Giữa lúc: Cỏ hoa 
hoan hỷ muôn phần, Người, vật thiết tha một dạ. 
Vì nhớ ngày ...Pháp âm quảng bá, Gọi hồn thế giới 
ba ngàn.Vì nghĩ thuở: Phật  nhựt phổ quang, Soi 
sáng nước non tám vạn. Trước đài nhất tâm qui 
mạng, Trên tọa bách bảo chứng minh. Nhớ một 
thuở xa xưa, Tại thành Tỳ La Vệ, Một Bồ Tát xuất 
thế, Con vua Tịnh Phạn Vương, Ôm ấp một tình 
thương, Cứu muôn loài đau khổ, Bỏ ngai vàng 
quốc độ, Vào núi Tuyết tu hành, Vì thệ nguyện độ 
sanh, Sống sáu năm khổ hạnh, Thế rồi trong đêm 
lạnh, Dưới gốc cây Bồ đề, Người hạ một lời thề, 

Quyết không rời bảo tọa, Nếu không thành đạo 
quả, Chẳng rời khỏi nơi đây, Các ma vương bủa 
vây, Tất cả đều hàng phục, Dứt sạch mọi tham dục, 
Thấy ánh sáng sao Mai, Lúc ấy độ canh hai, Tâm 
hồn đều trong sáng, Người liền tuyên lời phán: 
“Rằng rất là lạ thay, Không một ai biết hay, Muôn 
loài có Phật tánh, Ta nay đã thành Thánh, Chúng 
sanh Thánh sẽ thành, Vì tất cả chúng sanh, Đều 
có các đức tướng, Cùng trí tuệ vô thượng, Của các 
đấng Như Lai, Trong quá khứ vị lai, Muôn đời mới 
xuất hiện”. Tin vui truyền non biển, Nước Ấn Độ 
bao la, Rằng Thái tử Đạt Đa, Thuộc dòng vua họ 
Thích, Sau bao năm ẩn tích, Tìm đạo để cứu đời, 
Đã tuyên bố mấy lời, Thành Chánh đẳng Chánh 
giác, Trời người đều hoan lạc, Đến rải hoa cúng 
dường, Cùng thiên nhạc thiên  hương, Xin Pháp 
Vương thuyết pháp. Nhưng người chưa vội đáp, Vì 
thấy đạo thâm huyền, Không thể được vội truyền,  
Pháp thiêng của chư Phật. Thế rồi Ngài nhập thất,  
Trong hăm mốt ngày liền, Quan sát các nhơn 
duyên, Cùng với các phương tiện, Nhớ lại lời thề 
nguyện, Người đứng dậy ra đi, Trong trí thường 
nghĩ suy, Về năm người bạn cũ, Người đến vườn 
Lộc uyển, Giảng đạo lý nhơn duyên, Chỉ rõ gốc 
não phiền, Từ vô minh trước hết, Đến sanh già 
bệnh chết, Mười hai duyên nối liền, Sống cuộc đời 
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triền miên, Với tử sanh đau khổ, Gốc vô minh phải 
nhổ, Mới hết mọi khổ đau, Tứ Đế đạo nhiệm mầu, 
Là “Khổ, Tập, Diệt, Đạo”. Từ đâu có “khổ” báo, 
Từ tích “tập” khổ nhơn, Muốn dứt (diệt) các khổ 
nhơn, Cần tu “Bát thánh đạo”. Đó là người dạy bảo, 
Năm Đại đức Tỳ kheo, Khuyên các vị tuân theo, Sẽ 
dứt hết sanh tử, Vào Niết Bàn tịch xứ, Hết các thứ 
nghiệp khiên, Hết tham sân “sử triền”, Sống cuộc 
đời giải thoát, Với “ngã tịnh thường lạc”, Hết lưu 
chuyển luân hồi,Biển khổ hết nổi trôi, Đường mê 
thôi lạc lối, Đã vào thành Bất thối, Vui hơn các trời 
cao! Kính bạch Đức Bổn Sư Từ phụ! Nhìn lại ánh 
sáng sao Mai, Nhớ thuở Bổn Sư thành đạo, Nghĩ 
tới lời vàng dạy bảo, Nhớ ngày trời đất hân hoan. 
Chúng con cúi mong rằng: Mong cho ánh Đạo 
vàng, Muôn thuở hào quang rạng rỡ, Cầu cho Hoa 
Đàm lại nở, Tỏa hương ngào ngạt nhơn gian. Cầu 
cho đất nước bình an, Nguyện cho nhân dân hạnh 
phúc. Cúi đầu cung chúc, Ngửa mặt ca dương, Cha 
lành đoái thương, Chứng minh gia hộ. Nam mô 
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần)

BÀI KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN
TỤNG TẠI THÁNH ĐỊA VƯỜN LỘC UYỂN

NƠI PHẬT CHUYỂN PHÁP LUÂN
(do Hòa Thượng Thích Thiện Châu dịch)

Tôi nghe như vầy: Một thời Thế tôn ở tại Vườn Lộc 
Uyển, thành Ba La Nại. Lúc bấy giờ, Thế Tôn nói 
với đoàn năm Tỳ kheo rằng:
Có hai điều cực đoan mà người xuất gia không nên 
làm theo. Những gì là hai? Một là đắm say dục lạc 
thấp hèn, đê tiện, phàm phu, không ích lợi, không 
cao cả. Hai là lao mình trong khổ hạnh, đau khổ, 
không cao cả, không ích lợi.
Này các Tỳ kheo, xa lánh hai điều cực đoan này. 
Như Lai chánh giác chứng ngộ Trung đạo, phát 
sinh sự thấy, sự hiểu, đưa đến an tịnh, thắng trí, 
Niết bàn.
Này các Tỳ kheo, thế nào là Trung đạo do Như lai 
chánh giác chứng ngộ, phát sinh sự thấy, sự hiểu, 
đưa đến an tịnh, thắng trí, Niết bàn? Ðó là Thánh 
đạo tám ngành, tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư 
duy, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh tinh tấn, Chánh niệm, Chánh định.
Này các Tỳ kheo, tám Thánh đạo này là Trung đạo 
do Như Lai chánh giác chứng ngộ, phát sinh sự 
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thấy, sự hiểu, đưa đến an tịnh, thắng trí, Niết bàn.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ: Sinh là 
khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, sầu bi khổ 
ưu não là khổ, oán thù tụ hội là khổ, thương yêu 
biệt ly là khổ, mong cầu không được là khổ; tóm 
lại, năm thủ uẩn là khổ.
Này các Tỳ kheo. Ðây là Thánh đế về Khổ nhân: 
Chính ái dục dẫn đến tái sanh, do ái cấu kết với hỷ 
và tham, tìm kiếm thú vui nơi này chỗ khác; tức là 
dục ái, hữu ái, phi hữu ái.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ diệt: 
Chính là ly tham đoạn diệt hoàn toàn, xả bỏ, giải 
thoát, không chấp trước ái dục.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về con đường 
đưa đến Khổ diệt: Chính là Thánh đạo tám ngành, 
tức là: Chánh tri kiến, Chánh tư duy, Chánh ngữ, 
Chánh nghiệp, Chánh mạng, Chánh tinh tấn, 
Chánh niệm, Chánh định.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ, là điều 
đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta 
nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ cần phải 
hiểu rõ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng 
nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh 

sinh, quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ đã được 
hiểu rõ, là điều đối với các pháp từ trước chưa từng 
nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh 
sinh, quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là thánh đế về Khổ nhân, 
là điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, 
nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, 
quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ nhân cần 
phải đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ trước 
chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ 
sinh, minh sinh, quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ nhân đã 
được đoạn trừ, là điều đối với các pháp từ trước 
chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ 
sinh, minh sinh, quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ diệt, là 
điều đối với các pháp từ trước chưa từng nghe, 
nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, 
quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về Khổ diệt đã 
được chứng đạt, là điều đối với các pháp từ trước 
chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ 
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sinh, minh sinh, quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về con đường đưa 
đến Khổ diệt, đối với các pháp từ trước chưa từng 
nghe, nơi Ta nhãn sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh 
sinh, quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về con đường 
đưa đến Khổ diệt cần phải tu tập, là điều đối với 
các pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn 
sinh, trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh.
Này các Tỳ kheo, đây là Thánh đế về con đường 
đưa đến Khổ diệt đã được tu tập, là điều đối với các 
pháp từ trước chưa từng nghe, nơi Ta nhãn sinh, 
trí sinh, tuệ sinh, minh sinh, quang sinh.
Này các Tỳ kheo, cho đến khi nào tri kiến như thật 
về bốn Thánh đế với ba chuyển, mười hai tướng 
như trên không hoàn toàn rõ ràng nơi Ta, thì khi 
ấy, Ta không tự nhận chứng đạt Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác trong thế giới với chư Thiên, Ma 
vương, Phạm Thiên, quần chúng Sa môn, Bà La 
Môn, Trời và Người.
Này các Tỳ kheo, khi nào mà tri kiến như thật về 
bốn Thánh đế với ba chuyển và mười hai tướng 
hoàn toàn rõ ràng nơi Ta, thì khi ấy, Ta mới tự nhận 
đã chứng đạt Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác 

trong thế giới với chư Thiên, Ma Vương, Phạm 
Thiên, quần chúng Sa môn, Bà La Môn, Trời và 
Người. Bấy giờ, tri kiến khởi lên nơi Ta: “Bất động 
là tâm giải thoát của Ta; đây là lần sinh cuối cùng, 
Ta không tái sinh nữa”.
Thế Tôn thuyết giảng như vậy, đoàn năm Tỳ kheo 
hoan hỷ tín thọ lời Phật dạy. Trong lúc nghe pháp, 
Tôn giả Kondanna khởi lên pháp nhãn thanh tịnh 
không ô nhiễm như sau: “Tất cả các pháp do nhân 
duyên khởi ra đều bị hoại diệt”. Nam Mô Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

BÀI TỤNG TẠI THÁNH ĐỊA CÂU THI NA, 
NƠI PHẬT NHẬP NIẾT BÀN

(Hòa Thượng Thích Huyền Quang soạn)

Đệ tử chúng con  kính nghe rằng: Đức Bổn sư 
Từ phụ, Ba đời đạo quả vuông tròn, Giáo pháp 
lưu truyền vũ trụ.Sáu độ tu nhơn đầy đủ, Pháp 
vương nhập  diệt Niết Bàn! Tuy nhiên, chân tánh 
thường an, Sao khỏi hóa thân biến dịch. Nhớ xưa 
đấng Cha lành họ Thích, Khi hóa thân tuổi đã tám 
mươi. Hóa du khắp cả Trời, Người, Đại sự nhơn 
duyên đã mãn. Người từng báo tin ba tháng: “Rằng 
ta sẽ nhập Niết Bàn”. Một hôm cùng chúng lên 
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đàng, Đi về phía thành Song Thọ, Giữa đêm trăng 
thanh sáng tỏ, Trước mặt đông đủ Thánh Hiền, 
Với cùng vô số nhơn thiên, Tay phóng hào quang 
rực rỡ. Mọi người thảy đều lo sợ, Đợi chờ biến cố 
xảy ra ... Với cả rừng cây Ta la,  Lúc ấy biến thành 
sắc trắng. Đấng Chánh giác Chánh đẳng, Người 
tuyên bố như vầy: “Ta nay sắp đến ngày, Vào Niết 
Bàn tịch diệt. Vậy những gì chưa biết, Với những gì 
hoài nghi, Bất luận một việc chi, Các người cứ xin 
hỏi. Ta Đạo sư ba cõi, Sẽ giải thích rõ ràng, Để mọi 
người tâm an, Ta ra đi vui vẻ”. A Nan nghe cặn kẽ, 
Lòng bối rối băn khoăn, Liền quỳ xuống thưa rằng: 
“Xin Thế Tôn từ mẫn, Dạy các điều thỉnh vấn, Xin 
bày tỏ sau đây: Chư Tăng lấy ai làm thầy? Chư 
Tăng nương đâu để sống? Sau khi Thế Tôn vắng 
bóng, Tại các hội xưa nay. Và việc nữa thế này, Các 
Tỳ kheo ác tánh, Làm thế nào ở chung? Việc quan 
trọng sau cùng, Khi kết tập Kinh điển, Nên mở đầu 
mỗi quyển, Bằng những câu thế nào, Nên phải nói 
làm sao, Trước khi vào phần chính? “Đức Thế Tôn 
nghiêm chỉnh, Dạy các việc thế này: “Chư Tăng lấy 
giới luật làm thầy, Chư Tăng lấy lục hòa để sống. 
Sau khi ta vắng bóng, Ở chung mà tu hành. Còn 
những người chẳng lành, Thì đồng tâm mặc tẫn.  
Việc kết tập cẩn thận, Mở đầu kinh thế này: Rằng 
“Tôi nghe như vầy Một thuở nọ Đức Phật ...” Lời 

lẽ phải thành thật, Đúng lời dạy của Thầy”. Nghe 
Phật dạy đến đây, A Nan liền cúi lạy, Xin tuân lời 
Thầy dạy, Lòng buồn bã ngại ngùng. Trước lời dạy 
sau cùng, Đầy lo âu xúc động, Không biết thực hay 
mộng, Nay nghe Thầy tại đây. Mai chỉ “Nghe như 
vầy”  Vì không thấy Thầy nữa! Rồi giờ ăn đến bữa, 
Ai ngồi trước chư Tăng, Ai dạy bảo khuyên răn, 
Ai dìu dắt đại chúng. Ai hóa duyên ứng cúng, Ai 
phục hàng ngoại ma ...? Ôi thôi! Còn đâu Giáo chủ 
Ta Bà! Hỡi ôi! Còn đâu Đạo sư vũ trụ! Đêm ấy cỏ 
cây ủ rũ, Cúi đầu lễ Phật Niết Bàn. Đêm ấy Thánh 
chúng bàng hoàng, Quỳ gối khóc Thầy nhập diệt. 
Biết bao nỗi niềm thương tiếc, Chi xiết mất mát 
thiệt thòi. Rồi từ đây: Đường về Xá Vệ trăng soi, 
Nào thấy bóng Thầy La hán, Nẻo đến Linh Sơn gió 
thoảng, Đâu nghe tiếng Đức Giác Hoàng! Và buồn 
hơn thế nữa: Kỳ Viên tấc đất tấc vàng, Tịnh xá giờ 
này mây che gió lạnh, Ta la đôi cây đôi nhánh, Nhục 
thân ngày đó lửa tắt củi tàn! Vậy thì Người đi đâu? 
Chẳng theo chân Tịnh Phạn phụ hoàng? Không nối 
gót Ma Gia thánh mẫu? Chúng sanh khó mà hiểu 
thấu, Chư Phật hẳn đã cảm thông, Và rồi, cũng từ 
đó: Népal - Ấn Độ núi sông, Vắng mặt Pháp vương 
cao cả. Lộc Uyển, Trúc Lâm sơn dã, Mờ hình Từ 
phụ nghiêm trang. Nhưng giờ thì chỉ còn: Nhục 
thân Xá lợi ngọc vàng, Tháp miếu phụng thờ bốn 
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biển! Xá lợi Pháp thân Kinh điển, Thọ trì đọc tụng 
năm châu! Và đạo Phật đã có mặt: Mấy nghìn năm 
truyền bá Pháp mầu, Xe Pháp biết bao vất vả! Mấy 
nghìn năm lưu thông đạo cả, Thuyền từ chi xiết 
gian nguy! Gieo rắc từ bi, Mở mang trí tuệ, Cứu 
nhơn độ thế, Hộ quốc an dân. Nơi nơi mát mẻ Từ 
vân, Xứ xứ thấm nhuần Pháp võ. Ân ban cây cỏ, 
Đức hóa càn khôn, Điên đảo tỉnh mộng. Lợi danh 
tan mộng. Nghìn thu cửa Thiền cao rộng, Muôn 
thuở nhà Phật thâm nghiêm! Nhớ xưa cũng ngay 
đêm này: Ta La trăng sáng trọn đêm, Đưa Phật 
đến tận thành Bất thối! Bản tự đèn chong suốt tối, 
Rước người về từ cõi Vô dư.  Đến đây: Hương giới 
hiến cúng một lư, Hoa lòng kính dâng mấy đóa. 
Trống chuông chuyển luân Bát Nhã, Âm nhạc cử 
tác Thánh ca. Tất cả hướng về thành cũ Thi na, 
Tất cả vọng đến vườn xưa Song Thọ. Gởi hồn xuôi 
theo chiều gió, Dâng lòng đến với làn hương. Cúng 
dường ngôi trí tuệ khôn lường, Tôn vinh đấng từ 
bi vô lượng.

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần).

KINH TỤNG TẠI PHẬT TÍCH
KỲ VIÊN CẤP CÔ ĐỘC

PHẬT THUYẾT KINH A DI ĐÀ
(Hán dịch, nhà Dao Tần Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu 

Ma La Thập dịch; Việt dịch: HT Thích Trí Tịnh)

Ta nghe như vầy: Một thuở nọ Đức Phật ở nơi 
vườn Kỳ Thọ, cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, cùng với 
một nghìn hai trăm năm mươi vị đại Tỳ kheo câu 
hội. Đều là bậc Đại A La Hán mọi người đều quen 
biết, như là:
Trưởng lão Xá-Lợi-Phất, Đại Mục-Kiền-Liên, Đại 
Ca-Diếp, Ma-Ha-Ca-Chiên-Diên, Ma-Ha Câu Hy-
La, Ly-Bà-Đa, Châu-Lợi-Bàn-Đà-Già, Nan-Đà, 
A-Nan-Đà, La-Hầu-La, Kiều-Phạm-Ba-Đề, Tân-
Đầu-Lư-Phả-La-Đọa, Ca- Lưu-Đà-Di, Ma-Ha-
Kiếp-Tân Na, Bạc-Câu-La, A-Nâu-Lầu-Đà, những 
vị đại đệ tử như thế.
Và hàng Đại Bồ Tát: Văn-Thù-Sư-Lợi, Pháp-
Vương-Tử, A-Dật-Đa Bồ Tát, Càn-Đà-Ha-Đề Bồ 
Tát, Thường-Tinh-Tấn Bồ Tát, cùng với các vị Đại 
Bồ Tát như thế và với vô lượng chư Thiên như ông 
Thích-Đề-Hoàn-Nhơn v.v… đại chúng cùng đến 
dự hội.
Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Trưởng lão Xá-Lợi-Phất 
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rằng: “Từ đây qua phương Tây quá mười muôn ức 
cõi Phật, có thế giới tên là Cực Lạc, trong thế giới 
đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà hiện nay đương 
nói pháp.
Xá-Lợi-Phất! Cõi đó vì sao tên là cõi Cực Lạc?
Vì chúng sanh trong cõi đó không có bị những sự 
khổ, chỉ hưởng những điều vui, nên nước đó tên là 
Cực Lạc.
Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có bảy từng 
bao lơn, bảy từng mành lưới, bảy từng hàng cây, 
đều bằng bốn chất báu bao bọc giáp vòng, vì thế 
nên nước đó tên là Cực Lạc.
Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi Cực Lạc có ao bằng bảy 
châu báu, trong ao đầy dẫy nước đủ tám công đức, 
đáy thuần dùng cát vàng trải làm đất.
Vàng bạc, lưu ly, pha lê hiệp thành những thềm, 
đường ở bốn bên ao; trên thềm đường có lầu gác 
cũng đều nghiêm sức bằng vàng, bạc, lưu ly, pha lê, 
xa cừ, xích châu, mã não.
Trong ao có hoa sen lớn như bánh xe: Hoa sắc xanh 
thời ánh sáng xanh, sắc vàng thời ánh sáng vàng, 
sắc đỏ thời ánh sáng đỏ, sắc trắng thời ánh sáng 
trắng, mầu nhiệm thơm tho trong sạch.
Xá-Lợi-Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công 

đức trang nghiêm dường ấy.
Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi nước của Đức Phật đó, 
thường trổi nhạc trời, đất bằng vàng ròng, ngày 
đêm sáu thời rưới hoa trời mạn đà la.
Chúng sanh trong cõi đó thường vào lúc sáng sớm, 
đều lấy đãi hoa đựng những hoa tốt đem cúng 
dường mười muôn ức Đức Phật ở phương khác, 
đến giờ ăn liền trở về bổn quốc ăn cơm xong đi 
kinh hành.
Xá-Lợi-Phất! Cõi nước Cực Lạc thành tựu công 
đức trang nghiêm dường ấy.
Lại nữa, Xá-Lợi-Phất! Cõi đó thường có những 
giống chim màu sắc xinh đẹp lạ thường, nào chim 
Bạch-hạc, Khổng-tước, Anh-võ, Xá-lợi, Ca-lăng-
tần-già, Cọng-mạng; những giống chim đó ngày 
đêm sáu thời kêu tiếng hòa nhã.
Tiếng chim đó diễn nói những pháp như Ngũ căn, 
Ngũ lực, Thất bồ đề phần, Bát thánh đạo phần 
v.v… Chúng sanh trong cõi đó nghe tiếng chim 
xong thảy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng!
Xá-Lợi-Phất! Ông chớ cho rằng những giống chim 
đó thiệt là do tội báo sanh ra. Vì sao?
Vì cõi của Đức Phật đó không có ba đường dữ. 
Xá-Lợi-Phất! Cõi của Đức Phật đó tên đường 
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dữ còn không có huống gì lại có sự thật. Những 
giống chim đó là do Đức Phật A Di Đà muốn làm 
cho tiếng pháp được tuyên lưu mà biến hóa làm 
ra đấy thôi.
Xá-Lợi-Phất! Trong cõi nước của Đức Phật đó, gió 
nhẹ thổi động các hàng cây báu và động mành lưới 
báu, làm vang ra tiếng vi diệu, ví như trăm nghìn 
thứ nhạc đồng một lúc hòa chung.
Người nào nghe tiếng đó tự nhiên đều sanh lòng 
niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng.
Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu 
công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá-Lợi-Phất! Nơi ý ông nghĩ sao? Đức Phật đó vì 
sao hiệu là A Di Đà?
Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó, hào quang sáng chói vô 
lượng, soi suốt các cõi nước trong mười phương 
không bị chướng ngại vì thế nên hiệu là A Di Đà.
Xá-Lợi-Phất! Đức Phật đó và nhân dân của Ngài 
sống lâu vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, nên hiệu 
là A Di Đà.
Xá-Lợi-Phất! Đức Phật A Di Đà thành Phật nhẫn 
lại đến nay, đã được mười kiếp.
Xá-Lợi-Phất! Lại Đức Phật đó có vô lượng vô biên 

Thanh Văn đệ tử đều là bực A La Hán, chẳng phải 
tính đếm mà có thể biết được, hàng Bồ Tát chúng 
cũng đông như thế.
Xá-Lợi-Phất! Cõi nước của Đức Phật đó thành tựu 
công đức trang nghiêm dường ấy.
Xá-Lợi-Phất! Lại trong cõi Cực Lạc, những chúng 
sanh vãng sanh vào đó đều là bực bất thối chuyển.
Trong đó có rất nhiều vị bậc nhất sanh bổ xứ, số đó 
rất đông, chẳng phải tính đếm mà hết được, chỉ có 
thể dùng số vô lượng vô biên a-tăng-kỳ để nói thôi!
Xá-Lợi-Phất! Chúng sanh nào nghe những điều 
trên đây, nên phải phát nguyện cầu sanh về nước đó.
Vì sao? Vì đặng cùng với các bậc Thượng thiện 
nhơn như thế câu hội một chỗ.
Xá-Lợi-Phất! Chẳng có thể dùng chút ít thiện căn 
phước đức nhơn duyên mà được sanh về cõi đó.
Xá-Lợi-Phất! Nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân 
nào nghe nói Đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh 
hiệu của Đức Phật đó, hoặc trong một ngày, hoặc 
hai ngày, hoặc ba ngày, hoặc bốn ngày, hoặc năm 
ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bảy ngày, một lòng không 
tạp loạn.
Thời người đó đến lúc lâm chung Đức Phật A Di 
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Đà cùng hàng Thánh Chúng hiện thân ở trước 
người đó.
Người đó lúc chết tâm thần không điên đảo, liền 
được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Đức Phật 
A Di Đà.
Xá-Lợi-Phất! Ta thấy có sự lợi ích ấy nên nói những 
lời như thế.
Nếu có chúng sanh nào, nghe những lời trên đó, 
nên phải phát nguyện sanh về cõi nước Cực Lạc.
Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức 
lợi ích chẳng thể nghĩ bàn của Đức Phật A Di Đà, 
phương Đông cũng có Đức A-Súc-Bệ Phật, Tu-Di- 
Tướng Phật, Đại-Tu-Di Phật, Tu-Di-Quang Phật, 
Diệu-Âm Phật. Hằng hà sa số những Đức Phật như 
thế đều ở tại nước mình, hiện ra tướng lưỡi rộng 
dài trùm khắp cõi Tam thiên đại thiên mà nói lời 
thành thật rằng: “Chúng sanh các người phải nên 
tin kinh: Xưng Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức 
Nhất Thiết Chư Phật Sở Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Tây, có Đức Vô 
Lượng-Thọ Phật, Vô-Lượng- Tướng Phật, Vô-
Lượng-Tràng Phật, Đại-Quang Phật, Đại-Minh 
Phật, Bửu- Tướng Phật, Tịnh-Quang Phật. Hằng 
hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước 

mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi 
Tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: 
“Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng 
Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư 
Phật Sở Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương Bắc, có Đức Diệm-
Kiên-Phật, Tối-Thắng- Âm-Phật, Nan-Trở Phật, 
Nhựt-Sanh Phật, Võng-Minh Phật. Hằng hà sa số 
những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, 
hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam 
thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng:“ Chúng 
sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất 
Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở 
Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương dưới, có Đức Sư-Tử 
Phật, Danh-Văn Phật, Danh-Quang Phật, Đạt-Mạ 
Phật, Pháp-Tràng Phật, Trì-Pháp Phật. Hằng hà sa 
số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước mình, 
hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi Tam 
thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: “Chúng 
sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng Tán Bất 
Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư Phật Sở 
Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Thế giới phương trên, có Đức Phạm-
Âm Phật, Tú-Vương Phật, Hương-Thượng Phật, 
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Hương-Quang Phật, Đại-Diệm-Kiên Phật, Tạp-
Sắc- Bửu-Hoa-Nghiêm-Thân Phật, Ta-La-Thọ-
Vương Phật, Bửu-Hoa Đức Phật, Kiến-Nhứt-
Thiết-Nghĩa Phật, Như-Tu-Di-Sơn Phật. Hằng 
hà sa số những Đức Phật như thế, đều ở tại nước 
mình, hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp cõi 
Tam thiên đại thiên mà nói lời thành thật rằng: 
“Chúng sanh các ngươi phải nên tin kinh: Xưng 
Tán Bất Khả Tư Nghị Công Đức Nhất Thiết Chư 
Phật Sở Hộ Niệm Này”.
Xá-Lợi-Phất! Nơi ý của ông nghĩ thế nào, vì sao 
tên là kinh: Nhứt-Thiết-Chư- Phật Sở Hộ Niệm?
Xá-Lợi-Phất! Vì nếu có thiện nam tử, thiện nữ 
nhân nào nghe kinh này mà thọ trì đó, và nghe 
danh hiệu của Đức Phật, thời những thiện nam tử 
cùng thiện nữ nhơn ấy đều được tất cả các Đức 
Phật hộ niệm, đều được không thối chuyển nơi 
đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác.
Xá-Lợi-Phất! Cho nên các ông đều phải tin nhận 
lời của Ta và của các Đức Phật nói.
Xá-Lợi-Phất! Nếu có người đã phát nguyện, hiện 
nay phát nguyện, sẽ phát nguyện muốn sanh 
về cõi nước của Đức Phật A Di Đà, thời những 
người ấy đều đặng không thối chuyển nơi đạo Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác; nơi cõi nước 

kia, hoặc đã sanh về rồi, hoặc hiện nay sanh về, 
hoặc sẽ sanh về.

Xá-Lợi-Phất! Cho nên các thiện nam tử, thiện nữ 
nhân nếu người nào có lòng tin thời phải nên phát 
nguyện sanh về cõi nước kia.

Xá-Lợi-Phất! Như Ta hôm nay ngợi khen công đức 
chẳng thể nghĩ bàn của các Đức Phật, các Đức Phật 
đó cũng ngợi khen công đức chẳng thể nghĩ bàn của 
Ta mà nói lời này: “Đức Thích Ca Mâu Ni Phật hay 
làm được việc rất khó khăn hi hữu, có thể ở trong 
cõi Ta Bà đời ác năm món trược: Kiếp trược, kiến 
trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng 
trược trung, mà Ngài chứng được ngôi Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, Ngài vì các chúng sanh 
nói kinh pháp mà tất cả thế gian khó tin này”.

Xá-Lợi-Phất! Phải biết rằng Ta ở trong đời ác ngũ 
trược thực hành việc khó này, đặng thành bậc Vô 
Thượng Chánh Giác và vì tất cả thế gian nói Kinh 
pháp khó tin này, đó là rất khó!

Đức Phật nói kinh này rồi, Ngài Xá-Lợi-Phất 
cùng các vị Tỳ kheo, tất cả trong đời: Trời, Người, 
A-Tu-La, v.v… nghe lời của Đức Phật dạy, đều vui 
mừng tin nhận đảnh lễ Phật mà lui ra.
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BÀI SÁM TỤNG TẠI
TỊNH XÁ TRÚC LÂM, 

THÀNH VƯƠNG XÁ
SÁM NGUYỆN NIỆM PHẬT  

Một lòng giữ niệm Di Đà,  
Hồng danh sáu chữ thật là rất cao, 

Năng trừ tám vạn trần lao, 
Người đời nên sớm hồi đầu mới hay.  

Khuyên ai xin chớ mê say, 
Tịnh tâm niệm Phật việc gì cũng an,  

Niệm Phật tội nghiệp tiêu tan, 
Muôn tai ngàn họa khỏi mang vào mình.  

Niệm Phật mở trí cao minh,  
Bao nhiêu hôn chướng chẳng sinh vào lòng.  

Niệm Phật cứu đặng tổ tông,  
Khỏi nơi biển khổ thoát vòng sông mê. 

Niệm Phật thân tộc đề huề 
Một nhà sum hợp chẳng hề ghét nhau. 

Niệm Phật khỏi khổ khỏi đau,  
Bao nhiêu tật bịnh mau mau hết liền.  

Niệm Phật có phước có duyên,  
Tấn tài tấn lợi bình yên cửa nhà. 

Niệm Phật trừ đặng tà ma,  

Yêu tinh quỷ quái lánh xa ngàn trùng. 
Niệm Phật năng khử độc trùng, 

Các loài ác thú hóa hung ra hiền.  
Niệm Phật hết khùng hết điên.  

Có gương trí huệ có đèn quang minh. 
Niệm Phật khỏi sự bất bình,  

Sự người chẳng nhớ, sự tình chẳng ưa.  
Niệm Phật cứu số long đong,  

No cơm ấm áo thong dong mãn đời. 
Niệm Phật cảm động khắp nơi, 

Ai ai cũng mến, người người đều thương.  
Niệm Phật sanh dạ hiền lương, 

Từ bi thì có, bạo cường thì không. 
Niệm Phật trời cũng thương lòng, 

Thường thường gia hộ cả trong đêm ngày.  
Niệm Phật Thần cũng kính vì,  

Thường hay trợ niệm trong khi đứng ngồi. 
Niệm Phật lòng chẳng bồi hồi, 

Như cây không gió, nhánh chồi chẳng rung.  
Niệm Phật khỏi sự hãi hùng, 

Gian tà đạo tặc sẽ không đến nhà.  
Niệm Phật giấc ngủ an hòa, 

Chiêm bao không có, niệm tà đều không. 
Niệm Phật oan trái trả xong, 

Nợ trần kiếp trước hết mong hết đòi. 
Niệm Phật trăm việc xong xuôi, 
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Dầu sanh dầu tử cũng vui tấm lòng. 
Niệm Phật hết sự đèo bồng, 

Chẳng ham tài lợi, bỏ vòng công danh. 
Niệm Phật uế nhiễm chẳng sanh, 

Cái gương tâm tánh như vành trăng thu. 
Niệm Phật lòng có sở cầu, 

Muốn tu thì đặng dễ đâu sai lầm. 
Niệm Phật huờn được chơn tâm,  

Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu trầm biển khơi. 
Niệm Phật sẽ sống trọn đời, 

Khỏi vòng lửa nước, khỏi nơi hung tàn. 
Niệm Phật thân thể bình an, 

Khỏi vương ách nạn, chết oan trên đời. 
Niệm Phật bổ đức các nơi, 

Phá tan địa ngục, rã rời ma quân. 
Niệm Phật, Phật phóng hào quang, 

Các ông hóa Phật ngồi ngang trên đầu. 
Niệm Phật, Phật chẳng bỏ đâu, 

Niệm đâu Phật đó phải cầu chi xa. 
Niệm Phật, Phật đến rước ta, 

Tây Phương đã sẵn một tòa bông sen. 
Niệm Phật phải niệm cho chuyên,  
Thì bông sen ấy liền liền tốt tươi. 
Niệm Phật niệm niệm không rời, 

Tinh thần đã sớm dạo chơi Liên trì. 
Niệm Phật lơ láo ích chi,  

Sen kia khô héo khó mà tốt tươi. 
Niệm Phật cần phải kính thành, 

Giữ cho thanh tịnh trong mình lục căn. 
Niệm Phật như nước với trăng, 

Nước trong trăng tỏ, nước nhăn trăng lờ. 
Niệm Phật có lắm huyền cơ, 

Miễn đừng đem dạ nghi ngờ là xong. 
Niệm Phật giữ một tấm lòng, 

Di Đà oai đức mênh mông biển trời. 
Đức Phật biến hóa khắp nơi, 

Thương người cứu vớt những người trầm luân. 
Chí tâm niệm Phật tinh cần,  

Lâm chung hậu nhật trọn phần vãng sanh./.

TỤNG NĂM GIỚI 
Nam Mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật 
Kính thưa đại chúng! Đây là lúc chúng ta tuyên thuyết 
Năm Giới. Năm Giới là nền tảng cho một cuộc sống 
có hạnh phúc và có chí hướng vị tha, có năng lực bảo 
vệ sự sống và làm đẹp cho cuộc đời. Xin các vị đã thọ 
trì Năm Giới quỳ thẳng lên, chắp tay búp sen, hướng 
về Đức Bổn Sư để nghe giới.
Thưa Đại chúng! Năm Giới là những nguyên tắc hướng 
dẫn chúng ta đi về hướng an lạc, giải thoát và giác ngộ. 
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Năm Giới là nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh 
phúc của gia đình và của xã hội. Học hỏi và thực hành 
theo Năm Giới, ta sẽ đi đúng con đường chánh pháp, 
ta sẽ tránh được lỗi lầm, khổ đau, sợ hãi và thất vọng, 
ta sẽ xây dựng được an lạc hạnh phúc cho ta, cho gia 
đình ta và đóng góp vào phẩm chất an lạc và hòa bình 
của xã hội.
Đây là giới tướng của Năm Giới. Chúng ta hãy lắng 
nghe từng giới một với tâm hồn thanh tịnh, lấy giới 
luật làm tấm gương trong vắt để soi chiếu nội tâm 
mình. Xin quí vị im lặng thở và im lặng trả lời “có” 
mỗi khi thấy mình trong hai tuần qua, có cố gắng học 
hỏi và hành trì những giới luật sắp được tuyên đọc.
Đây là Giới Thứ Nhất: Tất cả chúng con ý thức được 
những khổ đau do sự sát hại gây ra, chúng con xin học 
theo hạnh đại bi để bảo vệ sự sống của mọi người và 
mọi loài. Chúng con nguyện sẽ không giết hại sinh 
mạng, không tán thành sự giết chóc và cũng không 
để cho người khác giết hại, dù là trong tâm tưởng hay 
trong cách sống hàng ngày của chúng con. Đó là Giới 
Thứ Nhất của Năm Giới. Trong hai tuần qua, quý vị 
có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? (Ba 
hơi thở, chuông) 
Đây là Giới Thứ Hai: Tất cả chúng con ý thức được 
những khổ đau do sự lường gạt, trộm cắp và bất công 
của xã hội gây ra, chúng con xin học theo hạnh đại từ bi 
để đem niềm vui sống và an lạc cho mọi người và mọi 

loài, để chia sẻ thì giờ, năng lực và tài vật của chúng 
con với những người đang thật sự thiếu thốn. Chúng 
con nguyện không lấy làm tư hữu bất cứ một của cải 
nào không phải do mình tạo ra. Chúng con nguyện 
tôn trọng quyền tư hữu của người khác, nhưng cũng 
nguyện ngăn chận người khác, không cho họ tích trữ 
và làm giàu một cách bất lương trên sự khổ đau của 
con người và của mọi loài. Đó là Giới Thứ Hai của 
Năm Giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học 
hỏi và hành trì giới ấy hay không?(Ba hơi thở, chuông)
Đây là Giới Thứ Ba: Tất cả chúng con ý thức được 
những khổ đau do thói tà dâm gây ra, chúng con xin 
học theo tinh thần trách nhiệm để giúp bảo vệ tiết 
hạnh và sự an toàn của mọi người và mọi gia đình 
trong xã hội. Chúng con nguyện không ăn nằm với 
những người không phải là vợ hay chồng của chúng 
con. Tất cả chúng con ý thức được rằng, những hành 
động bất chánh sẽ gây ra những đau khổ cho người 
khác và cho chính chúng con. Chúng con biết muốn 
bảo vệ hạnh phúc của mình và của người khác thì phải 
biết tôn trọng những cam kết của mình và của người 
khác. Chúng con sẽ làm mọi cách có thể, để bảo vệ trẻ 
em, không cho nạn tà dâm tiếp tục gây nên sự đổ vỡ 
của các gia đình và của đời sống lứa đôi. Đó là Giới 
Thứ Ba của Năm Giới. Trong hai tuần qua, quý vị có 
cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay không? (Ba hơi 
thở, chuông) 
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Đây là Giới Thứ Tư: Tất cả chúng con ý thức được 
những khổ đau do lời nói thiếu chánh niệm gây ra, 
chúng con xin học theo hạnh ái ngữ và lắng nghe để 
dâng tặng niềm vui đến cho người và làm vơi bớt khổ 
đau của người. Biết rằng lời nói có thể đem lại hạnh 
phúc hoặc khổ đau cho người, cho nên chúng con 
nguyện chỉ nói những lời gây thêm niềm tự tin, an vui 
và hy vọng, những lời chân thật có giá trị xây dựng sự 
hiểu biết và hòa giải. Chúng con nguyện không nói 
những điều sai với sự thật, không nói những lời gây 
chia rẽ và căm thù. Chúng con nguyện không loan 
truyền những thông tin mà chúng con không biết 
chắc là có thật, không phê bình và lên án những điều 
mà chúng con không biết đúng là sự thật. Chúng con 
nguyện không nói những điều có thể tạo nên sự bất 
hòa trong gia đình và đoàn thể, những điều có thể làm 
tan vỡ gia đình và đoàn thể. Đó là Giới Thứ Tư của 
Năm Giới. Trong hai tuần qua, quý vị có cố gắng học 
hỏi và hành trì giới ấy hay không? (Ba hơi thở, chuông) 
Đây là Giới Thứ Năm: Tất cả chúng con ý thức được 
những khổ đau do sự xử dụng ma túy và độc tố gây 
ra, chúng con xin học theo cách chuyển hóa thân tâm, 
xây dựng sức khỏe thân thể và tâm hồn bằng cách 
thực tập chánh niệm trong việc ăn uống và tiêu thụ. 
Chúng con nguyện chỉ tiêu thụ những gì có thể đem 
lại niềm an lạc cho thân tâm chúng con, cho thân tâm 
gia đình và cho xã hội. Chúng con nguyện không uống 

rượu, không xử dụng các chất ma túy, không ăn uống 
hoặc tiêu thụ những sản phẩm có độc tố, trong đó có 
một số sản phẩm truyền thanh, truyền hình, sách báo, 
phim ảnh và chuyện trò. Chúng con biết rằng tàn hoại 
thân tâm bằng rượu và các độc tố ấy là phản bội Tổ 
tiên, cha mẹ và cũng là phản bội các thế hệ tương lai. 
Chúng con nguyện chuyển hóa bạo động, căm thù, sợ 
hãi và buồn giận bằng cách thực tập phép kiêng cữ này 
cho chúng con, cho gia đình và cho xã hội. Chúng con 
biết rằng phép kiêng cữ này rất thiết yếu để chuyển 
hóa tự thân, tâm thức cộng đồng và xã hội ngày nay.

Đó là Giới Thứ Năm của Năm Giới. Trong hai tuần 
qua, quý vị có cố gắng học hỏi và hành trì giới ấy hay 
không? (Ba hơi thở, chuông) 

Thưa đại chúng! Chúng ta đã tuyên đọc xong Năm 
Giới quý báu, nền tảng của hạnh phúc gia đình và chất 
liệu của chí nguyện lợi tha. Đức Phật dạy chúng ta 
phải ôn tụng thường xuyên giới tướng này mỗi tháng 
ít nhất là hai lần, để sự học hỏi và hành trì Năm Giới 
càng ngày càng sâu sắc và lớn rộng. Nghe chuông, xin 
đại chúng đảnh lễ ba lạy để tỏ lòng tôn kính và biết ơn 
Tam Bảo. (chuông) ./.

Trích nguồn: www.quangduc.com
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Danh Sách 
Hành Hương Chiêm Bái 
Phật Tích Ấn Độ 2016

TT HỌ VÀ TÊN PHÁP DANH FROM

1 HT Thích Trường Sanh Chứng minh Auckland

2 TT Thích Nguyên Tạng Trưởng đoàn Melbourne

3 Tony Thạch Phó đoàn Sydney

4 Sonam Angdus Tour Guide Delhi

5 Lobzang Tundup Tour Guide Delhi

6 Ishan Sharma Tour Guide Delhi

7 Vinay Kumar Bedi Tour Guide Delhi

8 Trần Hồng Mai Tâm Quang Melbourne

9 Nguyễn Thị Mai Nguyên Trâm Melbourne

10 Đỗ Hạnh Nguyên Đức Ngộ Melbourne

11 Đỗ Thị Liên Melbourne

12 Nguyễn Trần Hùng Minh Trí Melbourne

13 Trịnh Thị Thu Thanh Huệ Hòa Melbourne

14 Lương Thị Muồi Bích Ngọc Melbourne

15 Malayphone Hà Thúy Phượng Melbourne

16 Nguyễn Anh Dũng Tâm Từ Melbourne

17 Nguyễn Thị ThanhThủy Nguyên Thanh Melbourne

18 Huỳnh Thục Trinh Nguyên Nhật Diệu Melbourne

19 Huỳnh Hán Sâm Hằng Sâm Melbourne

20 Huỳnh Bảo Nhi (Bonnie) Quảng Minh Melbourne

21 Hoàng Thục Bích Nguyên Nhật Đà Melbourne

22 Nguyễn Thế Anh Quảng Thiện Pháp Melbourne

23 Bùi Kim Anh Nguyên Điệp Melbourne

24 Huỳnh Chánh Đức Nguyên Pháp Melbourne

25 Trần Thị Như Liên Nguyên Nhật Lý Melbourne

26 Nguyễn Thị Thanh Uyên Melbourne

27 Hồ Văn Khôi Đồng Thanh Minh Melbourne

28 Hồ Thị Sương Đồng Ngọc Minh Adelaide

29 Nguyễn T. Hoàng Lan Quảng Thiện Duyên Adelaide

30 Lê Jordan Thiện Quảng Thiện Hùng Adelaide

31 Lê Ryan Nhất Tâm Quảng Thiện Hỷ Adelaide

32 Lê Ananda An Lạc Quảng Thiện Khánh Adelaide

33 Lê Minh Hoàng Thiện An Adelaide

34 Lư Xém Thiện Lạc Adelaide

35 Lư Mỹ Liên Thiện Hương Adelaide

36 Lư Mỹ Lan Diệu Quý Adelaide

37 Lưu Mỹ Khanh Thiện Tước Adelaide

38 Nguyễn Thị Ngọc Sương Thiện Hiền Adelaide

39 Nguyễn Thị Biên Thiện Cương Adelaide

40 Lư Lến Thiện Tấn Adelaide

41 Lai Thị Sen Thiện Khai Adelaide

42 Vũ Đức Lâm Minh Tòng Adelaide

43 Trần Thị Kim Anh Đồng Thuận Thư Adelaide

44 Bùi Quốc Khanh Thiện Minh Adelaide

45 Nguyễn Thị Tuyết Thủy Diệu Âm Adelaide
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46 Lê Văn Dương Thiện Tịnh Adelaide

47 Lê Đăng Khoa Quảng Thiện Ấn Adelaide

48 Lê Duy Thịnh Quảng Thiện Độ Adelaide

49 Thạch Sophie Sydney

50 Triệu Lương Chính Tâm Chánh Sydney

51 Nguyễn Thị  Ngọc Liên Tâm Bình Sydney

52 Võ Minh Phương Tâm Hương Sydney

53 Ho Facher Lâm Ngọc Loan Sydney

54 Trần Quang Hương Quảng Thiện Từ Sydney

55 Trần Thị Kim Xuân Quảng Thiện Tâm Sydney

56 Li Xin Sydney

57 Đặng Ngọc Nhường Tâm Hạnh Sydney

58 Trần Ngọc Ánh Viên Hoàn Sydney

59 Lo Alan Kin Lung Quảng Thiện Hiếu Sydney

60 An May Quảng Thiện Đức Sydney

61 Lo Winnie Mei Yin Quảng Thiện Phước Sydney

62 Nguyễn Thị Thanh Tâm Trừng Ngộ Sydney

63 Lê Thị Hà Nguyên Hải Auckland

64 Lê Thị Hiên Nguyên Phước Auckland

65 Nguyễn Thị Long Nguyên Bảo Châu Auckland

66 Liêu Thị Thanh Nguyên Nguyên Auckland

67 Trang Thị Hạnh Quảng Tịnh Tâm Montreal

68 Võ Kim Liêng Thân Ưu San Jose

69 Nguyễn Trương Quỳnh Lưu Nguyên An San Jose

70 Trịnh Quang Khải Chúc Phát Los Angesles

71 Trịnh Ngô Minh Phượng Los Angesles

1. HT Thích Trường Sanh
- Chứng minh
- Auckland

2. TT Thích Nguyên Tạng
- Trưởng đoàn
- Melbourne

3. Tony Thạch
- Phó đoàn
- Sydney

4. Sonam Angdus
- Tour Guide
- Delhi

5. Lobzang Tundup
- Tour Guide
- Delhi

6. Ishan Sharma
- Tour Guide
- Delhi

7. Vinay Kumar Bedi
- Tour Guide
- Delhi

8. Trần Hồng Mai
- Tâm Quang
- Melbourne

9. Nguyễn Thị Mai
- Nguyên Trâm
- Melbourne
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10. Đỗ Hạnh
- Nguyên Đức Ngộ
- Melbourne

13. Trịnh Thị Thu Thanh
- Huệ Hòa
- Melbourne

11. Đỗ Thị Liên

- Melbourne

14. Lương Thị Muồi
- Bích Ngọc
- Melbourne

12. Nguyễn Trần Hùng
- Minh Trí
- Melbourne

15. Malayphone Hà
- Thúy Phượng
- Melbourne

16. Nguyễn Anh Dũng
- Tâm Từ
- Melbourne

17. Nguyễn Thị Thanh Thủy
- Nguyên Thanh
- Melbourne

18. Huỳnh Thục Trinh
- Nguyên Nhật Diệu
- Melbourne

19. Huỳnh Hán Sâm
- Hằng Sâm
- Melbourne

22. Nguyễn Thế Anh
- Quảng Thiện Pháp
- Melbourne

20. Huỳnh Bảo Nhi (Bonnie)
- Quảng Minh
- Melbourne

23. Bùi Kim Anh
- Nguyên Điệp
- Melbourne

21. Hoàng Thục Bích
- Nguyên Nhật Đà
- Melbourne

24. Huỳnh Chánh Đức
- Nguyên Pháp
- Melbourne

25. Trần Thị Như Liên
- Nguyên Nhật Lý
- Melbourne

26. Nguyễn Thị Thanh Uyên

- Melbourne

27. Hồ Văn Khôi
- Đồng Thanh Minh
- Melbourne
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28. Hồ Thị Sương
- Đồng Ngọc Minh
- Adelaide

31. Lê Ryan Nhất Tâm
- Quảng Thiện Hỷ
- Adelaide

29. Nguyễn T. Hoàng Lan
- Quảng Thiện Duyên
- Adelaide

32. Lê Ananda An Lạc
- Quảng Thiện Khánh
- Adelaide

30. Lê Jordan Thiện
- Quảng Thiện Hùng
- Adelaide

33. Lê Minh Hoàng
- Thiện An
- Adelaide

34. Lư Xém
- Thiện Lạc
- Adelaide

35. Lư Mỹ Liên
- Thiện Hương
- Adelaide

36. Lư Mỹ Lan
- Diệu Quý
- Adelaide

37. Lưu Mỹ Khanh
- Thiện Tước
- Adelaide

40. Lư Lến
- Thiện Tấn
- Adelaide

38. Nguyễn Thị Ngọc Sương
- Thiện Hiền
- Adelaide

41. Lai Thị Sen
- Thiện Khai
- Adelaide

39. Nguyễn Thị Biên
- Hướng dẫn viên
- Adelaide

42.Vũ Đức Lâm
- Minh Tòng
- Adelaide

43. Trần Thị Kim Anh
- Đồng Thuận Thư
- Adelaide

44. Bùi Quốc Khanh
- Thiện Minh
- Adelaide

45. Nguyễn Thị Tuyết Thủy
- Diệu Âm
- Adelaide
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46. Lê Văn Dương
- Thiện Tịnh
- Adelaide

49. Thạch Sophie

- Sydney

47. Lê Đăng Khoa
- Quảng Thiện Ấn
- Adelaide

50. Triệu Lương Chính
- Tâm Chánh
- Sydney

48. Lê Duy Thịnh
- Quảng Thiện Độ
- Adelaide

51. Nguyễn Thị  Ngọc Liên
- Tâm Bình
- Sydney

52. Võ Minh Phương
- Tâm Hương
- Sydney

54. Trần Quang Hương
- Quảng Thiện Từ
- Sydney

53. Ho Facher Lâm Ngọc Loan

- Sydney

56. Li Xin

- Sydney

57. Đặng Ngọc Nhường
- Tâm Hạnh
- Sydney

58. Trần Ngọc Ánh
- Viên Hoàn
- Sydney

59. Lo Alan Kin Lung
- Quảng Thiện Hiếu
- Sydney

60. An May
- Quảng Thiện Đức
- Sydney

61. Lo Winnie Mei Yin
- Quảng Thiện Phước
- Sydney

62. Nguyễn Thị Thanh Tâm
- Trừng Ngộ
- Sydney

63. Lê Thị Hà
- Nguyên Hải
- Auckland

55. Trần Thị Kim Xuân
- Quảng Thiện Tâm
- Sydney
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64. Lê Thị Hiên
- Nguyên Phước
- Auckland

65. Nguyễn Thị Long
- Nguyên Bảo Châu
- Auckland

66. Liêu Thị Thanh
- Nguyên Nguyên
- Auckland

67. Trang Thị Hạnh
- Quảng Tịnh Tâm
- Montreal

68. Võ Kim Liêng
- Thân Ưu
- San Jose

69. Nguyễn Trương Quỳnh Lưu
- Nguyên An
- San Jose

70. Trịnh Quang Khải
- Chúc Phát
- Los Angesles

71. Trịnh Ngô Minh Phượng

- Los Angesles

“Trong tâm có từ bi, thì không bao giờ có kẻ thù
Trong tâm có trí tuệ, thì không nẩy sinh phiền não”.

(Lời của Pháp Sư Chứng Nghiêm)

Tu Viện Quảng Đức
Viện Chủ: TT Thích Tâm Phương
Trụ Trì: TT Thích Nguyên Tạng

105 Lynch Road
Fawkner, Vic 3060. Australia

Tel: 61.03. 9357 3544
Website:www.quangduc.com

Email: quangduc@quangduc.com

Chùa Giác Nhiên
Viện Chủ: HT Thích Trường Sanh

70A Avenue Rd, Otahuhu
Auckland, New Zealand

Tel: 64-9-2761747; 64-9-2761745
Email: thichtruongsanh@yahoo.com

Triumph Tours
Tony Thach 

147 Forest Road, Hurstville
Sydney NSW 2220 - AUSTRALIA

Tel: 02. 9585 8179; Tel: 0411 863 809
Email: tonythach@hotmail.com; Website: www.adidaland.net
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