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MORNING RECITATION 

Công phu khuya 

     zhāo  shí  kè  sòng 
 

(On the first and fifteenth of each lunar month, begin with the JEWELED CENSOR PRAISE, PAGE 1) 

(Mồng 1 và 15 âm lịch mỗi tháng, bắt đầu Bảo Đảnh Tán trang 1.) 
 

SHURANGAMA MANTRA 

Chú Lăng Nghiêm 

  lèng  yán  zhòu 
          

NAMO SHURANGAMA ASSEMBLY OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS  

Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát.  (3 lần) 

            ）   
ná    mó      lèng yán   huì shàng  fó   pú   sà 3x   
 

O DEEP AND WONDROUS DHARANI UNMOVING HONORED ONE 

Diệu trạm tổng trì bất động tôn 

          
miào zhàn zǒng chí bú dòng zūn 
 
SUPREME SHURANGAMA APPEARS MOST RARELY IN THE WORLD. 

Thủ Lăng Nghiêm Vương thế hi hữu 

          
shǒu lèng yán wáng shì xī  yǒu 
 
EXTINGUISHING DELUDED THOUGHTS FROM COUNTLESS KALPAS PAST. 

Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng 

       
xiāo wǒ yì jié diān dǎo xiǎng 
  
I NEEDN‟T PASS THROUGH AEONS TILL THE DHARMA BODY‟S GAINED. 

Bất lịch tăng kỳ hoạch pháp thân 

       
bú   lì  sēng  qí   huò   fǎ  shēn 
 
I WISH TO NOW ATTAIN THE WAY: AND AS THE DHARMA KING. 

Nguyện kim đắc quả thành bảo vương 

         
yuàn jīn dé guǒ chéng bǎo wáng 
 
I‟LL THEN RETURN TO RESCUE BEINGS MORE THAN GANGES‟ SANDS. 

Hoàn độ như thị hằng sa chúng 

       
huán dù rú shì héng shā zhòng 
 
THIS DEEP RESOLVE I OFFER TO THE MYRIAD BUDDHAS‟ LANDS, 

Tương thử thâm tâm phụng trần sát 
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jiāng cǐ shēn xīn fèng chén chà 
 
AND THUS ENDEAVOR TO REPAY THE BUDDHA‟S BOUNDLESS GRACE. 

Thị tắc danh vi báo Phật ân 

       
shì  zé míng  wéi  bào  fó  ēn 
 
I NOW REQUEST THE BHAGAVAN TO CERTIFY MY QUEST: 

Phục thỉnh Thế Tôn vị chứng minh : 

         
fú qǐng  shì  zūn  wéi  zhèng míng 
 
TO ENTER FIRST THE EVIL WORLD—THE FIVE TURBIDITIES; 

Ngũ trược ác thế thệ tiên nhập 

       
wǔ  zhuó  è  shì  shì  xiān  rù 
 
IF YET A SINGLE BEING‟S NOT ACCOMPLISHED BUDDHAHOOD 

Như nhất chúng sanh vị thành Phật 

        
rú  yí  zhòng  shēng wèi chéng fó 
 
ACCORDINGLY I ALSO MUST RENOUNCE NIRVANA‟S BLISS. 

Chung bất ư thử thủ nê hoàn 

        
zhōng bù  yú  cǐ   qǔ   ní   huán 
 
O GREAT IN COURAGE, GREAT IN POWER, GREAT COMPASSIONATE ONE! 

Đại hùng đại lực đại từ bi 

       
dà xióng dà   lì   dà   cí   bēi 
 
I PRAY WOULD NOW UNCOVER AND DISPEL MY SUBT‟LEST DOUBTS. 

Hy cánh thẩm trừ vi tế hoặc 

        
xī gèng shěn chú  wéi  xì  huò 
 
THUS CAUSE ME QUICKLY TO ATTAIN SUPREME ENLIGHTENMENT, 

Linh ngã tảo đăng vô thượng giác 

        
lìng wǒ zǎo dēng wú shàng jué 
 
AND SIT WITHIN THE BODHIMANDAS OF THE TENFOLD REALMS 

Ư thập phương giới tọa đạo tràng 

       
yú shí fāng jiè zuò dào chǎng 
 
AND EVEN COULD THE NATURE OF SHUNYATA MELT AWAY 
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Thuấn nhã đa tánh khả tiêu vong 

        
shùn ruò duō xìng kě xiāo wáng 
 
MY VAJRA-LIKE SUPREME RESOLVE WOULD STILL REMAIN UNMOVED. 

Thước ca ra tâm vô động chuyển 

         
shuò jiā luó xīn wú dòng zhuǎn 
 
NA MO ETERNALLY ABIDING BUDDHAS OF THE TEN DIRECTIONS.  

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật 

        
ná  mó cháng zhù shí fāng fó 
 
NA MO ETERNALLY ABIDING DHARMA OF THE TEN DIRECTIONS. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp 

        
ná mó cháng zhù shí  fāng  fǎ 
 
NA MO ETERNALLY ABIDING SANGHA OF THE TEN DIRECTIONS. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng 

          
ná mó cháng zhù shí fāng sēng 
 
NA MO SHAKYAMUNI BUDDHA. 

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 

       
ná   mó  shì  jiā  móu  ní    fó 
 
NA MO SUPREME SHURANGAMA OF THE BUDDHA‟S SUMMIT. 

Nam mô Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm 

        
ná  mó   fó  dǐng shǒu lèng yán 
 
NA MO GWAN SHR YIN BODHISATTVA. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 

        
ná  mó guān  shì  yīn  pú  sà 
 
NA MO VAJRA TREASURY BODHISATTVA 

Nam mô Kim Cang Tạng Bồ Tát 

       
ná  mó  jīn gāng zàng pú  sà 
 
AT THAT TIME THE WORLD HONORED ONE FROM THE FLESH MOUND AT THE CROWN OF 

HIS HEAD RELEASED A HUNDRED-JEWELLED LIGHT AND A THOUSAND PETALLED RARE 

LOTUS AROSE FROM THE MIDST OF THE LIGHT. 
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Nhĩ thời Thế Tôn, tùng nhục kế trung, dõng bá bảo quang,  quang trung dõng xuất, 

thiên diệp bảo liên 

               
ěr  shí  shì  zūn      cóng ròu jì zhōng     yǒng bǎi bǎo guāng  

              
guāng zhōng yǒng chū  qiān yè bǎo lián     
 
SEATED WITHIN THE PRECIOUS FLOWER WAS A TRANSFORMATION BODY OF THE THUS 

COME ONE, WHOSE CROWN IN TURN EMITTED TEN RAYS OF THE HUNDRED-JEWELLED 

EFFULGENCE. 

Hữu hóa Như Lai, tọa bảo hoa trung, đảnh phóng thập đạo, bá bảo quang minh. 

                   
yǒu huà  rú   lái   zuò  bǎo huā zhōng  dǐng fàng shí dào   bǎi bǎo guāng míng  
 
ALL THE MYRIAD LIGHTS SHONE  „ROUND ABOUT, EVERYWHERE REVEALING SECRET 

TRACE VAJRA SPIRITS, MANY AS THE SANDS OF TEN GANGES RIVERS.  EACH HOLDING 

ALOFT A MOUNTAIN AND WIELDING A PESTLE, THEY PERVADED THE REALM OF EMPTY 

SPACE. 

Nhất nhất quang minh, giai biến thị hiện, thập hằng hà sa, Kim Cang Mật Tích, kình 

sơn trì sử, biến hư không giới, 

                   
yī  yī guāng míng         jiē biàn shì xiàn      shí héng hé shā     

                
jīn gāng mì  jī           qíng shān chí chǔ       biàn xū kōng jiè  
 

THE GREAT ASSEMBLY GAZED UPWARD AT ONCE FILLED WITH FEAR AND ADMIRATION.  

SEEKING THE BUDDHA‟S KIND PROTECTION THEY SINGLE-MINDEDLY LISTENED 

Đại chúng ngưỡng quan, úy ái kiêm bảo, cầu Phật ai hựu, nhất tâm thính Phật. 

                  
dà zhòng yǎng guān  wèi ài jiān bào         qiú fó āi yòu         yī xīn tīng fó  
 
AS, STREAMING LIGHT AT THE BUD DHA‟S INVISIBLE CROWN THE TRANSFORMATION 

THUS COME ONE PROCLAIMED THE SPIRITUAL MAN TRA. 

Vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai, tuyên thuyết thần chú: 

      
wú jiàn dǐng xiàng fàng guāng rú lái       xuān shuō shén zhòu : 
 

I.  

1.  
na mo sa dan tuo 

Đệ Nhất Hội 
 
Nam mô tát đát tha  

2.  
su qie duo ye 

 
Tô dà đà da  

3.  
e la he di 

 
A ra ha đế  

4.  
san miao san pu tuo xie 

 
Tam miệu tam bồ đà tỏa  

5.      
na mo sa dan tuo 

 
Nam mô tát đát tha 
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6.        

fo tuo ju zhi shai ni shan 

 
Phật đà câu tri sắc ni sam  

7.     
na mo sa po 

 
Nam mô tát bà  

8.     
bo tuo bo di 

 
Bột đà bột địa  

9.     
sa duo pi bi 

 
Tát đa bệ tệ  

10.    
na mo sa duo nan 

 
Nam mô tát đa nẫm  

11.      
san miao san pu tuo 

 
Tam miệu tam bồ đà  

12.    
ju zhi nan 

 
Câu chi nẫm  

13.      
suo she la po jia 

 
Sa xá ra bà ca  

14.    
seng qie nan 

 
Tăng già nẫm  

15.  
na mo lu ji e lo han duo nan 

 
Nam mô lô kê a la hán đa nẫm  

16.      
na mo su lu duo bo nuo nan 

 
Nam mô tô lô đa ba na nẫm  

17.  
na mo suo jie li tuo qie mi nan 

 
Nam mô ta yết rị đà dà di nẫm  

18.  
na mo lu ji san miao qie duo nan 

 
Nam mô lô kê tam miệu dà đa nẫm  

19.      
san miao qie bo la 

 
Tam miệu dà ba ra  

20.      
di bo duo nuo nan 

 
Để ba đa na nẫm  

21.        
na mo ti po li shai nan 

 
Nam mô đề bà ly sắc nỏa  

22.      
na mo xi tuo ye 

 
Nam mô tất đà da  

23.    
pi di ye 

 
Tỳ địa da  

24.      
tuo la li shai nan 

 
Đà ra ly sắc nỏa  

25.    
she bo nu 

 
Xá ba noa  

26.    
jie la he 

 
Yết ra ha  

27.        
suo he suo la mo tuo nan 

 
Sa ha sa ra ma tha nẫm  

28.         
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na mo ba la he mo ni Nam mô bạt ra ha ma ni  
29.       

na mo yin tuo la ye 
 
Nam mô nhân đà ra da  

30.       
 na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

31.     
lu tuo la ye 

 
Lô đà ra da  

32.     
wu mo bo di 

 
Ô ma bát đế  

33.     
suo xi ye ye 

 
Sa hê dạ da  

34.       
na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

35.    
     nuo la ye 

 
Na ra dã  

36.   
 na ye 

 
Noa da  

37.        
pan zhe mo he san mu tuo la 

 
Bàn dá ma ha tam mộ đà da  

38.  
na mo xi jie li duo ye 

 
Nam mô tất yết rị đa da  

39.  
na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

40.  
mo he jia la ye 

 
Ma ha ca ra da  

41.  
di li bo la na 

 
Địa rị bát lặc na  

42.  
     qie la pi tuo la 

 
Dà ra tỳ đà ra  

43.  
bo na jia la ye 

 
Ba noa ca ra da  

44.  
e di mu di 

 
A địa mục đế  

45.  
shi mo she nuo ni 

 
Thi ma xá na nê  

46.  
po xi ni 

 
Bà tất nê  

47.  
mo dan li qie na 

 
Ma đát rị dà noa  

48.  
na mo xi jie li duo ye 

 
Nam mô tất yết rị đa da  

49.  
na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

50.        
duo tuo qie duo ju la ye 

 
Đa tha dà đa câu ra da  
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51.  
    na mo bo tou mo ju la ye 

 
Nam mô bát đầu ma câu ra da  

52.  
     na mo ba she la ju la ye 

 
Nam mô bạt xà ra câu ra da  

53.  
      na mo mo ni ju la ye 

 
Nam mô ma ni câu ra da  

54.  
      na mo qie she ju la ye 

 
Nam mô dà xà câu ra da  

55.  
      na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

56.  
      di li cha 

 
Đế rị trà  

57.  
      shu la xi na 

 
Du ra tây na  

58.  
      bo la he la na la she ye 

 
Ba ra ha ra noa ra xà da  

59.  
     duo tuo qie duo ye 

 
Đa tha dà đa da  

60.  
     na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

61.  
      na mo e mi duo po ye 

 
Nam mô a di đa bà da  

62.  
     duo tuo qie duo ye 

 
Đa tha dà đa da  

63.  
      e la he di 

 
A ra ha đế  

64.  
     san miao san pu tuo ye 

 
Tam miệu tam bồ đà da  

65.  
      na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

66.  
      e chu pi ye 

 
A sô bệ da  

67.  
     duo tuo qie duo ye 

 
Đa tha dà đa da  

68.  
      e la he di 

 
A ra ha đế  

69.       
     san miao san pu tuo ye 

 
Tam miệu tam bồ đà da 

70.       
      na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

71.  
      pi sha she ye 

 
Bệ sa xà da  

72.  
      ju lu fei zhu li ye 

 
Câu lô phệ trụ ri da  

73.   
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      bo la po la she ye Bát ra bà ra xà da  
74.  
     duo tuo qie duo ye 

 
Đa tha già đa da  

75.  
      na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

76.      
      san bu shi bi duo 

 
Tam bổ sư bí đa  

77.  
      sa lian nai la la she ye 

 
Tát lân nại la lạt xà da  

78.  
      duo tuo qie duo ye 

 
Đa tha dà đa da  

79.  
      e la he di 

 
A ra ha đế  

80.  
     san miao san pu tuo ye 

 
Tam miệu tam bồ đà da  

81.  
      na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

82.  
     she ji ye mu nuo ye 

 
Xá kê dã mẫu na duệ  

83.  
     duo tuo qie duo ye 

 
Đa tha dà đa da  

84.  
      e la he di 

 
A ra ha đế  

85.       
     san miao san pu tuo ye 

 
Tam miệu tam bồ đà da  

86.  
      na mo po qie po di 

 
Nam mô bà dà bà đế  

87.  
      la dan na ji du la she ye 

 
Lạt đát na kê đô ra xà da  

88.  
     duo tuo qie duo ye 

 
Đa tha dà đa da  

89.  
       e  la  he  di 

 
A ra ha đế  

90.       
     san miao san pu tuo ye 

 
Tam miệu tam bồ đà da  

91.   
     di  piao 

 
Đế biều  

92.  
     na mo sa jie li duo 

 
Nam mô tất yết rị đa  

93.  
      yi tan po qie po duo 

 
Ế đàm bà dà bà đa  

94.  
     sa dan tuo qie du shai ni shan 

 
Tát đát tha dà đô sắt ni sam  

95.    
      sa dan duo bo da lan 

 
Tát đát đa bát đát lam  
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96.  
      na mo e po la shi dan 

 
Nam mô a bà ra thị đam  

97.  
      bo la di 

 
Bát ra đế  

98.  
      yang qi la 

 
Dương kỳ ra  

99.  
      sa la po 

 
Tát ra bà  

100.  
        bo duo jie la he 

 
Bộ đa yết ra ha  

101.  
       ni jie la he 

 
Ni yết ra ha  

102.  
         jie jia la he ni 

 
Yết ca ra ha ni  

103.  
       ba la bi di ye 

 
Bạt ra bí địa da  

104.  
        chi tuo ni 

 
Sất đà nễ  

105.  
        e jia la 

 
A ca ra  

106.  
        mi li zhu 

 
Mật rị trụ  

107.  
       bo li dan la ye 

 
Bát rị đát la da  

108.  
      ning jie li 

 
Nãnh yết rị  

109.  
        sa la po 

 
Tát ra bà  

110.  
       pan tuo nuo 

 
Bàn đà na  

111.  
       mu cha ni 

 
Mục xoa ni  

112.  
        sa la po 

 
Tát ra bà  

113.  
       tu shai zha 

 
Đột sắc tra 

114.  
        tu xi fa 

 
Đột tất phạp  

115.  
        bo na ni 

 
Bát na nể  

116.  
       fa la ni 

 
Phạt ra ni  

117.  
       zhe du la 

 
Dã đô la  

118.   
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       shi di nan Thất đế nẫm  
119.  
       jie la he 

 
Yết ra ha  

120.  
       suo he sa la ruo she 

 
Sa ha tát ra nhã xà  

121.  
       pi duo beng suo na jie li 

 
Tỳ đa băng sa na yết rị  

122.        
        e shai zha bing she di nan 

 
A sắc tra băng xá đế nẫm  

123.        
        na cha cha dan la ruo she 

 
Na xoa sát đát ra nhã xà  

124.  
       bo la sa tuo na jie li 

 
Ba ra tát đà na yết rị  

125.  
       e shai zha nan 

 
A sắc tra nẫm  

126.  
       mo he jie la he ruo she 

 
Ma ha yết ra ha nhã xà  

127.  
       pi duo beng sa na jie li 

 
Tỳ đa băng sa na yết rị  

128.  
        sa po she du lu 

 
Tát bà xá đô lô  

129.  
        ni po la ruo she 

 
Nễ bà ra nhã xà  

130.  
        hu lan tu xi fa 

 
Hô lam đột tất phạp  

131.  
       nan zhe na she ni 

 
Nan giá na xá ni  

132.  
       bi sha she 

 
Bí sa xá  

133.  
        xi dan la 

 
Tất đác ra  

134.  
        e ji ni 

 
A kiết ni  

135.  
       wu tuo jia la ruo she 

 
Ô đà ca ra nhã xà  

136.  
        e bo la shi duo ju la 

 
A bát ra thị đa cu ra  

137.  
      mo he bo la zhan chi 

 
Ma ha bát ra chiến trì  

138.  
       mo he die duo 

 
Ma ha điệp đa  

139.  
       mo he di she 

 
Ma ha đế xà  

140.  
       mo he shui duo she po la 

 
Ma ha thuế đa xà bà ra  
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141.  
        mo he ba la pan tuo la 

 
Ma ha bạt ra bàn đà ra  

142.  
       po xi ni 

 
Bà tất nễ  

143.  
        e li ye duo la 

 
A rị da đa ra  

144.  
       pi li ju zhi 

 
Tỳ rị câu chi  

145.  
        shi po pi she ye 

 
Thệ bà tỳ xà da  

146.  
        ba she la mo li di 

 
Bạt xà ra ma lễ để  

147.  
       pi she lu duo 

 
Tỳ xá lô đa  

148.  
       bo teng wang jia 

 
Bột đằng võng ca  

149.  
      ba she la zhi he nuo e zhe 

 
Bạt xà ra chế hắt na a dá  

150.  
        mo la zhi po 

 
Ma ha chế bà  

151.  
       bo la zhi duo 

 
Bát ra chất đa  

152.  
       ba she la shan chi 

 
Bạt xà ra thiện trì  

153.  
        pi she la zhe 

 
Tỳ xá ra dá  

154.  
       shan duo she 

 
Phiến đa xá  

155.  
        pi ti po 

 
Bệ đề bà  

156.  
       bu shi duo 

 
Bổ thị đa  

157.  
       su mo lu bo 

 
Tô ma lô ba 

158.  
       mo he shui duo 

 
Ma ha thuế đa  

159.  
         e li ye duo la 

 
A rị da đa ra  

160.  
        mo he po la e bo la 

 
Ma ha bà ra a bát ra  

161.  
        ba she la shang jie la zhi po 

 
Bạt xà ra thương yết ra chế bà  

162.  
        ba she la ju mo li 

 
Bạt xà ra câu ma rị  

163.   
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        ju lan tuo li Câu lam đà rị  
164.  
        ba she la he sa duo zhe 

 
Bạt xà ra hắt tát đa dá  

165.  
       pi di ye 

 
Tỳ địa da  

166.  
        qian zhe nuo 

 
Kiền giá na  

167.  
        mo li jia 

 
Ma rị ca  

168.  
        ku su mu 

 
Khuất tô mẫu  

169.  
        po jie la duo nuo 

 
Bà yết ra đá na  

170.  
        pi lu zhe na 

 
Bệ lô giá na  

171.  
        ju li ye 

 
Câu rị da  

172.  
        ye la tu 

 
Dạ ra thố  

173.  
        shai ni shan 

 
Sắc ni sam  

174.  
        pi zhe lan po mo ni zhe 

 
Tỳ chiết lam bà ma ni giá  

175.  
        ba she la jia na jia bo la po 

 
Bạt xà ra ca na ca ba ra bà  

176.  
       lu she na 

 
Lô xá na  

177.  
        ba she la dun zhi zhe 

 
Bạt xà ra đốn trĩ giá  

178.  
        shui duo zhe 

 
Thuế đa giá  

179.  
        jia mo la 

 
Ca ma ra  

180.  
        cha che shi 

 
Sát xa thi  

181.  
        bo la po 

 
Ba ra bà  

182.  
         yi di yi di 

 
Ế đế di đế  

183.  
        mu tuo la 

 
Mẫu đà ra  

184.  
        jie na 

 
Yết noa  

185.  
        suo pi la chan 

 
Sa bệ ra sám  
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186.  
        jue fan du 

 
Quật phạm đô  

187.  
      yin tu na mo mo xie 

 
Ấn thố na mạ mạ tỏa.  

II.  

188.        
        wu xin 

Đệ Nhị Hội 
 
Ô hồng  

189.  
        li shai jie na 

 
Rị sắc yết noa  

190.  
        bo la she xi duo 

 
Bác lặt xá tất đa  

191.  
        sa dan tuo 

 
Tát đát tha  

192.      
       qie du shai ni shan 

 
Dà đô sắc ni sam 
 

193.       
        hu xin  du  lu yong 

 
Hổ hồng đô lô ung  

194.  
        zhan po na 

 
Chiêm bà na  

195.       
        hu xin  du  lu yong 

 
Hổ hồng đô lô ung  

196.  
        xi dan po na 

 
Tất đàm bà na  

197.       
        hu xin  du  lu yong 

 
Hổ hồng đô lô ung  

198.  
         bo la shai di ye 

 
Ba ra sắc địa da  

199.  
        san bo cha 

 
Tam bát xoa  

200.  
         na jie la 

 
Noa yết ra  

201.       
        hu xin du lu yong 

 
Hổ hồng đô lô ung  

202.  
        sa po yao cha 

 
Tát bà dược xoa  

203.  
         he la cha suo 

 
Hắt ra sát sa  

204.  
        jie la he ruo she 

 
Yết ra ha nhã xà  

205.  
        pi teng beng sa na jie la 

 
Tỳ đằng băng tát na yết ra  

206.       
        hu xin du lu yong 

 
Hổ hồng đô lô ung  

207.  
        zhe du la 

 
Dã đô ra  
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208.  
        shi di nan 

 
Thi đế nẫm  

209.  
        jie la he 

 
Yết ra ha  

210.  
        suo he sa la nan 

 
Sa ha tát đa nẫm 

211.  
        pi teng beng sa na la 

 
Tỳ đằng băng tát na ra  

212.       
        hu xin du lu yong 

 
Hổ hồng đô lô ung  

213.  
        la cha 

 
Ra xoa  

214.  
         po qie fan 

 
Bà dà phạm  

215.  
        sa dan tuo 

 
Tát đát tha  

216.  
        qie du shai ni shan 

 
Dà đô ra sắt ni sam  

217.  
        bo la dian 

 
Ba ra điểm  

218.  
         she ji li 

 
Xà kiết rị  

219.  
        mo he suo he sa la 

 
Ma ha sa ha tát ra  

220.  
        bo shu suo he sa la 

 
Bột thọ sa ha tát ra  

221.  
        shi li sha 

 
Thất rị sa  

222.  
        ju zhi suo he sa ni 

 
Câu chi sa ha tát nê 

223.   
        di li e bi ti shi po li duo 

 
Đế lệ a tệ đề thị bà rị đa  

224.  
        zha zha ying jia 

 
Tra tra anh ca  

225.  
        mo he ba she lu tuo la 

 
Ma ha bạt xà lô đà ra  

226.  
         di li pu po na 

 
Đế rị bồ bà na  

227.    
        man cha la 

 
Man trà ra  

228.    
         wu xin 

 
Ô hồng  

229.  
        suo xi di 

 
Sa tất đế  

230.  
         bo po du 

 
Bạc bà đô  
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231.  
        mo mo 

 
Ma ma  

232.       
        yin tuo na mo mo xie 

 
Ấn thố na ma ma tỏa.  

III.  

233.   
        la she po ye 

Đệ Tam Hội 
 
Ra xà bà dạ  

234.  
        zhu la ba ye 

 
Chủ ra bạt dạ  

235.  
        e qi ni po ye 

 
A kỳ ni bà dạ  

236.  
        wu tuo jia po ye 

 
Ô đà ca bà dạ  

237.  
        pi sha po ye 

 
Tỳ sa bà dạ  

238.  
        she sa duo la po ye 

 
Xá tát đa ra bà dạ  

239.  
        po la zhao jie la po ye 

 
Bà ra chước yết ra bà dạ  

240.     
        tu shai cha po ye 

 
Đột sắc xoa bà dạ  

241.  
         e she ni po ye 

 
A xá nễ bà dạ  

242.  
         e jia la 

 
A ca ra  

243.  
         mi li zhu po ye 

 
Mật rị trụ bà dạ  

244.  
         tuo la ni bu mi jian 

 
Đà ra ni bộ di kiếm  

245.  
         bo qie bo tuo po ye 

 
Ba dà ba đà bà dạ  

246.  
         wu la jia po duo po ye 

 
Ô ra ca bà đa bà dạ  

247.  
        la she tan cha po ye 

 
Lặc xà đàn trà bà dạ  

248.  
         nuo qie po ye 

 
Na dà bà dạ  

249.  
         pi tiao dan po ye 

 
Tỳ điều đát bà dạ  

250.  
        su bo la na po ye 

 
Tô ba ra noa bà dạ  

251.  
        yao cha jie la he 

 
Dược xoa yết ra ha  

252.  
        la cha si jie la he 

 
Ra xoa tư yết ra ha  



                        

 

- 18 - 

 

253.  
         bi li duo jie la he 

 
Tất rị đa yết ra ha  

254.   
        pi she zhe jie la he 

 
Tỳ xá dá yết ra ha  

255.  
         bu duo jie la he 

 
Bộ đa yết ra ha  

256.   
        jiu pan cha jie la he 

 
Cưu bàn trà yết ra ha 

257.   
        bu dan na jie la he 

 
Bổ đơn na yết ra ha  

258.   
        jia zha bu dan na jie la he 

 
Ca tra bổ đơn na yết ra ha  

259.  
         xi qian du jie la he 

 
Tất kiền độ yết ra ha  

260.  
         e bo xi mo la jie la he 

 
A bá tất ma ra yết ra ha  

261.   
        wu tan mo tuo jie la he 

 
Ô đàn ma đà yết ra ha  

262.   
        che ye jie la he 

 
Sa dạ yết ra ha  

263.  
         xi li po di jie la he 

 
Hê rị bà đế yết ra ha  

264.  
        she duo he li nan 

 
Xã đa ha rị nẫm  

265.   
        jie po he li nan 

 
Yết bà ha rị nẫm  

266.  
        lu di la he li nan 

 
Lô địa ra ha rị nẫm  

267.    
        mang suo he li nan 

 
Mang ta ha rị nẫm  

268.  
        mi tuo he li nan 

 
Mế đà ha rị nẫm  

269.  
         mo she he li nan 

 
Ma xà ha rị nẫm  

270.   
         she duo he li nS 

 
Xà đa ha rị nữ  

271.  
        shi bi duo he li nan 

 
Thị tỷ đa ha rị nẫm  

272.  
        pi duo he li nan 

 
Tỳ đa ha rị nẫm  

273.    
         po duo he li nan 

 
Bà đa ha rị nẫm  

274.   
         e shu zhe he li nü 

 
A du dá ha rị nữ  

275.    
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        zhi duo he li nü Chất đa ha rị nữ  
276.  
       di shan sa pi shan  

 
Đế sam tát bệ sam  

277.  
         sa po jie la he nan 

 
Tát bà yết ra ha nẫm  

278.  
       pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà 

279.   
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

280.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

281.  
         bo li ba la zhe jia 

 
Ba rị bạt ra dã ca  

282.  
        qi li dan 

 
Hất rị đởm  

283.  
        pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

284.  
       chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

285.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

286.  
        cha yan ni 

 
Trà diễn ni  

287.  
       qi li dan 

 
Hất rị đởm  

288.  
       pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

289.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

290.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

291.  
        mo he bo shu bo dan ye 

 
Ma ha bát du bát đát dạ  

292.  
        lu tuo la 

 
Lô đà ra  

293.  
         qi li dan 

 
Hất rị đởm  

294.  
         pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

295.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

296.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

297.  
         nuo la ye na 

 
Na ra dạ noa  
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298.  
         qi li dan 

 
Hất rị đởm  

299.  
         pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

300.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

301.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

302.  
       dan tuo qie lu cha xi 

 
Đát đỏa dà lô trà tây  

303.  
         qi li dan 

 
Hất rị đởm  

304.  
         pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

305.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

306.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

307.   
        mo he jia la 

 
Ma ha ca ra  

308.  
         mo dan li qie na 

 
Ma đát rị dà noa  

309.  
        qi li dan 

 
Hất rị đởm 

310.  
         pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

311.  
         chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

312.  
        ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

313.  
         jia bo li jia 

 
Ca ba rị ca  

314.  
         qi li dan 

 
Hất rị đởm  

315.  
        pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

316.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

317.  
        ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

318.  
         she ye jie la 

 
Xà dạ yết ra  

319.  
        mo du jie la 

 
Ma độ yết ra  

320.   
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         sa po la tuo suo da na Tát bà ra tha sa đạt na  
321.  
         qi li dan 

 
Hất rị đởm  

322.  
        pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

323.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

324.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

325.  
        zhe du la 

 
Dã đốt ra  

326.  
         po qi ni 

 
Bà kỳ nễ  

327.  
         qì li dan 

 
Hất rị đởm  

328.  
        pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

329.  
         chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

330.  
        ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

331.  
        pi li yang qi li zhi 

 
Tỳ rị dương hất rị tri 

332.  
         nan tuo ji sha la 

 
Nan đà kê sa ra  

333.  
         qie na bo di 

 
Dà noa bát đế  

334.  
        suo xi ye 

 
Sách hê dạ  

335.  
        qi li dan 

 
Hất rị đởm  

336.  
        pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

337.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

338.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

339.  
         na jie na she la po na 

 
Na yết na xá ra bà noa  

340.  
        qi li dan 

 
Hất rị đởm  

341.  
        pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

342.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  
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343.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

344.  
         e luo han 

 
A la hán  

345.  
         qi li dan 

 
Hất rị đởm  

346.  
        pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

347.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

348.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

349.  
        pi duo la qie 

 
Tỳ đà ra già  

350.  
        qi li dan 

 
Hất rị đởm  

351.  
         pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

352.  
        chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

353.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

354.  
         ba she la bo ni 

 
Bạt xà ra ba nễ  

355.   
         ju xi ye ju xi ye 

 
Cu hê dạ cu hê dạ  

356.  
         jia di bo di 

 
Ca địa bát đế  

357.  
         qi li dan 

 
Hất rị đởm  

358.  
        pi tuo ye she 

 
Tỳ đà dạ xà  

359.  
         chen tuo ye mi 

 
Sân đà dạ di  

360.  
         ji la ye mi 

 
Kê ra dạ di  

361.  
         la cha wang 

 
Ra xoa vỏng  

362.  
        po qie fan 

 
Bà dà phạm   

363.   
         yin tu na mo mo xie 

 
Ấn thố na mạ mạ tỏa.  

IV.  

364.  
        po qie fan 

Đệ Tứ Hội 
 
Bà dà phạm 
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365.  
         sa dan duo bo da la 

 
Tát đác đa bát đác ra  

366.  
         na mo cui du di 

 
Nam mô tý đô đế  

367.  
        e xi duo na la la jia 

 
A tất đa na ra lặc ca  

368.  
       bo la po 

 
Ba ra bà  

369.  
        xi pu zha 

 
Tất phổ tra  

370.  
        pi jia sa dan duo bo di li 

 
Tỳ ca tát đát đa bát đế rị  

371.  
         shi fo la shi fo la 

 
Thập Phật ra thập Phật ra  

372.  
         tuo la tuo la 

 
Đà ra đà ra  

373.  
        pin tuo la pin tuo la 

 
Tần đà ra tần đà ra  

374.  
         chen tuo chen tuo 

 
Sân đà sân đà  

375.       
         hu xin hu xin 

 
Hổ hồng hổ hồng  

376.     
        pan zha pan zha pan zha pan zha  

pan zha 

 
Phấn tra phấn tra phấn tra phấn tra  
phấn tra  

377.  
        suo he 

 
Sa ha  

378.  
        xi  xi  pan 

 
Hê hê phấn  

379.  
         e mo jia ye pan 

 
A mâu ca da phấn  

380.  
        e bo la ti he duo pan 

 
A ba ra đề ha da phấn  

381.  
         po la bo la tuo pan 

 
Ba ra bà ra đà phấn  

382.  
        e  su  la 

 
A tố ra  

383.  
        pi  tuo la 

 
Tỳ đà ra  

384.  
         bo jia pan 

 
Ba ca phấn  

385.  
        sa  po  ti  pi  bi  pan 

 
Tát bà đề bệ tệ phấn  

386.  
         sa po na qie bi pan 

 
Tát bà na dà tệ phấn 
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387.  
        sa po yao cha bi pan 

 
Tát bà dược xoa tệ phấn  

388.  
        sa  po  qian ta po  bi  pan 

 
Tát bà càn thát bà tệ phấn  

389.  
        sa  po bu  dan na bi  pan 

 
Tát bà bổ đơn na tệ phấn  

390.  
         jia ja bu dan na bi pan 

 
Ca tra bổ đơn na tệ phấn  

391.   
         sa po tu lang zhi di bi pan 

 
Tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn  

392.   
        sa po tu si bi li 

 
Tát bà đột sáp tỷ lê  

393.   
        qi shai di bi pan 

 
Hất sắc đế tệ phấn 

394.    
         sa po shi po li bi pan 

 
Tát bà thập bà lê tệ phấn  

395.   
        sa po e bo xi mo li bi pan 

 
Tát bà a bá tất ma lê tệ phấn  

396.   
         sa  po  she la po  na  bi pan 

 
Tát bà xá ra bà noa tệ phấn  

397.   
         sa  po  di  di  ji   bi  pan 

 
Tát bà địa đế kê tệ phấn  

398.  
        sa po dan mo tuo ji bi pan 

 
Tát bà đát ma đà kê tệ phấn  

399.  
         sa  po  pi  tuo  ye 

 
Tát bà tỳ đà da  

400.   
        la  shi  zhe li  bi  pan 

 
Ra thệ giá lê tệ phấn  

401.  
         she ye  jie  la 

 
Xà dạ yết ra  

402.  
         mo du jie la 

 
Ma độ yết ra  

403.  
        sa po la tuo suo tuo ji bi pan 

 
Tát bà ra tha sa đà kê tệ phấn  

404.  
         pi di ye 

 
Tỳ địa dạ  

405.  
         zhe li bi pan 

 
Dá lê tệ phấn  

406.  
        zhe du la 

 
Dã đô ra  

407.   
        fu qi ni bi pan 

 
Phược kỳ nễ tệ phấn  

408.  
         ba she la 

 
Bạt xà ra 

409.  
         ju mo li 

 
Câu ma rị  
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410.  
         pi tuo ye 

 
Tỳ đà dạ  

411.   
        la  shi  bi  pan 

 
Ra thệ tệ phấn  

412.  
        mo he bo la ding yang 

 
Ma ha ba ra đinh dương  

413.   
         yi  qi  li  bi  pan 

 
Xoa kỳ rị tệ phấn  

414.  
         ba  she la shang jie la ye 

 
Bạt xà ra thương yết ra dạ  

415.  
        bo la zhang qi la she ye pan 

 
Ba ra trượng kỳ ra xà da phấn  

416.  
         mo he  jia  la  ye 

 
Ma ha ca ra dạ  

417.  
         mo he mo dan  li  jia  na 

 
Ma ha mạt đát rị ca noa  

418.  
         na  mo suo jie li duo ye pan 

 
Nam mô sa yết rị đa dạ phấn  

419.   
         bi shai na bei ye pan 

 
Tỷ sắc noa tỳ duệ phấn  

420.   
         bo la he mo ni ye pan 

 
Bột ra ha mâu ni duệ phấn  

421.  
         e qi ni ye pan 

 
A kỳ ni duệ phấn  

422.  
        mo he  jie  li  ye pan 

 
Ma ha yết rị duệ phấn  

423.  
        jie  la  tan chi ye pan 

 
Yết ra đàn trì duệ phấn  

424.  
         mie dan li ye pan 

 
Miệt đát rị duệ phấn  

425.   
        lao dan li ye pan 

 
Lao đát rị duệ phấn  

426.  
        zhe wen cha ye pan 

 
Dá văn trà duệ phấn  

427.  
        jie luo la dan li ye pan 

 
Yết lạ ra đát rị duệ phấn  

428.   
         jia  bo  li  ye pan 

 
Ca bát rị duệ phấn  

429.  
         e  di  mu zhi duo 

 
A địa mục chất đa  

430.  
        jia shi mo she nuo 

 
Ca thi ma xá na 

431.  
         po  si  ni  ye  pan 

 
Bà tư nễ duệ phấn  

432.   
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         yan ji zhi Diễn kiết chất  
433.     
         sa  tuo  po  xie 

 
Tát đỏa bà tỏa  

434.  
        mo mo yin tu na mo mo xie 

 
Mạ mạ ấn thố na mạ mạ tỏa  

V.  

435.  
        tu shai zha zhi duo 

Đệ Ngũ Hội 
 
Đột sắc tra chất đa  

436.  
         e  mo  dan li  zhi  duo 

 
A mạt đát rị chất đa  

437.  
         wu she he la 

 
Ô xà ha ra  

438.  
         qie po  he  la 

 
Dà bà ha ra  

439.   
          lu   di  la  he  la 

 
Lô địa ra ha ra  

440.   
        po suo he la 

 
Sa bà ha ra  

441.   
         mo she he la 

 
Ma xà ha ra  

442.  
         she duo he la 

 
Xà đa ha ra  

443.   
         shi  bi  duo he la 

 
Thị bí đa ha ra  

444.   
         ba  liao ye  he  la 

 
Bạt lược dạ ha ra  

445.   
         qian tuo he la 

 
Càn đà ha ra  

446.   
         bu  shi  bo  he  la 

 
Bố sử ba ha ra  

447.   
         po  la  he  la 

 
Phả ra ha ra  

448.   
        po  xie  he la 

 
Bà tỏa ha ra  

449.  
        bo bo zhi duo 

 
Bát ba chất đa  

450.  
        tu shai zha zhi duo 

 
Đột sắt tra chất đa  

451.  
         lao tuo la zhi duo 

 
Lao đà ra chất đa  

452.  
        yao cha jie la he 

 
Dược xoa yết ra ha  

453.   
        la cha suo jie la he 

 
Ra sát sa yết ra ha  

454.      



                        

 

- 27 - 

 

         bi li duo jie la he Bế lệ đa yết ra ha  
455.   
        pi she zhe jie la he 

 
Tỳ xá dá yết ra ha  

456.   
         bu duo jie la he 

 
Bộ đa yết ra ha  

457.    
        jiu pan cha jie la he 

 
Cưu bàn trà yết ra ha  

458.    
         xi qian tuo jie la he 

 
Tất kiền đà yết ra ha  

459.    
         wu dan mo tuo jie la he 

 
Ô đát ma đà yết ra ha  

460.    
        che ye  jie  la  he 

 
Xa dạ yết ra ha  

461.    
         e bo  sa  mo  la  jie  la  he 

 
A bá tất ma ra yết ra ha 

462.  
        zhai que ge 

 
Trạch khê cách  

463.    
        cha  qi  ni  jie la   he 

 
Trà kỳ ni yết ra ha  

464.    
          li   fo  di   jie  la  he 

 
Rị Phật đế yết ra ha  

465.    
        she mi jia  jie  la  he 

 
Xà di ca yết ra ha  

466.    
        she ju  ni  jie   la  he 

 
Xá câu ni yết ra ha  

467.  
         mu tuo la 

 
Mạ đà ra  

468.    
        nan  di  jia  jie  la  he 

 
Nan địa ca yết ra ha  

469.    
          e  lan  po  jie  la  he 

 
A lam bà yết ra ha  

470.    
        qian du bo  ni jie  la  he 

 
Kiền độ ba ni yết ra ha  

471.  
         shi  fa  la 

 
Thập phạt ra  

472.  
         yin jia xi jia 

 
Yên ca hê ca  

473.  
        zhui di yao jia 

 
Trụy đế dược ca 

474.  
        dan li di yao jia 

 
Đát lệ đế dược ca  

475.  
         zhe tu tuo jia 

 
Dã đột thác ca  

476.  
         ni ti shi fa la 

 
Ni đề thập phạt ra  
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477.   
        bi  shan mo shi fa la 

 
Tỷ sam ma thập phạt ra  

478.  
        bo  di  jia 

 
Bạt để ca  

479.  
         bi  di  jia 

 
Tỷ để ca  

480.  
         shi li  shai mi jia 

 
Thất lệ sắc mật ca  

481.  
         suo ni bo di jia 

 
Sa nễ bát đế ca  

482.  
        sa po shi fa la 

 
Tát bà thập phạt ra  

483.  
         shi lu   ji  di 

 
Thất lô kiết đế  

484.  
         mo  tuo pi  da lu  zhi  jian 

 
Mạt đà bệ đạt lô chế kiềm  

485.  
         e   qi  lu  qian 

 
A ỷ lô kiềm  

486.   
         mu que lu qian 

 
Mục khê lô kiềm  

487.   
        jie li tu lu qian 

 
Yết rị đột lô kiềm  

488.  
         jia   la   he 

 
Yết ra ha  

489.  
         jie lan jie na shu lan 

 
Yết lam yết noa du lam  

490.   
        dan duo shu lan 

 
Đản đa du lam  

491.   
          qi   li   ye  shu lan 

 
Hất rị dạ du lam  

492.   
        mo mo shu lan 

 
Mạt mạ du lam  

493.   
        ba  li   shi  po shu lan 

 
Bạt rị thất bà du lam  

494.   
         bi li shai zha shu lan 

 
Tỷ lật sắc tra du lam  

495.   
         wu tuo la shu lan 

 
Ô đà ra du lam 

496.   
         jie zhi shu lan 

 
Yết tri du lam  

497.   
         ba xi di shu lan 

 
Bạt tất đế du lam  

498.   
        wu lu shu lan 

 
Ô lô du lam  

499.    
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        chang qie shu lan Thường dà du lam  
500.   
         he xi duo shu lan 

 
Hắc tất đa du lam  

501.   
         ba tuo shu lan 

 
Bạt đà du lam  

502.  
        suo fang ang qie 

 
Sa phòng án dà  

503.   
        bo la zhang qie shu lan 

 
Bát ra trượng dà du lam  

504.  
        bu duo bi duo cha 

 
Bộ đa tỷ đa trà  

505.  
         cha qi ni 

 
Trà kỳ ni  

506.  
        shi po la 

 
Thập bà ra  

507.  
         tuo tu   lu   jia 

 
Đà đột lô ca  

508.  
         jian du lu   ji   zhi 

 
Kiến đốt lô kiết tri  

509.  
         po lu duo pi 

 
Bà lộ đà tỳ  

510.  
        sa bo lu 

 
Tát bát lô  

511.  
         he ling qie 

 
Ha lăng già  

512.  
         shu sha dan la 

 
Du sa đát ra  

513.  
         suo na  jie  la 

 
Sa na yết ra  

514.  
         pi sha yu jia 

 
Tỳ sa dụ ca  

515.  
    e   qi   ni 

 
A kỳ ni  

516.  
         wu tuo jia 

 
Ô đà ca  

517.  
        mo la  pi  la 

 
Mạt ra bệ ra 

518.  
        jian duo la 

 
Kiến đa ra  

519.  
          e  jia la 

 
A ca ra  

520.  
         mi   li du 

 
Mật rị đốt  

521.  
        da lian bu jia 

 
Đát liễm bộ ca  
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522.  
         di   li   la   zha 

 
Địa lật lặc tra  

523.  
         bi   li  shai zhi jia 

 
Tỷ rị sắc chất ca  

524.  
        sa   po  na  ju   la 

 
Tát bà na câu ra  

525.    
        si yin qie bi   

 
Tứ dẫn dà tệ  

526.  
        jie   la   li  yao cha 

 
Yết ra rị dược xoa  

527.  
        dan la chu 

 
Đát ra sô 

528.  
         mo la shi 

 
Mạt ra thị  

529.  
        fei di shan 

 
Phệ đế sam  

530.  
         suo pi shan 

 
Sa bệ sam  

531.  
         xi  dan duo bo da la 

 
Tất đát đa bát đác ra  

532.  
         mo he ba she lu 

 
Ma ha bạt xà lô  

533.  
        shai ni shan 

 
Sắc ni sam  

534.  
        mo he bo lai zhang qi lan 

 
Ma ha bát lặc trượng kỳ lam  

535.  
          ye bo tu tuo 

 
Dạ ba đột đà  

536.  
         she yu she nuo 

 
Xá dụ xà na  

537.   
        bian da li na 

 
Biện đát lệ noa  

538.  
        pi tuo ye 

 
Tỳ đà da  

539.  
        pan tan jia lu mi 

 
Bàn đàm ca lô di 

540.  
        di shu 

 
Đế thù  

541.  
         pan tan jia lu mi 

 
Bàn đàm ca lô di  

542.  
         bo la pi tuo 

 
Bát ra tỳ đà  

543.  
         pan tan jia lu mi 

 
Bàn đàm ca lô di  

544.  
        da zhi tuo 

 
Đác điệt tha 
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545.   
        nan   

 
Án   

546.  
         e na li 

 
A na lệ  

547.  
         pi  she ti 

 
Tỳ xá đề  

548.  
         pi la 

 
Bệ ra  

549.  
         ba  she la 

 
Bạt xà ra  

550.  
         tuo li 

 
Đà rị  

551.  
         pan tuo pan tuo ni 

 
Bàn đà bàn đà nể  

552.  
         ba she la bang ni pan 

 
Bạt xà ra bàn ni phấn  

553.    
         hu xin du lu yong pan 

 
Hổ hồng đô lô ung phấn  

554.  
         suo po he 

 
Ta bà ha  
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GREAT COMPASSION MANTRA   
Chú Đại Bi 

dà bēi zhòu 
 

1.   
   na mo he la da nuo duo la ye ye   

 
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da  

2.  
    na mo e li ye 

 
Nam mô a rị da  

3.  
    po lu jie di shao bo la ye 

 
Bà lô yết đế thước bác ra da  

4.  
    pu ti sa tuo po ye 

 
Bồ đề tát đỏa bà da  

5.  
     mo he sa tuo po ye 

 
Ma ha tát đỏa bà da  

6.  
    mo he jia lu ni jia ye 

 
Ma ha ca lô ni ca da  

7.  
    nan 

 
Án  

8.  
    sa pan la fa ye 

 
Tát bàn ra phạt duệ  

9.  
    suo da nuo da xie 

 
Số đát na đát tỏa  

10.     
      na mo xi ji li tuo yi meng e li ye 

 
Nam mô tất kiết lật đỏa y mông a rị da  

11.  
     po lu ji di shi fo la leng tuo po 

 
Bà lô kiết đế thất Phật ra lăng đà bà  

12.  
      na mo nuo la jin chi 

 
Nam mô na ra cẩn trì  

13.  
      xi li mo he pan duo sa mie 

 
Hê rị ma ha bàn đa sa mế  

14.  
      sa po e tuo dou shu peng 

 
Tát bà a tha đậu thâu bằng  

15.  
       e shi yun 

 
A thệ dựng  

16.  
      sa po sa duo na mo po sa duo 

 
Tát bà tát đa na ma bà tát đa  

17.  
       na mo po qie 

 
Na ma bà già  

18.  
       mo fa te dou 

 
Ma phạt đạt đậu  

19.  
    da zhi tuo 

 
Đát điệt tha  

20.  
     nan 

 
Án  

21.   
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      e po lu xi A bà lô hê  
22.  
       lu jia di 

 
Lô ca đế  

23.  
      jia la di 

 
Ca ra đế  

24.  
       yi xi li 

 
Di hê rị  

25.  
      mo he pu ti sa tuo 

 
Ma ha bồ đề tát đỏa  

26.  
      sa po sa po 

 
Tát bà tát bà  

27.  
      mo la mo la 

 
Ma ra ma ra  

28.  
      mo xi mo xi li tuo yun 

 
Ma hê ma hê rị đà dựng  

29.  
     ju lu ju lu jie meng 

 
Cu lô cu lô yết mông 

30.  
      du lu du lu fa she ye di 

 
Độ lô độ lô phạt xà da đế  

31.  
      mo he fa she ye di 

 
Ma ha phạt xà da đế  

32.  
       tuo la tuo la 

 
Đà ra đà ra  

33.  
       di li ni 

 
Địa rị ni  

34.  
       shi fo la ye 

 
Thất phật ra da  

35.  
       zhe la zhe la 

 
Dá ra dá ra  

36.  
      mo mo fa mo la 

 
Mạ mạ phạt ma ra  

37.  
      mu di li 

 
Mục đế lệ  

38.  
      yi xi yi xi 

 
Y hê y hê  

39.  
      shi nuo shi nuo 

 
Thất na thất na  

40.  
       e la shen fo la she li 

 
A ra sâm Phật ra xá lợi  

41.  
      fa sha fa shen 

 
Phạt sa phạt sâm  

42.  
      fo la she ye 

 
Phật ra xá da 

43.  
      hu lu hu lu mo la 

 
Hô lô hô lô ma ra  
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44.  
      hu lu hu lu xi li 

 
Hô lô hô lô hê rị  

45.  
      suo la suo la 

 
Ta ra ta ra  

46.  
       xi li xi li 

 
Tất rị tất rị  

47.  
       su lu su lu 

 
Tô rô tô rô  

48.  
      pu ti ye pu ti ye 

 
Bồ đề dạ bồ đề dạ  

49.  
      pu tuo ye pu tuo ye 

 
Bồ đà dạ bồ đà dạ  

50.  
      mi  di  li  ye 

 
Di đế rị dạ  

51.  
     nuo la jin chi 

 
Na ra cẩn trì  

52.  
    di li shai ni nuo 

 
Địa rị sắc ni na  

53.  
     po ye mo nuo 

 
Ba dạ ma na  

54.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

55.  
     xi tuo ye 

 
Tất đà dạ  

56.  
      suo po he 

 
Ta bà ha  

57.  
     mo he xi tuo ye 

 
Ma ha tất đà dạ  

58.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

59.  
     xi tuo yu yi 

 
Tất đà du nghệ  

60.  
     shi pan la ye 

 
Thất bàn ra dạ  

61.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

62.  
     nuo la jin chi 

 
Na ra cẩn trì  

63.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

64.  
     mo la nuo la 

 
Ma ra na ra 

65.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

66.   
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     xi lu seng e mu que ye Tất ra tăng a mục khê ra  
67.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

68.  
     suo po mo he e xi tuo ye 

 
Ta bà ma ha a tất đà dạ  

69.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

70.  
     zhe ji la e xi tuo ye 

 
Giả kiết ra a tất đà dạ  

71.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

72.   
     bo tuo mo jie xi tuo ye 

 
Ba đà ma yết tất đà dạ  

73.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

74.  
     nuo la jin chi pan qie la ye 

 
Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ  

75.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

76.   
     mo po li sheng jie la ye 

 
Ma bà lợi thắng yết ra dạ  

77.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

78.  
    na mo he la da nuo duo la ye ye 

 
Nam mô hắc ra đát na đa ra  dạ da  

79.  
    na mo e li ye 

 
Nam mô a rị da 

80.  
     po lu ji di 

 
Bà lô kiết đế  

81.  
    shao pan la ye 

 
Thước bàn ra dạ  

82.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  

83.  
     nan 

 
Án  

84.  
     xi dian du 

 
Tất điện đô  

85.  
     man duo la 

 
Mạn đa ra  

86.  
     ba tuo ye 

 
Bạt đà dạ  

87.  
     suo po he 

 
Ta bà ha  
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TEN SMALL MANTRAS    Thập Tiểu Chú 

  shí xiǎo zhòu 
 

1 .   AS-YOU-WILL JEWEL WHEEL KING DHARANI  

Như Ý Bảo Luân Vương Đà Ra Ni 

  rú  yì  bǎo  lún  wáng  tuó  luó  ní 
 

1.  
    na mo fo tuo ye  

 
Nam mô Phật Đà Da  

2.  
    na mo da mo ye 

 
Nam mô Đạt Mạ Da  

3.  
    na mo seng qie ye 

 
Nam mô Tăng Dà Da  

4.  
   na  mo guan zi  zai  pu  sa mo he sa 

 
Nam mô Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát  

5.  
    ju da bei xin zhe 

 
Cụ đại bi tâm giả  

6.  
    da zhi tuo 

 
Đát điệc tha  

7.  
   nan 

 
Án  

8.  
    zhao jie la fa di 

 
Chước yết ra phạt để  

9.  
    zhen duo mo ni 

 
Chấn đa mạt ni  

10.     
     mo he bo deng mi 

 
Ma ha bát đẳng mế 

11.     
       lu lu lu lu 

 
Rô rô rô rô  

12.  
      di shai zha 

 
Để sắc tra 

13.  
     shao la e jie li 

 
Thước ra a yết rị  

14.  
     sha ye hong 

 
Sa dạ hồng  

15.  
     pan suo he 

 
Phấn sa ha  

16.  
     nan 

 
Án  

17.  
     bo ta mo 

 
Bát đạp ma  

18.  
     zhen duo mo ni 

 
Chấn đa mạt ni  

19.   
      shao la hong 

 
Thước ra hồng 
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20.  
      nan 

 
Án  

21.  
      ba la tuo 

 
Bát lặc đà  

22.  
      bo tan mi hong 

 
Bát đẳng mê hồng  

 

2.  DISASTER ERADICATING AUSPICIOUS SPIRIT MANTRA 

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú 

  xiāo  zāi  jí  xiáng  shén  zhòu 
 

1.  
 na mo san man duo mu tuo nan 

 
Nẵng mồ tam mãn đa mẫu đà nẫm  

2.  
    e bo la di 

 
A bát ra để  

3.  
    he duo she 

 
Hạ đa xá  

4.  
    suo nang nan 

 
Ta nẵng nẫm  

5.  
    da zhi tuo 

 
Đát điệc tha  

6.  
   nan 

 
Án  

7.  
    que que 

 
Khê khê  

8.  
    que xi 

 
Khê hế 

9.  
que xi 

 
Khê hế  

10.  
     hong hong 

 
Hồng hồng  

11.    
     ru wa la 

 
Nhập phạ ra  

12.    
     ru wa la 

 
Nhập phạ ra  

13.    
      bo la ru wa la 

 
Bát ra nhập phạ ra  

14.    
      bo la ru wa la 

 
Bát ra nhập phạ ra  

15.  
     di sai cha 

 
Để sắc sá  

16.  
     di sai cha 

 
Để sắc sá  

17.  
     shai zhi li 

 
Sắc trí rị 
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18.  
     shai zhi li 

 
Sắc trí rị  

19.  
     suo pan zha 

 
Ta phấn tra  

20.  
     suo pan zha 

 
Ta phấn tra  

21.  
      shan di jia 

 
Phiến để ca  

22.  
       shi li ye 

 
Thất rị duệ  

23.    
       suo wa he 

 
Ta phạ ha  

 

3. MERITORIOUS VIRTUE JEWELLED MOUNTAIN SPIRIT MANTRA 

Công Đức Bảo Sơn Thần Chú 

     gōng  dé  bǎo  shān  shén  zhòu 
 

1.  
   na mo fo tuo ye 

 
Nam mô Phật Đà Da  

2.  
   na mo da mo ye 

 
Nam mô Đạt Mạ Da  

3.  
    na mo seng qie ye 

 
Nam mô Tăng Dà Da  

4.  
   nan 

 
Án  

5.  
    xi di hu lu lu 

 
Tất đế hộ rô rô 

6.  
    xi du lu 

 
Tất đô rô  

7.  
    zhi li po 

 
Chỉ rị ba  

8.  
    ji li po 

 
Kiết rị bà  

9.  
    xi da li 

 
Tất đạt rị  

10.  
     bu lu li 

 
Bố rô rị  

11.   
     sa wa he 

 
Ta phạ ha  

 
4.  ZHUN TI SPIRIT MANTRA 

Phật Mẫu Chuẩn Đề Thần Chú 

  zhǔn  tí  shén  zhòu 
 

 
ji shou gui yi su xi di  

 
Khể thủ quy y Tô Tất Đế  
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tou mian ding li qi ju zhi 

 
Đầu diện đảnh lễ Thất Câu Chi  

       
wo jin cheng zan da zhun ti 

 
Ngã kim xưng tán Đại Chuẩn Đề  

       
wei yuan ci bei chui jia hu 

 
Duy nguyện từ bi thùy gia hộ  

1.      
   na mo sa duo nan 

 
Nam mô tát đa nẫm  

2.      
   san miao san pu tuo 

 
Tam miệu tam bồ đề  

3.  
    ju zhi nan 

 
Câu chi nẫm  

4.  
   da zhi tuo 

 
Đát điệt tha  

5.  
   nan 

 
Án  

6.  
     zhe li zhu li 

 
Chiết lệ chủ lệ  

7.  
   zhun ti 

 
Chuẩn Đề  

8.  
    suo po he 

 
Ta bà ha  

 

5. THE RESOLVE LIGHT KING DHARANI OF HOLY LIMITLESS LIFE 

Thánh Vô Lượng Thọ Quyết Định Quang Minh Vương Đà Ra Ni 

wú liàng shòu jué dìng guāng míng wáng tuó luó ní 
 

1.  
   nan 

 
Án  

2.       
    nai mo pan ge wa di 

 
Nại ma ba cát ngỏa đế 

3.  
    ya ba la mi da 

 
A ba ra mật đạp  

4.  
    ya you li ya na 

 
A ưu rị a nạp  

5.  
   su bi ni 

 
Tô tất nể  

6.  
    shi zhi da 

 
Thật chấp đạp  

7.  
   die zuo la zai ye 

 
Điệp tả ra tể dã  

8.  
     da ta ge da ye 

 
Đát tháp cả đạt dã  

9.  
     e la he di 

 
A ra ha đế  
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10.       
      san yao san pu da ye 

 
Tam dược tam bất đạt dã  

11.  
       da ni ye ta 

 
Đát nể dã tháp  

12.  
      nan 

 
Án  

13.  
       sa li ba 

 
Tát rị ba  

14.  
      seng si ge li 

 
Tang tư cát rị  

15.  
      ba li su ta 

 
Bót rị thuật đạp  

16.  
      da la ma di 

 
Đạt ra mã đế  

17.  
      ge ge nai 

 
Cả cả nại  

18.      
     sang ma wu ge di 

 
Tang mã ngột cả đế  

19.  
      suo ba wa 

 
Ta ba ngỏa  

20.  
      bi su di 

 
Tỷ thuật đế 

21.  
     ma he nai ye 

 
Mã hắc nại dã  

22.  
     ba li wa li suo he 

 
Bát rị ngỏa rị tá hắc  

 

6.  MEDICINE MASTER’S TRUE WORDS FOR ANOINTING THE CROWN  

Dược Sư Quán Đảnh Chân Ngôn 

yào  shī  guàn  dǐng  zhēn  yán 
 

1.       
    na mo bo qie fa di 

 
Nam mô bạc dà phạt đế  

2.    
    bi sha she 

 
Bệ sát xã  

3.  
    ju lu bi liu li 

 
Lụ lô thích lưu ly 

4.  
   bo la po 

 
Bát lặt bà  

5.  
    he la she ye 

 
Hắc ra xà dã  

6.      
   da tuo jie duo ye 

 
Đát tha yết đa da  

7.  
    e la he di 

 
A ra ha đế  

8.        
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    san miao san pu tuo ye Tam miệu tam bồ đà da  
9.  
    da zhi tuo 

 
Đát điệt tha  

10.  
      nan 

 
Án  

11.    
      bi sha shi 

 
Bệ sát thệ  

12.    
      bi sha shi 

 
Bệ sát thệ  

13.    
     bi sha she 

 
Bệ sát xã  

14.       
     san mo jie di suo he 

 
Tam một yết đế tá ha  

 

7. GWAN YIN’S EFFICACIOUS RESPONSE  TRUE WORDS 

Quán Âm Linh Cảm Chân Ngôn 

     guān  yīn  líng  gǎn  zhēn  yán 
 

1.  
   nan 

 
Án  

2.      
    ma ni ba mi hong 

 
Ma ni bát di hồng  

3.  
   ma ha ni ya na 

 
Ma hắc nghê nha nạp  

4.      
   ji dao tuo ba da 

 
Tích đô đặc ba đạt  

5.     
   ji tuo xie na 

 
Tích đặc ta nạp  

6.  
    wei da li ge 

 
Vi đạt rị cát  

7.  
   sa er wa er ta 

 
Tát nhi cán nhi tháp  

8.  
    bu li xi ta ge 

 
Bốc rị tất tháp cát  

9.  
    na bu la na 

 
Nạp bổ ra nạp  

10.  
     na bu li 

 
Nạp bốc rị  

11.     
     diu te ba na 

 
Thu thất ban nạp  

12.    
     na mo lu ji 

 
Nại ma lô kiết  

13.    
     shuo la ye 

 
Thuyết ra da  

14.   
     suo he 

 
Ta ha 
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8. THE TRUE WORDS OF SEVEN BUDDHAS FOR ERADICATING OFFENSES 

Thất Phật Diệt Tội Chân Ngôn 

       qī  fó  miè  zuì  zhēn  yán 
 

1.  
   li po li po di  

 
Ly bà ly bà đế  

2.      
    qiu he qiu he di 

 
Cầu ha cầu ha đế  

3.  
    tuo la ni di  

 
Đà ra ni đế  

4.  
    ni he la di 

 
Ni ha ra đế  

5.  
    pi li ni di 

 
Tỳ lê nể đế  

6.     
   mo he qie di 

 
Ma ha dà đế  

7.     
   zhen lin qian di 

 
Chơn lăng càn đế    

8.    
   suo po he 

 
Ta bà ha    

 
                    9. SPIRIT MANTRA FOR REBIRTH IN THE PURE LAND 

Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú 

       wǎng  shēng  jìng  dù  shén  zhòu 
 

1.        
    na mo e mi duo po ye 

 
Nam mô a di đa bà dạ  

2.      
    duo tuo qie duo ye 

 
Đa tha dà đa dạ  

3.     
    duo di ye tuo 

 
Đa địa dạ tha 

4.  
    e mi li du po pi 

 
A di rị đô bà tỳ  

5.  
    e mi li duo 

 
A di rị đa  

6.     
    xi dan po pi 

 
Tất đam bà tỳ  

7.  
    e mi li duo 

 
A di rị đa  

8.     
    pi jia lan di 

 
Tỳ ca lan đế  

9.  
    e mi li duo 

 
A di rị đa  

10.  
      pi jia lan duo 

 
Tỳ ca lan đa  

11.    
      qie mi li 

 
Dà di nị 



                        

 

- 43 - 

 

 
12.    
     qie qie nuo 

 
Dà dà na  

13.     
     zhi duo jia li 

 
Chỉ đa ca lệ  

14.    
     suo po he 

 
Ta bà ha  

 

10.  GOOD GODNESS MANTRA 

Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú 

        dà  jí  xiáng  tiān  nǚ  zhòu 
 

1.     
   na mo fo tuo 

 
Nam mô Phật Đà  

2.     
   na mo da mo 

 
Nam mô Đạt Mạ  

3.     
   na mo seng qie 

 
Nam mô Tăng Dà  

4.  
    na mo shi li 

 
Nam mô Thất lỵ  

5.  
   mo he ti bi ye 

 
Ma ha để tỷ da  

6.  
   da ni ye tuo 

 
Đát nể dã tha  

7.      
   bo li fu lou nuo 

 
Ba lỵ phú lầu na  

8.      
   zhe li san man tuo 

 
Dá lỵ tam mạn đà 

9.  
   da she ni 

 
Đạt xá ni  

10.        
      mo he pi he luo qie di 

 
Ma ha tỷ ha ra dà đế  

11.    
      san man tuo 

 
Tam mạn đà  

12.  
      pi ni qie di 

 
Tỳ ni dà đế  

13.      
      mo he zha li ye 

 
Ma ha ca rị dã  

14.  
      bo mi 

 
Ba nể  

15.  
      bo la 

 
Ba ra  

16.  
     bo mi 

 
Ba nể  

17.  
     sa li wa li tuo 

 
Tát rị phạ lặt tha  
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18.    
      san man tuo 

 
Tam mạt đà  

19.    
     xiu bo li di 

 
Tu bác lê đế  

20.    
      fu li nuo 

 
Phú lệ na  

21.  
      e li nuo 

 
A rị na  

22.    
     da mo di 

 
Đạt ma đế  

23.       
     mo he pi gu bi di 

 
Ma ha tỳ cổ tất đế  

24.   
          mo he mi le di lou bo seng qi di 

 
Ma ha Di Lặc đế lâu phả tăng kỳ đế  

25.  
     xi di xi 

 
Hê đế tỷ  

26.     
     seng qi xi di 

 
Tăng kỳ hê đế  

27.    
     san man tuo 

 
Tam mạn đà  

28.                                  
     e tuo e nou 

 
A tha a nậu  

29.    
     po luo ni 

 
Bà la ni  

 

THE HEART OF PRAJNA PARAMITA SUTRA 

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh  

bō    rě    bō    luó   mì  duō    xīn   jīng 
 
WHEN BODHISATTVA AVALOKITESHVARA WAS PRACTICING THE PROFOUND PRAJNA 

PARAMITA, 

Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời, 

  
guān zì  zài   pú   sà  xíng shēn bō  rě   bō  luó   mì duō shí  
 
HE ILLUMINATED THE FIVE SKANDHAS AND SAW THAT THEY ARE ALL EMPTY, AND 

HE CROSSED BEYOND ALL SUFFERING AND DIFFICULTY. 

Chiếu kiến ngũ uẩn giai không , độ nhất thiết khổ ách. 

 
zhào jiàn wǔ  yùn  jiē  kōng    dù   yí   qiè   kǔ   è . 
 
SHARIPUTRA, FORM DOES NOT DIFFER FROM EMPTINESS; EMPTINESS DOES NOT 

DIFFER FROM FORM, FORM ITSELF IS EMPTINESS; EMPTINESS ITSELF IS FORM, 

SO TOO ARE FEELING, COGNITION, FORMATION, AND CONSCIOUSNESS. 

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. 
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shè   lì    zǐ      sè  bú    yì  kōng  kōng bú   yì   sè     sè   jí   shì   kōng   

     
kōng jí  shì  sè  shòu  xiǎng  xíng  shì   yì    fù   rú    shì   
 
SHARIPUTRA, ALL DHARMAS ARE EMPTY OF CHARACTERISTICS. THEY ARE NOT 

PRODUCED, NOT DESTROYED, 

Xá Lợi Tử! Thị chư pháp không tướng, bất sanh bất diệt. 

 
shè   lì    zǐ    shì  zhū  fǎ   kōng xiàng  bù shēng bú miè  
 
NOT DEFILED, NOT PURE, AND THEY NEITHER INCREASE NOR DIMINISH. 

Bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm 

bú  gòu  bú  jìng   bù  zēng bù  jiǎn  
 
THEREFORE, IN EMPTINESS THERE IS NO FORM, FEELING, COGNITION, FORMATION, 

OR CONSCIOUSNESS; 

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ tưởng hành thức 

    
shì  gù  kōng zhōng wú sè   wú shòu xiǎng xíng shì  
 
NO EYES, EARS, NOSE, TONGUE, BODY, OR MIND; NO SIGHTS, SOUNDS, SMELLS, 

TASTES, OBJECTS OF TOUCH, OR DHARMAS; 

Vô nhãn, nhỉ, tỷ, thiệt, thân, ý, vô sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp; 

    
wú   yǎn   ěr    bí   shé  shēn  yì     wú   sè shēng xiāng wèi chù fǎ   
 
NO FIELD OF THE EYES UP TO AND INCLUDING NO FIELD OF MIND CONSCIOUSNESS; 

Vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới. 

wú  yǎn jiè     nǎi  zhì   wú   yì    shì   jiè  
 

AND NO IGNORANCE OR ENDING OF IGNORANCE, 

Vô vô minh, diệc vô vô minh tận. 

wú  wú  míng   yì   wú  wú  míng  jìn 
 
UP TO AND INCLUDING NO OLD AGE AND DEATH OR ENDING OF OLD AGE AND DEATH. 

Nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận. 

nǎi  zhì   wú  lǎo   sǐ      yì   wú   lǎo   sǐ   jìn  
 
THERE IS NO SUFFERING, NO ACCUMULATING, NO EXTINCTION, AND NO WAY, AND 

NO UNDERSTANDING AND NO ATTAINING. 

Vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệc vô đắc, 

wú   kǔ    jí   miè  dào   wú   zhì    yì  wú   dé 
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BECAUSE NOTHING IS ATTAINED, THE BODHISATTVA  

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa 

yǐ    wú  suǒ  dé   gù     pú   tí    sà  duǒ 
 
THROUGH RELIANCE ON PRAJNA PARAMITA IS UNIMPEDED IN HIS MIND. 

Y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, tâm vô quái ngại, 

 
yī    bō    rě    bō  luó   mì duō  gù     xīn  wú  guà  ài 
 
BECAUSE THERE IS NO IMPEDIMENT, HE IS NOT AFRAID 

Vô quái ngại cố, vô hữu khủng bố 

wú  guà   ài   gù    wú yǒu kǒng bù 
 
AND HE LEAVES DISTORTED DREAM-THINKING FAR BEHIND. ULTIMATELY NIRVANA! 

Viễn ly điên đảo mộng tưởng. Cứu cánh Niết Bàn ! 

 .        . 
yuǎn lí diān dǎo mèng xiǎng      jiù   jìng niè  pán 
 
ALL BUDDHAS OF THE THREE PERIODS OF TIME ATTAIN ANUTTARA SAYAK SAMBODHI 

THROUGH RELIANCE ON PRAJNA PARAMITA. 

Tam thế chư Phật, y Bát Nhã Ba La Mật Đa cố, đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 

Đề. 

  
sān shì  zhū   fó   yī     bō   rě  bō   luó   mì   duō gù  

 
dé    ē    nuò duō luó  sān miǎo sān pú  tí . 
 
THEREFORE KNOW THAT PRAJNA PARAMITA IS A GREAT SPIRITUAL MANTRA, 

Cố tri Bát Nhã Ba La Mật Đa, thị đại thần chú. 

 
gù   zhī   bō   rě   bō   luó   mì  duō   shì  dà shén zhòu 
 
A GREAT BRIGHT MANTRA, A SUPREME MANTRA, AN UNEQUALLED MANTRA. 

Thị đại minh chú, thị vô thượng chú, thị vô đẳng đẳng chú. 

  
shì dà míng zhòu   shì wú shàng zhòu   shì wú děng děng zhòu  
 
IT CAN REMOVE ALL SUFFERING; IT IS GENUINE AND NOT FALSE. 

Năng trừ nhất thiết khổ, chân thật bất hư  

néng chú yí   qiè  kǔ    zhēn shí bù  xū  
 

 THAT IS WHY THE MANTRA OF PRAJNA PARAMITA WAS SPOKEN. RECITE IT LIKE THIS:  

Cố thuyết Bát Nhã Ba La Mật Đa chú, tức thuyết chú viết: 

  
gù shuō bō   rě   bō  luó  mì  duō  zhòu   jí shuō zhòu yuē   
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GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SVAHA! 

Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế. Bồ đề tát bà ha! 

  
jiē   dì     jiē  dì     bō  luó  jiē   dì    bō  luó sēng jiē  dì     pú   tí    sà    pó   hē. 
 
(END OF THE HEART OF PRAJNA PARAMITA SUTRA) 
   
MAHA PRAJNA PARAMITA 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa   ( 3 lần) 

  
mó  hē   bō   rě    bō   ló    mì  duō     ( 3 times)  

 

PRAISE TO MEDICINE MASTER BUDDHA 

Tán Dược Sư Phật 

yào shī zàn 
 

  MEDICINE MASTER THUS COME ONE LAPIS LAZULI LIGHT,  

Dược sư Như Lai Lưu Ly Quang 

  
yào shī  rú    lái   liú    lí  guāng 
 
WITH HIS SPLENDID BLAZING NET- -HOW MATCHLESSLY ADORNED! 

Diệm võng trang nghiêm vô đẳng luân 

     
yàn wǎng zhuāng yán wú děng lún 
 
LIMITLESS PRACTICE, BOUNDLESS VOWS—BENEFIT ALL LIVING BEINGS. 

Vô biên hạnh nguyện lợi hữu tình 

   
wú  biān hèng yuàn  lì   yǒu qíng 
 
HE ACCORDS WITH EACH ONE‟S WISH AND NEVER WILL RETREAT. 

Các toại sở cầu giai bất thối 

   
gè   suì  suǒ   qiú    jiē   bú  tuì 
 
NA MO MEDICINE MASTER LAPIS LAZULI LIGHT THUS COME ONE OF THE EASTERN 

PURE LAPIS LAZULI LAND 

Nam mô Đông Phương Tịnh Lưu Ly Thế Giới, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai    
     .  

 ná  mó  dōng fāng jìng  líu    lí  shì  jiè       yào   shī    líu    lí  guāng  rú   lái 
 
NA MO QUELLING DISASTERS LENGTHENING LIFE MEDICINE MASTER BUDDHA 

(recite while circumambulating) 

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật  (đi nhiễu) 

    
ná   mó  xiāo  zāi  yán  shòu yào  shī   fó ( ) 
 

    (Return to place, put  palms together, kneel and recite)     (Trở về chỗ, quỳ chắp tay niệm )    ( ) 
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NA MO UNIVERSAL SHINING SUNLIGHT BODHISATTVA  

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ Tát (3 lần) 

        
ná   mó   rì guāng biàn zhào pú  sà 
 
NA MO UNIVERSAL SHINING MOONLIGHT BODHISATVA  (3x) 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ Tát   (3 lần) 

            
ná   mó    yuè guāng biàn zhào pú  sà 

 
NA MO MEDICINE ◎3 MASTER‟S GREAT ASSEMBLY OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS  

VAST AS THE SEA      ( 3 times ) 

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát    (3 lần) 

   
ná   mó  yào shī  hǎi  huì   fó    pú  sà 

 
FIRST IS TO WORSHIP AND RESPECT ALL BUDDHAS. 

Nhất giả lễ kính chư Phật. 

 
yī   zhě     lǐ  jìng zhū  fó 
 
SECOND IS TO MAKE PRAISES TO THE THUS COME ONES. 

Nhị giả xưng tán Như Lai. 

èr   zhě chēng zàn  rú    lái  
 
THIRD IS TO PRACTICE PROFOUNDLY THE GIVING OF OFFERINGS. 

Tam giả quảng tu cúng dường. 

sān zhě guǎng xiū gòng yàng 
 
FOURTH TO REPENT AND REFORM ALL KARMIC HINDRANCE. 

Tứ giả sám hối nghiệp chướng. 

 
sì  zhě  chàn huǐ  yè zhàng 
 
FIFTH TO REJOICE AND FOLLOW IN MERIT AND VIRTUE. 

Ngũ giả tùy hỷ công đức.  

 
wǔ  zhě  suí   xǐ  gōng dé 
 
SIXTH IS TO REQUEST THAT THE DHARMA WHEEL BE TURNED. 

Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân 

liù  zhě qǐng zhuǎn  fǎ  lún 
 
SEVENTH REQUEST THAT THE BUDDHAS REMAIN IN THE WORLD. 

Thất giả thỉnh Phật trụ thế. 

qī   zhě qǐng  fó zhù  shì  
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 EIGHTH IS TO FOLLOW THE BUDDHAS‟ TEACHING ALWAYS. 

Bát giả thường tùy học Phật 

bā zhě cháng suí  fó  xué 
 
NINTH IS TO CONSTANTLY ACCORD WITH ALL LIVING BEINGS. 

Cửu giả hằng thuận chúng sanh. 

jiǔ  zhě héng shùn zhòng shēng 
 
TENTH TO TRANSFER ALL MERIT AND VIRTUE UNIVERSALLY. 

Thập giả phổ giai hồi hướng. 

shí zhě  pǔ    jiē  huí xiàng 
 
HOMAGE! ALL BUDDHAS OF THE TEN QUARTERS AND THREE TIMES; 

Thập phương tam thế nhất thiết Phật 

   
shí fāng  sān shì   yí   qiè   fó 

 
ALL BODHISATTVAS, MAHASATTVAS, MAHA PRAJNA PARAMITA! 

Nhất thiết Bồ Tát, Ma Ha Tát,  Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật! 

   
yí     qiè   pú   sà  mó    hē  sà   mó     hē   bō  rě      bō  luó  mì 
 
ALL BEINGS OF THE FOUR BIRTHS IN THE NINE WORLDLY REALMS,  

MAY THEY TOGETHER GAIN THE SECRET DOOR OF THE FLOWER STORE. 

Tứ sanh cửu hữu, đồng đăng hoa tạng huyền môn, 

sì shēng  jiǔ  yǒu        tóng dēng huá zàng xuán mén , 
 
THOSE SUFFERING FROM THE EIGHT WOES AND THE THREE PATHS.MAY THEY ENTER 

ONE AND ALL VAIROCHANA‟S NATURE SEA. 

bát nạn tam đồ, cộng nhập tỳ lô tánh hải. 
  

bā nàn  sān  tú       gòng rù   pí    lú   xìng hǎi . 
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THE THREE REFUGES 

Tam Quy Y 

    
sān guī yī 

 
TO THE BUDDHA I RETURN AND RELY, VOWING THAT ALL LIVING BEINGS 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, 
‧‧‧ ‧‧‧‧

   
zì   guī     yī    fó         dāng yuàn zhòng shēng 
 
UNDERSTAND THE GREAT WAY PROFOUNDLY, AND BRING FORTH THE BODHI 

MIND.   (bow) 

Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (lạy) 

‧‧‧‧
 ,
‧‧‧‧‧

 tǐ     jiě    dà    dào       fā    wú  shàng xīn 

 
TO THE DHARMA I RETURN AND RELY, VOWING THAT ALL LIVING BEINGS    

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, 

 , 
 zì   guī     yī   fǎ        dāng yuàn zhòng shēng 
 
DEEPLY ENTER THE SUTRA TREASURY, AND HAVE WISDOM LIKE THE SEA.      (bow) 

Thâm nhập kinh tạng,   trí huệ như hải. (lạy) 

 
shēn  rù    jīng zàng    zhì   huì    rú     hǎi 
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TO THE SANGHA I RETURN AND RELY, VOWING THAT ALL LIVING BEINGS 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, 

 zì    guī    yī   sēng     dāng yuàn zhòng shēng 
 
FORM TOGETHER A GREAT ASSEMBLY,  ONE AND ALL IN HARMONY (bow) 

Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. 

 
tóng  lǐ    dà   zhòng          yí   qiè   wú    ài.  

HE NAN SHENG ZHONG 

Hòa Nam Thánh Chúng    (lạy, đứng dậy, xá) 

     
hé   nán shèng zhòng   ( bow, ri

‧
ses and ha

‧
lf bo
‧

w) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA MO DHARMA GUARDIAN WEI TOU VENERATED DEVA BODHISATTVA (3 times) 

Nam mô Hộ Pháp Vi Đà tôn thiên Bồ Tát    (3 lần) 

ná    mó   hù   fǎ   wéi  tuó  zūn  tiān  pú  sà 
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THE GOOD GODDESS MANTRA 
Đại Cát Tường Thiên Nữ Chú 

   dà jí xiáng tiān nǚ zhòu 
 

1.       1,3 
   na mo fo tuo 

 
Nam mô Phật Đà  

2.     
   na mo da mo 

 
Nam mô Đạt Ma  

3.     
   na mo seng qie 

 
Nam mô Tăng Già  

4.  
    na mo shi li 

 
Nam mô Thất lỵ  

5.  
   mo he ti bi ye 

 
Ma ha đề tỷ da  

6.  
   da ni ye tuo 

 
Đát nễ dã tha  

7.      
   bo li fu lou nuo 

 
Ba lỵ phú lâu na  

8.      
   zhe li san man tuo 

 
Giá lỵ tam mạn đà  

9.  
   da she ni 

 
Đạt xá ni  

10.        
      mo he pi he luo qie di 

 
Ma ha tỳ ha ra già đế  

11.    
      san man tuo 

 
Tam mạn đà  

12.  
      pi ni qie di 

 
Tỳ ni già đế  

13.      
      mo he zha li ye 

 
Ma ha ca rị dã  

14.  
      bo mi 

 
Ba nễ  

15.  
      bo la 

 
Ba ra  

16.  
     bo mi 

 
Ba nễ  

17.  
     sa li wa li tuo 

 
Tát rị phạ lật tha  

18.    
      san man tuo 

 
Tam mạt đà  

19.    
     xiu bo li di 

 
Tu bát lê đế  

20.    
      fu li nuo 

 
Phú lệ na 

21.   
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      e li nuo A rị na  
22.    
     da mo di 

 
Đạt ma đế  

23.        1,3  
     mo he pi gu bi di 

 
Ma ha tỳ cổ tất đế  

24.   
          mo he mi le di lou bo seng qi di 

 
Ma ha Di Lặc đế lâu phả tăng kỳ đế  

25.  
     xi di xi 

 
Hê đế tỷ  

26.1,3     
     seng qi xi di 

 
Tăng kỳ hê đế  

27.      
     san man tuo 

 
Tam mạn đà  

28.                                  
     e tuo e nou 

 
A tha a nậu  

29.
‧

 
‧

 
‧

 
     po luo ni 

 
Đà la ni  

 
PRAISE TO VAJRAPANI BODHISATTVA 

Tán Vi Đà 

  wéi tuó zàn 
 

WEI TOU MASTER WARRIOR OF THE DEVAS; 

Vi Đà thiên tướng,
 
 

wéi  tuó  tiān  jiàng  
 

TRANSFORMATION BODY BODHISATTVA; 

Bồ Tát hóa thân,

pú   sà  huà shēn 
 

VAST AND DEEP YOUR MIGHTY VOWS TO CHERISH AND GUARD THE BUDDHA‟S TEACHING,

Ủng hộ Phật Pháp thệ hoằng thâm, 

yǒng hù  fó   fǎ   shì hóng shēn  
 
YOUR VAJRA SWORD CAN QUELL THE DEMON ARMIES! 

Bảo xử   trấn ma quân,

bǎo chǔ zhèn mó jūn  
 
MERIT, VIRTUE—ALL BEYOND COMPARE. 

Công đức nan luân, 
 



                        

 

- 54 - 

 

gōng dé nán lún 
 
NOW WE PRAY YOU WILL BE GUARDIAN OF OUR MINDS. 

Kỳ đảo phó quần tâm.      

   qí   dǎo  fù   qún  xīn 
 
NA MO UNIVERSAL EYE BODHISATTVA MAHASATTVA. 

Nam mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma Ha Tát 

 
ná  mó  pǔ      yǎn  pú   sà   mó   hē   sà 
 
MAHA PRAJNA PARAMITA! 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 

   mó   hē   bō  rě    bō      luó  mì 
 
 

BOWING TO THE PATRIARCHS    

Lễ Tổ    

  
 l ǐ  zǔ     

 
 ( with each bow, recite the following repentance verse in silence:) 

The worshipped and the worshippers are in nature empty and still. 

The interchange in the path between the influence and response is 

difficult to conceive of. 

This Way-place of mine is like a wish-fullfilling pearl. 

The (name of Patriach) manifests within it. 

My form manifests before (name of Patriach). 

Seeking to eradicate obstacle, 

I bow in worship. 
 

  (mỗi lạy, niệm kệ sám hối trong thầm lặng) 

Năng lễ sở tánh không tịch,   

Cảm ứng đạo giao nan tư nghì 

Ngã thử đạo tràng như đế châu,  

(Tổ Sư danh) ảnh hiện trung.    

Ngã thân ảnh hiện (Tổ Sư danh) tiền 

Vị cầu diệt chướng tiếp túc quy mạng lễ 
 

  ( :
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The leader says:    Duy Na xướng:  : 

 
I BOW IN WORSHIP TO THE VENERABLE ONE, THE NOBLE HSU, PRECEPTOR YUN, LORD 

HIGH MASTER OF TRUE SUCHNESS MONASTERY. (bow 3 times) 

Đảnh lễ Chân Như Đường Thượng,  thượng Hư hạ Vân Giới Nguyên Hòa Thượng.(3 x )  

       ,            
dǐng   lǐ  zhēn  rú  táng  shàng   shàng Xū  xià  Yún   jiè   yuán  hé  shàng    

 
I BOW IN WORSHIP TO THE VENERABLE ONE, THE REVEREND CHANG, THE NOBLE JR, 

LORD HIGH MASTER OF THREE CONDITIONS MONASTERY.  (bow 3 times) 

Đảnh lễ Tam Duyên Đường Thượng, thượng Thường hạ Trí Lão Hòa Thượng.(3 x )   

       ,           ,    
dǐng  lǐ  sān  yuán  táng  shàng   shàng Cháng xià   Zhì     lǎo  hé  shàng    

 
I BOW IN WORSHIP TO THE VENERABLE ONE, THE REVEREND CHANG, THE NOBLE REN, 

LORD HIGH MASTER OF THREE CONDITIONS MONASTERY. (bow 3 times)  

Đảnh lễ Tam Duyên Đường Thượng, thượng Thường hạ Nhân Lão Hòa Thượng.(3 x )   

        ,          ,   
dǐng  lǐ  sān  yuán  táng  shàng   shàng Cháng  xià   Rén   lǎo  hé  shàng 

I BOW IN WORSHIP TO THE VENERABLE ONE, THE NOBLE HSUAN, PRECEPTOR HUA, 

LORD HIGH MASTER OF THE SAGELY CITY OF 10,000 BUDDHAS. (bow 3 times) 

Đảnh lễ Vạn Phật Đường Thượng, thượng Tuyên hạ Hóa Lão Hòa Thượng.  (3 x )   

    ,         ,  
dǐng   lǐ  wàn   fó  táng  shàng   shàng Hsuān  xià Huà    lǎo  hé  shàng 

I BOW IN WORSHIP TO THE HOLY ONES, ALL PATRIARCHS OF THE EAST AND WEST, 

ALL SAGES OF THE DHARMA REALM. (bow 3 times)   

Đảnh lễ Tây Thiên Đông Độ Lịch Đại Tổ Sư.  (3 x ) 

       
dǐng   lǐ     xī    tiān  dōng  dù    lì     dài   zǔ     shī 
 
( Conclude with a half bow. Bow to the Triple Jewel and Abbot) 

(Xá. Đảnh lễ Tam Bảo và Hòa thượng trụ trì) 

,  .    
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   INCENSE PRAISE 

Hương Tán 

    
xiāng zàn 

 
INCENSE IN THE CENSER NOW IS BURNING; ALL THE DHARMA REALM RECEIVES THE 

FRAGRANCE. 

Lư hương xạ nhiệt,  Pháp giới mông huân, 

           
lú   xiāng zhà  rè          fǎ    jiè  méng xūn 
 

FROM AFAR THE SEA VAST HOST OF BUDDHAS ALL INHALE ITS SWEETNESS. 

Chư Phật Hải Hội tất diêu văn, 

      
zhū   fó   hǎi   huì    xī  yáo  wén  
 

IN EVERY PLACE AUSPICIOUS CLOUDS APPEARING, 

Tùy xứ kiết tường vân, 

    
suí  chù   jié xiáng yún 
 

OUR SINCERE INTENTION THUS FULFILLING, AS ALL BUDDHAS NOW SHOW THEIR 

PERFECT BODY. 

Thành ý phương ân,  chư Phật hiện toàn thân. 

              
chéng yì fāng  yīn            zhū  fó   xiàn quán shēn 
 

NA MO! INCENSE CLOUD CANOPY BODHISATTVA, MAHASATTVA!    

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.   

        
ná   mó xiāng yún  gài   pú  sà     mó hē    sà.  
 

 

 (Repeat last line 3 times, bowing each time and ending with a half-bow.) 

(Tụng dòng cuối 3 lần, mỗi lần một lạy, sau xá) 
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THE MEAL OFFERING BEFORE THE BUDDHAS 

Cúng Ngọ (Phật Tiền Đại Cúng) 

     
fó  qián  dà  gōng 

                3 

NA MO MAGIC MOUNTAIN ASSEMBLY OF BUD DHAS AND BODISAT TVAS.  

Nam mô Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát    ( 3 lần) 

  
ná    mó  líng      shān huì shàng  fó    pú   sà 
 

(2,3)
NA
‧
 MO
‧
 ETE
‧
RNALLY ABI

‧
DING BUDDHAS OF THE TE

‧
N DIRE

‧
CTIO
‧
NS . 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Phật 

ná   mó  cháng zhù  shí  fāng   fó 

NA
‧
 MO
‧
 ETE
‧
RNALLY ABI

‧
DING DHA

‧
RMA OF THE TE

‧
N DIRE

‧
CTIO
‧
NS. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Pháp 

 
ná   mó cháng zhù   shí  fāng   fǎ  

NA
‧
 MO
‧
 ETE
‧
RNALLY ABI

‧
DING SA

‧
NGHA OF THE TE

‧
N DIRE

‧
CTIO
‧
NS. 

Nam mô Thường Trụ Thập Phương Tăng 

 
ná  mó cháng zhù  shí fāng sēng 

NA
‧
 MO
‧
 FU
‧
NDAMENTAL TEA

‧
CHER SHA

‧
KYAMUNI BU

‧
D DHA

‧
. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
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ná    mó   běn  shī   shì    jiā  móu   ní   fó 

NA
‧
 MO
‧
 QUE
‧
LLING DISA

‧
STERS LE

‧
NGTH‟NING LI

‧
FE ME

‧
DICINE MA

‧
STER BU

‧
D DHA

‧
. 

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật 
 

ná    mó  xiāo  zāi  yán  shòu yào  shī   fó  

NA
‧
 MO
‧
 IN THE LA

‧
ND OF U

‧
LTIMATE BLI

‧
SS A
‧
MITA
‧
BHA BU

‧
D DHA

‧
. 

Nam mô Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật  

 
ná    mó     jí     lè    shì    jiè     ē      mí   tuó    fó 

NA
‧
 MO
‧
 MAITRE

‧
YA HO

‧
NORED FU

‧
TURE BU

‧
D DHA

‧
. 

Nam mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

 
ná   mó  dāng  lái   xià  shēng  mí   lè   zūn    fó 

NA
‧
 MO
‧
 ALL BU

‧
DDHAS OF THE TE

‧
N QUARTERS AND THRE

‧
E TI
‧
MES. 

Nam mô Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật 

 
ná    mó  shí  fāng  sān   shì    yí    qiè   zhū   fó 

NA
‧
 MO
‧
 MAN JU

‧
SRI GREA

‧
T WI
‧
SDOM BO

‧
DHISA

‧
T TV
‧
A. 

Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

 
ná    mó   dà    zhì  wén  shū   shī     lì    pú   sà 
 

NA
‧
 MO
‧
 U
‧
NIVERSAL WO

‧
RTHY GRE

‧
AT CO
‧
NDUCT BO

‧
DHISA
‧
T TV
‧
A. 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 
 

ná    mó   dà   hèng pǔ   xián  pú   sà 
 

NA
‧
 MO
‧
 EAR
‧
TH TREA

‧
SURY KI

‧
NG GRE

‧
AT VO

‧
W BO
‧
DHISA

‧
T TV
‧
A. 

Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 

 
ná    mó   dà    yuàn dì  zàng wáng  pú  sà 

NA
‧
 MO
‧
 GU
‧
AN SHI YI

‧
N GREA

‧
T COMPA

‧
SSION BO

‧
DHISA

‧
T TV
‧
A. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

 
ná    mó    dà  bēi   guān  shì   yīn   pú   sà 

NA
‧
 MO
‧
 GRE
‧
AT STRE

‧
NGTH BO

‧
DDHISA

‧
T TV
‧
A. 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 
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 ná   mó   dà    shì   zhì   pú    sà 
 

NA
‧
 MO
‧
 GRE
‧
AT PU

‧
RE SE

‧
A-LIKE ASSE

‧
MBLY OF BO

‧
DHISA

‧
T TV
‧
AS. 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 
 

ná   mó  qīng  jìng   dà   hǎi  zhòng pú  sà 

NA
‧
 MO
‧
 DHA
‧
RMA GUA

‧
RDIAN WE

‧
I TO
‧
U VE
‧
NERATED DE

‧
VA BO

‧
DHISA

‧
T TV
‧
A. 

Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát 

 
ná    mó    hù    fǎ   wéi   tuó  zūn   tiān   pú    sà 

NA
‧
 MO
‧
 ALL DHA

‧
RMA GUA

‧
RDING DE

‧
VA BO

‧
DHISA

‧
T TVA

‧
S. 

Nam mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ Tát 
 

ná    mó    hù   fǎ    zhū   tiān   pú   sà 
 
NA
‧
 MO
‧
 SA
‧
NGHARAMA GU

‧
ARDING HO

‧
ST OF BO

‧
DHISA

‧
T TVA

‧
S. 

Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát 

 
ná    mó   qié   lán shèng zhòng  pú   sà 

NA
‧
 MO
‧
 DESCE

‧
NDING LI

‧
NE OF PA

‧
TRIA
‧
RCHS BO

‧
DHISA

‧
T TVA

‧
S. 

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát 

 ná   mó     lì     dài   zǔ   shī    pú   sà 

NA
‧
 MO
‧
 GRE
‧
AT HO

‧
LY KI

‧
NNARA KI

‧
NG BO

‧
DHISA

‧
T TV
‧
A. 

Nam mô Đại Thánh Khẩn Na La Vương Bồ Tát 

3 

ná    mó   dà shèng  jǐn  nuó  luó wáng  pú   sà   
 
(recite above text 3 times)    

 (tụng phần trên 3 lần) 

(  
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TRANSFORMING THE FOOD TRUE WORDS 

Biến Thực Chân Ngôn 

   biàn shí zhēn yán 
 

       
na  mo  sa  wa  dan  tuo  ye  duo 

 
Nam mô tát phạ đát tha nga đa  

    
wa lu zhi di 

 
phạ lô chỉ đế  

 
nan 

 
Án  

      
san bo  la  san  bo  la 

 
Tam bạt la tam bạt la  

3   
hong ◎   (3 times) 

 
hồng    ( 3 lần) 
 

 
SWEET DEW TRUE WORDS 

Cam Lồ Thủy Chân Ngôn 

    gān lù shuǐ zhēn yán 
 

     
na mo su lu po ye  3 

 
Nam mô tô rô bà da,  

     
dan tuo ye duo ye 

 
Đát tha nga đa da  

   
da zhi tuo 

 
Đát điệt tha  

 
nan 

 
Án  

    
su  lu  su  lu 

 
Tô rô tô rô  

        
bo  la   su   lu   bo   la   su   lu 

 
Bát la tô rô bát la tô rô  

   
suo po he   (3 times) 

 
Ta bà ha   ( 3 lần ) 
 

 
 
THE COLOR, SCENT AND FLAVOR OF THIS FOOD, ABOVE IS OFFERED TO THE BUDDHAS 
EVERYWHERE, 

Thử thực sắc hương vị, thượng cúng Thập Phương Phật 

          
cǐ     shí   sè   xiāng wèi        shàng gòng shí  fāng  fó  
 
BETWEEN TO EVERY SAGE AND WORTHY ONE, BELOW TO LIVING BEINGS ON THE 

TURNING WHEEL; 

Trung phụng chư Thánh Hiền, hạ cập lục đạo phẩm 
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zhōng fèng zhū shèng xián        xià    jí     liù   dào   pǐn 
 
BESTOWED WITHOUT DISTINCTION EQUALLY SO EVERY WISH IS SATISFIED 

ACCORDINGLY, 

Đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bão mãn 

          
děng  shī   wú    cī   bié         suí  yuàn  jiē   bǎo  mǎn 
 
AND THOSE WHO MADE THIS OFFERING NOW ARE CAUSED, IMMEASURABLE PARAMITAS 

TO ATTAIN, 

Linh kim thí giả đắc,  vô lượng Ba La Mật 

         
lìng  jīn   shī    zhě   dé         wú  liàng  bō   luó   mì  
 

THE THRE
‧
E VIRTUES AND SI

‧
X FLAVORS ARE O

‧
FFERED TO THE BU

‧
DDHA AND SA

‧
NGHA, 

Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng 

       
sān   dé    liù  wèi           gòng  fó    jí   sēng  
 

TO A
‧
LL BEINGS OF THE DHA

‧
RMA REALM, WE RE

‧
NDER THIS U

‧
NIVERSAL O

‧
FFERING. 

Pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường. 

        
fǎ     jiè    yǒu  qíng       pǔ   tóng gòng yàng   
 
 

UNIVERSAL OFFERING TRUE WORDS  

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn 

      pǔ gòng yàng zhēn yán 
 

    
  nan 

 
Án  

  3 

ye  ye nang 

 
Nga nga nẳng  

  3 

san  po wa 

 
Tam bà phạ  

   
fa  zi  la 

 
Phiệt nhật la  

1  
hong   (3 times) 

 
Hồng  ( 3 lần ) 
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PRAISE AND MANTRA 

Tán và Chú 

    zàn yǔ zhòu 
 
WONDROUS OFFERINGS FROM THE HEAVENS‟ KITCHENS. BLISS OF DHYANA‟S RARE, 

DELIGHTFUL FLAVOR  

Thiên Trù diệu cúng, Thiền Duyệt tô đà 

       
tiān chú miào gòng        chán yuè  sū   tuó 

 

       

hu  nan  su  lu  sa  li  wa 

 
hộ án tô rô tát lý phạ  

     
dan  tuo  e  ye  duo 

 
đát tha a nga đa  

    
dan  ni  ye  tuo 

 
đát nể dã tha  

     
su  lu  suo  wa  he 

 
tô rô ta phạ ha 
 

 

NA MO BLISS OF DHYANA TREAS‟RY BODHISATTVA, MAHASATTVA,  

Nam mô Thiền Duyệt Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát 
         

ná    mó chán   yuè zàng   pú   sà    mó   hē    sà 
 
MAHA PRAJNA PARAMITA! 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 

      
mō       hē    bō     rě   bō       luó  mì 
 

(Assembly bows 3 1/2 times, then recites the following praise with palms together while walking to the 

dining hall.) 

(Đại chúng lạy 3 ½ lần, rồi chắp tay niệm Phật Thích Ca trong khi đi đến trai đường) 

( , , ) 
 

NA MO FUNDAMENTAL TEACHER SHAKYAMUNI BUDDHA! 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

ná    mó   běn  shī   shì    jiā  móu    ní   fó 
 
(Seated at table, the assembly with palms together, intone the meal offering chant.)  

      (Ngồi vào bàn, đại chúng chắp tay tụng niệm lâm nghi trai) 

     (  
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MEAL OFFERING CHANT 

Lâm Trai Nghi 

  līn zhāi yí 

NOW WE REN-DER THESE OFF‟-RINGS TO THE PURE DHAR-MA BO-DY-VAI-RO- 

CHAN-NA BUD-DHA, 

Cúng dường Thanh Tịnh Pháp Thân Tỳ Lô Giá Na Phật. 

    
gòng yàng qīng jìng  fǎ   shēn pí    lú  zhē   nà    fó 

TO THE PERFECT REWARD BODY NISHYANDA BUDDHA 

Viên Mãn Báo Thân Lô Xá Na Phật 

yuán mǎn bào shēn lú shè  nà   fó 

TO THE MY-RIAD TRANS-FOR-MA-TION-BO-DY SHAK-YA-MU-NI BUD-DHA 

Thiên Bách Ức Hoá Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. 

qiān bǎi  yì   huà shēn shì jiā móu  ní   fó  

IN THE LAND OF UL-TI-MATE BLISS TO A-MI-TA-BHA BUD-DHA. 

Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật 

jí     lè    shì   jiè    ē    mí   tuó   fó 
 
TO MAI-TREY-A HON-ORED FU-TURE BUD-DHA. 

Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật 

dāng lái  xià shēng mí  lè   zūn  fó 

AND IN ALL TIMES AND PLA-CES TO EACH AND EVE-RY BUD-DHA. 

Thập Phương Tam Thế Nhất Thiết Chư Phật 

shí fāng sān shì   yí   qiè  zhū   fó 

TO MAN-JU-SHRI GREAT WIS-DOM BO-DHI-SAT-TVA. 

Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

dà   zhì wén shū  shī   lì   pú   sà  

TO U-NI-VER-SAL WOR-THY GREAT CON-DUCT BO-DHI-SAT-TVA. 

Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 

dà hēng pǔ xián  pú  sà 

TO GWAN SHR YIN GREAT COM-PAS-SION BO-DHI-SAT-TVA.  

Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 
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dà  bēi guān shì  yīn  pú   sà 

TO EARTH TREAS‟RY KING GREAT VOW BO-DHI-SAT-TVA. 

Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát 

dà  yuàn dì zàng wáng pú  sà 

AND TO ALL HON-ORED BO-DHI-SAT-TVAS, MA-HA-SAT-TVAS, 

MA-HA-PRA-JNA-PA-RA-MI-TA! 

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

 
zhū  zūn pú sà  mó  hē   sà       mó  hē   bō  rě    bō  luó  mì  

THE THREE VIR-TUES AND THE SIX FLA-VORS, ARE OF-FERED TO THE BUD-DHA AND 

THE SAN-GHA, TO ALL BE-INGS OF THE DHAR-MA REALM, WE REN-DER THIS 

U-NI-VER-SAL OF-FER-ING. 

Tam đức lục vị, cúng Phật cập Tăng, Pháp giới hữu tình, phổ đồng cúng dường 

    
sān dé  liù  wèi         gòng fó jí sēng           fǎ  jiè  yǒu qíng     pǔ tóng gòng yàng   

NOW AS WE HAVE THIS MEAL BE-FORE US, WE MAKE A VOW FOR ALL LIV-ING BE-INGS:  

MAY THEY TAKE DHY-A-NA BLISS FOR FOOD, AND BE FULL WITH THE JOY OF THE 

DHAR-MA!  

Nhược phạn thực thời, đương nguyện chúng sanh, thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung 

mãn! 

,         
ruò fàn shí shí    dāng yuàn zhòng shēng      chán yuè wéi shí       fǎ  xǐ chōng mǎn 

 

The leader says: Duy Na Sư xướng:   
 

THE BUDDHA TOLD THE BHIKSHUS: WHILE EATING, OBSERVE THE FIVE 

CONTEMPLATIONS, A SCATTERED MIND AND CONFUSED TALK MAKE THE OFFERINGS 

OF THE FAITHFUL HARD TO DIGEST.  GREAT ASSEMBLY, AT THE SOUND OF THE BELL, 

EACH BE PROPERLY MINDFUL. 

Phật chế Tỳ Kheo, thực tồn ngũ quán, tán tâm tạp thoại. Tín thí nan tiêu. Đại chúng, 

văn khánh thanh, các chánh niệm. 
  

fó   zhì   bǐ   qiū       shí cún wǔ guān       sàn xīn zá huà        xìn shī nán  xiāo    dà zhòng

   
wén qìng shēng  gē zhèng niàn 

      All recite together:      Đại chúng đồng niệm    

AMITABHA!  A Di Đà Phật!   

       
ē    mí   tuó    fó 
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THREE RECOLLECTIONS AND  FIVE CONTEMPLATIONS 

Tam Niệm Ngũ Quán 

   sān niàn wǔ guān 
 

When eating, one should perform the following three recollections and five contemplations:  

 Trong khi thọ thực, phải tưởng ngũ quán   

THE THREE RECOLLECTIONS: Tam Niệm :   sān niàn 
 

1. FIRST SPOON:  I VOW TO CUT OFF ALL EVIL.

Muỗng thứ nhất: Nguyện đoạn nhất thiết ác   
      
       chū chí    yuàn duàn yí  qiè   è 
 
2. SECOND SPOON:  I VOW TO CULTIVATE ALL GOOD.

Muỗng thứ hai: Nguyện tu nhất thiết thiện   
       
      èr chí       yuàn xiū   yí   qiè  shàn 
  
3. THIRD SPOON:  I VOW TO SAVE ALL LIVING BEINGS. 
Muỗng thứ ba: Nguyện độ nhất thiết chúng sanh  

    
     sān chí    shì   dù    yí  qiè  zhòng shēng 

 

THE FIVE CONTEMPLATIONS: Ngũ Quán:      wǔ guān 
 

1. CONSIDER THE AMOUNT OF WORK INVOLVED TO BRING THE FOOD TO WHERE IT IS 
EATEN. 

Kế công đa thiểu, lượng bỉ lai xứ   
.  

              jì gōng duō shǎo      liáng   bǐ   lái  chù 
 
2.CONSIDER WHETHER OR NOT ONE‟S VIRTUOUS CONDUCT IS SUFFICIENT TO ENABLE 

ONE TO ACCEPT THE OFFERING.

Thổn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng 

    . 
           cǔn  jǐ    dé  hèng     quán quē yìng gōng   
 
3.GUARD THE MIND FROM TRANSGRESSION, OF WHICH GREED IS THE PRINCIPLE CAUSE.
Phòng tâm ly quá, tham đẳng vi tông 

. 
          fáng xīn   lí   guò        tān děng wéi zōng 
 
4.PROPERLY TAKEN, THE FOOD IS LIKE MEDICINE, TO KEEP THE BODY FROM WASTING 

AWAY.
Chánh sự lương dược, vị liệu hình khô 

      
            zhèng shì liáng yào       wèi  liáo  xíng  kū 
 
5.THIS FOOD IS ACCEPTED ONLY IN ORDER TO ACCOMPLISH THE WAY.
Vị thành đạo nghiệp, ưng thọ thử thực 
     
          wèi chéng dào  yè          yīng shòu cǐ shí  
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MANTRA AND VERSE TO END THE MEAL: 

Kết Trai 

   jiē zhāi 
 

 
sa  duo nan 

 
Tát đa nẫm  

 
san  miao  san  pu  tuo 

 
Tam miệu tam bồ đề  

  
ju  zhi  nan 

 
Câu chi nẫm  

 
da  zhi  tuo 

 
Đát điệt tha  

 
nan 

 
Án  

 
zhe  li 

 
Chiếc lệ  

 
zhu  li 

 
Chủ lệ  

 
zhun  ti 

 
Chuẩn đề  

 
suo  po  he 

 
Ta bà ha  

THEY WHO PRAC-TICE MAK-ING OFF‟RINGS, WILL CER-TAIN-LY OB-TAIN THEIR 

RE-WARD: 

Sở vị bố thí giả, tất hoạch kỳ lợi ích 

  
suǒ  wèi  bù  shī   zhě     bì   huò   qí    lì    yì  
 
THEY WHO TAKE DE-LIGHT IN GIV-ING, WILL LAT-ER SURE-LY FIND PEACE AND 

HAP-PI-NESS. 

Nhược vị lạc cổ thí, hậu tất đắc an lạc 

 
ruò  wèi   lè  gù   shī        hòu  bì    dé    ān   lè 
 
NOW THAT THE MEAL HAS BEEN CON-CLUD-ED, WE MAKE A VOW FOR ALL LIVING 

BE-INGS: 

Phạn thực dĩ ngật, đương nguyện chúng sanh 

 
fàn   shí   yǐ   qì       dāng yuàn zhòng shēng 
 
MAY THEY HAVE SUC-CESS IN ALL THEY DO, AND BE PER-FECT IN ALL 

BUD-DHA-DHARMAS! 

Sở tác giai biện, cụ chư Phật Pháp! 

suǒ  zuò   jiē  bàn      jù   zhū    fó    fǎ 
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( re turn to  Buddha hal l  whi le  rec i t ing)  

( Vừa đi trở về Chánh Điện vừa niệm) 

 
 
NA MO FUNDAMENTAL TEACHER SHAKYAMUNI BUDDHA. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 
ná   mó  běn shī  shì  jiā  móu  ní    fó 
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MEAL OFFERING CEREMONY FOR FIRST AND FIFTEENTH OF LUNAR MONTH 

Cúng Ngọ (ngày mồng 1 và rằm) 

          
chū yī shí wǔ fó qián dà gōng 

 
1. MEAL OFFERING  Thượng cúng     (see page 56) 

   shàng gòng        56  
 

2.HOMAGE TO THE ENLIGHTENED BEING, CLOUD CANOPY OF FRAGRANCE  
BODHISATTVA, MAHASATTVA (recite 3 times) 

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

           

 ná   mó  xiāng      yún  gài    pú    sà    mó    hē    sà 
 

3. THE GOOD GODDESS MANTRA  (3x, see page  42   )   

     Đại Cát Tường Thiên Nữ Thần Chú  

    dà jí xiáng tiān nǚ shén zhòu 
 

4. TRANSFORMING THE FOOD TRUE WORDS (3x)  

  Biến Thực Chân Ngôn 

       biàn shí zhēn yán 
 

       
na  mo  sa  wa  dan  tuo  ye  duo 

 
Nam mô tát phạ đát tha nga đa  

    
wa lu zhi di 

 
phạ lô chỉ đế  

 
nan 

 
Án 
 

      
san bo la san bo la 

 
Tam bạt la tam bạt la  

3   
hong ◎   (3 times) 

 
hồng    ( 3 lần) 
 

 
SWEET DEW TRUE WORDS (3x)    

Cam Lồ Thủy Chân Ngôn 

      gān lù shui zhēn yán 
 

     
na mo su lu po ye  3  

 

Nam mô tô rô bà da, 
 

     
dan tuo ye duo ye  

 

Đát tha nga đa da 
 

   
da zhi tuo  

 

Đát điệt tha 
 

 
nan 

 
Án 
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su  lu su  lu 

 

Tô rô tô rô 
 

      
  

bo la su lu bo la su lu 
 

 

 

Bát la tô rô bát la tô rô 
 

   
suo po he   (3 times) 
 

 

Ta bà ha   ( 3 lần ) 
 

 
UNIVERSAL OFFERING TRUE WORDS  (3x)  

Phổ Cúng Dường Chân Ngôn 

       pǔ gòng yàng zhēn yán 
 

    
  nan 

 
Án  

  3 

ye  ye nang  
 
Nga nga nẳng  

  3 

san  po wa  
 
Tam bà phạ  

   
fa  zi  la  

 
Phiệt nhật la  

1  
hong   (3 times) 
 

 
Hồng  ( 3 lần ) 
 

NAMO DHARMA GUARDIAN WEI TOU VENERATED DEVA BODHISATTVA. (3X) 

Nam mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát  ( 3 lần) 

        (  

ná    mó   hù    fǎ   wéi  tuó  zūn  tiān  pú  sà     (3x) 
 

5.PRAISE TO (WEI TOU)VAJRAPANI BODHISATTVA (see page 53 , bow ½ time after praise) 

Vi Đà Tán      (xem trang 53  ; sau bài tán, chắp tay xá) 

  wéi tuó zàn   (  53  ; ) 
 

6.HOMAGE TO THE ENLIGHTENED BEING, CLOUD CANOPY OF FRAGRANCE BODHISATTVA, 

MAHASATTVA.  (Recite 3x) 

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

         

 ná  mó xiāng   yún  gài  pú  sà   mó   hē  sà     
 

7. GREAT COMPASSION MANTRA  (see page 32 )    Chú Đại Bi      (xem trang số 32 ) 

  dà bēi zhòu    
 
HOMAGE TO THE HOLY ASSEMBLY OF TEMPLE-GUARDING BODHISATTVAS (3X) 

Nam mô Già Lam Thánh Chúng Bồ Tát (3x) 

 

ná   mó    qié      lán  shèng zhòng  pú    sà   
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8.TRANSFORMING THE FOOD,SWEET DEW,UNIVERSAL OFFERING  (SAME AS #4 PAGE 70) 

 Biến Thực, Cam Lồ Thủy, Phổ Cúng Dường  (như ở số 4 trang 70) 

 ,   ,    ( #4,  )  
 

9. PRAISE TO QIE LAN BODHISATTVA   

      Kệ Tán Già Lam Bồ Tát 

  qié lán zàn 
 
LORD CHYE LAN,  

Già Lam chủ giả,  

   
qié  lán   zhǔ   zhě     
 

WITH AWESOME POWERS BRINGS HARMONY TO THE TEMPLE, 

Hợp tự uy linh 

 
hé     sì    wēi   líng 
 

RESPECTFULLY HE RECEIVES THE BUDDHA‟S COMMANDS. 

Khâm thừa Phật sắc cộng thu thành 

   

 qīn chéng fó  chì gòng shū chéng 
 
AND WITH SINCERITY PROTECTS AND UPHOLDS THE CITY OF THE DHARMA KING, 

Ủng hộ Pháp Vương thành,  

  

yǒng  hù  fǎ   wáng  chéng  
 
HE ACTS AS A BARRICADE AND SENTRY, SO THAT THE PURE WAY PLACE IS FOREVER 

PEACEFUL. 

Vị hàn vị bình,  phạm sát vĩnh an ninh 

 ,  
wéi  hàn  wéi  píng   fàn  chà  yǒng  ān  níng  
 
HOMAGE TO THE BODHISATTVA MAHASATTVA, WHO PROTECTS THE DHARMA TREASURY, 

MAHAPRAJNA PARAMITA.(bow 3 times) 

Nam mô Hộ Pháp Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật    ( 3 lạy) 

,  

ná   mó  hù    fǎ   zàng  pú   sà   mó  hē   sà     mó   hē    bō   rě    bō     luó   mì  
 

    (recite the following praise while walking to the Patriarch’s altar)  

    ( đồng niệm, đến Tổ Sư Đường )    
10.NA MO TO THE SUCCESSIVE GENERATIONS OF PATRIARCHS, BODHISATTVAS! 

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát 

 
ná   mó    lì   dài   zǔ   shī   pú  sà   
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CEREMONY FOR THE PATRIARCHS 

Nghi Thức Kệ Tán Tổ Sư 

     zǔ shī jì zàn yí shì 
 
HOMAGE TO THE ENLIGHTENED BEING, CLOUD CANOPY OF FRAGRANCE  

BODHISATTVA, MAHASATTVA.   (3 times) 

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

ná   mó  xiāng  yún  gài  pú   sà  mó  hē   sà   
 
HOMAGE TO THE PRAJNA ASSEMBLY OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS AS VAST  

AS THE SEA.  (3times) 

Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) 

    

ná    mó   bō    rě   huì   shàng  fó  pú  sà. 
  
THE HEART OF PRAJNA PARAMITA SUTRA (see page 44) 

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh     (xem trang 44) 

(  44 ) 
bō   rě    bō   luó   mì   duō   xīn   jīng 
 

TRANSFORMING THE FOOD TRUE WORDS    Biến Thực Chân Ngôn   

   biàn shí zhēn yán 
 

       
na  mo  sa  wa  dan  tuo  ye  duo 

 
Nam mô tát phạ đát tha nga đa  

    
wa lu zhi di 

 
Phạ lô chỉ đế  

 
nan 

 
Án 
 

      
san bo la san bo la 

 
Tam bạt la tam bạt la  

3   
hong ◎   (3 times) 
 

 
Hồng    ( 3 lần) 
 

 
SWEET DEW TRUE WORDS   Cam Lồ Thủy Chân Ngôn 

    gān lù shuǐ zhēn yán 
 

 
     

na mo su lu po ye  3  
 

Nam mô tô rô bà da, 
 

     
dan tuo ye duo ye 

 

Đát tha nga đa da 
 

   
da zhi tuo  

 

Đát điệt tha 
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nan 

 
Án 
 

    
su  lu su  lu  

 

Tô rô tô rô 
 

        
bo la su lu bo la su lu  

 

Bát la tô rô bát la tô rô 
 

   
suo po he   (3 times) 
 

 

Ta bà ha   ( 3 lần ) 
 

 

UNIVERSAL OFFERING TRUE WORDS    Phổ Cúng Dường Chân Ngôn   

      pǔ gòng yàng zhēn yán 
 

    
  nan 

 
Án  

  3 

ye  ye nang  

 
Nga nga nẵng  

  3 

san  po wa  

 
Tam bà phạ  

   
fa  zi  la  

 
Phiệt nhật la  

1  
hong   (3 times) 

 
Hồng  ( 3 lần ) 

 

NAMO TO THE SUCCESSIVE GENERATIONS OF PATRIARCHS, BODHISATTVAS!   (3x) 

Nam mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. ( 3 lần )   
 

 ná   mó     lì    dài   zǔ   shī   pú  sà    
 
AS THE FLOWER WAS HELD ALOFT, ENLIGHTENMENT WAS TRANSMITTED, AND THE PATH 

OF THE PATRIARCHS FIRST BEGAN. 

Niêm hoa ngộ chỉ, Tổ Đạo sơ hưng 

  
nián huā  wù zhǐ    zǔ    dào chū  xīng  
 
CONTINUING THE “4 x 7”, THE TRUE VEHICLE IS PROCLAIMED. 

Miên diên tứ thất diễn chân thừa 

   
mián yán  sì    qī   yǎn zhēn chèng 
 
SIX GENERATIONS, THE FAR-REACHING TRANSMISSION OF THE LAMP,  

Lục đại viễn truyền đăng 

 
liù   dài   yuǎn chuán dēng 
 
FOR MANY GENERATIONS IT IS SUCCESSIVELY RECEIVED. 

Dịch diệp tương thừa 
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yì    yè  xiāng chéng  
 
SO THAT THE PROPER DHARMA MAY FLOURISH GLORIOUSLY FOREVER! 

Chính pháp vĩnh xương minh 

zhèng  fǎ  yǒng chāng míng   
 
NAMO TO THE MASTERS WHO CROSS PEOPLE OVER, BODHISATTVAS, MAHASATTVAS. 

Nam mô Độ Nhân Sư Bồ Tát Ma Ha Tát 

ná    mó  dù   rén   shī   pú   sà   mó   hē   sà  
 
MAHA-PRAJNA-PARAMITA! ( half bow) 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. ( xá) 
  

mó    hē   bō   rě    bō    luó  mì.    
 

 (Recite the following praise while walking to the kitchen) 

(niệm danh hiệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trong khi đến nhà bếp) 

  
 

CEREMONY FOR JYAN TSAI BODHISATTVA 

Nghi Thức Kệ Tán Giám Trai Bồ Tát 

     
jiān  zhāi  pú   sà   jì   zàn   yí  shì 

 
HOMAGE TO THE ENLIGHTENED BEING, CLOUD CANOPY OF FRAGRANCE BODHISATTVA, 

MAHASATTVA.   (3x) 

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

ná    mó  xiāng  yún  gài pú   sà   mó  hē   sà   
 

ZHUN TI SPIRIT MANTRA   Chuẩn Đề Thần Chú 

   zhǔn tí shén zhòu 
 

1.      
   na mo sa duo nan 

 

Nam mô tát đa nẫm 
 

2.      
   san miao san pu tuo 

 

Tam miệu tam bồ đà 
 

3.  
    ju zhi nan 

 

Câu chi nẫm  

4.  
   da zhi tuo 

 

Đát điệt tha  

5.  
   nan  

 

Án 
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6.  
     zhe li zhu li  

 

Chiết lệ chủ lệ 
 

7.  
   zhun ti  

 

Chuẩn Đề 
 

8.  
    suo po he 

 

Ta bà ha 

 

TRANSFORMING THE FOOD TRUE WORDS   Biến Thực Chân Ngôn   

   biàn shí zhēn yán 
 

       
na  mo  sa  wa  dan  tuo  ye  duo 

 
Nam mô tát phạ đát tha nga đa  

    
wa lu zhi di 

 
Phạ lô chỉ đế  

 
nan 

 
Án 
 

      
san bo la san bo la 

 
Tam bạt la tam bạt la  

3   
hong ◎   (3 times) 

 
Hồng    ( 3 lần) 

 

SWEET DEW TRUE WORDS    Cam Lồ Thủy Chân Ngôn 

    gān lù shuǐ zhēn yán 
 

     
na mo su lu po ye  3  

 

Nam mô tô rô bà da, 
 

     
dan tuo ye duo ye  

 

Đát tha nga đa da 
 

   
da zhi tuo  

 

Đát điệt tha 
 

 
nan 

 
Án 
 

    
su  lu su  lu 

 

Tô rô tô rô 
 

        
bo la su lu bo la su lu 

 

Bát la tô rô bát la tô rô 
 

   
suo po he   (3 times) 

 

Ta bà ha   ( 3 lần ) 

 

UNIVERSAL OFFERING TRUE WORDS    Phổ Cúng Dường Chân Ngôn   

      pǔ gòng yàng zhēn yán 
 

    
  nan 

 
Án  

  3 

ye  ye nang  

 
Nga nga nẵng 
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  3 

san  po wa  

 
Tam bà phạ  

   
fa  zi  la  

 
Phiệt nhật la  

1  
hong   (3 times) 
 

 
Hồng  ( 3 lần ) 
 

 
NAMO TO THE GREAT HOLY KINNARA KING, BODHISATTVA.  

Nam mô Đại Thánh Khẩn Na La Vương Bồ Tát ( 3 lần) 

 
ná   mó  dà  shèng  jǐn  nà   luó wáng pú   sà       (3x) 
 
THE MESSENGER, SUPERINTENDANT OF FOOD, THE AWESOME SPIRIT OF THE FIRE 

DIVISION; 

Giám trai sứ giả, hỏa bộ uy thần 

jiān zhāi shǐ zhě         huǒ bù wēi shén 
 
BLENDING THE HUNDRED FLAVORS TO MAKE A FRAGRANT OFFERING, 

Điều hòa bách vị tiến duy hinh 

tiáo  hé  bǎi wèi  jiàn wéi   xīn   
 
STOPPING FOREVER ALL DISASTERS, 

Tai hao vĩnh vô xâm 

 
zāi hào yǒng wú qīn 
 
PROTECTING OUR LIVES AND NURTURING OUR BODIES; 

Hộ mạng tư thân 
;

hù  mìng zī shēn   
 
THE PURE ASSEMBLY WILL ALWAYS RECEIVE HIS KINDNESS. 

Thanh chúng vĩnh mông ân 
 

qīng zhòng yǒng méng ēn 
 
NAMO THE FLAMING WISDOM GROUND BODHISATTVA, MAHASATTVA. 

Nam mô Diễm Huệ Địa Bồ Tát Ma Ha Tát 

ná   mó yàn    huì  dì    pú   sà   mó  hē   sà  
 
MAHA-PRAJNA-PARAMITA! 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 

mó     hē   bō   rě    bō     luó mì 
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DEDICATION BEFORE THE REBIRTH PLAQUES  

Cầu Siêu  (Vãng Sanh Vị Tiền Hồi Hướng)  

        
wǎng shēng wèi qián huí xiàng 

 
1. HOMAGE TO THE BODHISATTVA, MAHASATTVA OF THE CLEAR COOL GROUND. (3x)  

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát Ma Ha Tát. ( 3 lần ) 

ná  mó qīng     liáng dì  pú   sà   mó   hē    sà   
 

2a.HOMAGE TO THE LOTUS POOL ASSEMBLY OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS AS  

   VAST AS THE SEA. (recite 3 times)  

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát.  ( 3 lần ) 

 
ná   mó lián      chí  hǎi  huì   fó   pú   sà  
 

3a.THE BUDDHA SPEAKS OF AMITABHA SUTRA (See page 87) 

  Phật Thuyết A Di Đà Kinh      (xem trang 87) 

        
 fó  shuō  ē    mí   tuó  jīng 
 

or 2b. HOMAGE TO THE PRAJNA ASSEMBLY OF BUDDHAS AND BODHISATTVAS AS  

   VAST AS THE SEA (3X) 

Nam mô Bát Nhã Hội Thượng Phật Bồ Tát (3x) 

    
ná   mó   bō  rě   huì shàng fó pú sà 
 
3b. THE HEART OF PRAJNA PARAMITA SUTRA (recite 1 or 3x;  

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh    (1 hay 3 phẩm, xem trang 44) 

44

bō   rě    bō  luó   mì duō  xīn  jīng

 

4.  SPIRIT MANTRA FOR REBIRTH IN THE PURE LAND     

      Vãng Sanh Tịnh Độ Thần Chú 

         
wǎng shēng jìng dù shén zhòu     

 
1.        
    na mo e mi duo po ye 

 
Nam mô a di đa bà dạ  

2.      
    duo tuo qie duo ye 

 
Đa tha dà đa dạ  

3.     
    duo di ye tuo 

 
Đa địa dạ tha 

4.  
    e mi li du po pi 

 
A di rị đô bà tỳ 
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5.  
    e mi li duo 

 
A di rị đa  

6.     
    xi dan po pi 

 
Tất đam bà tỳ  

7.  
    e mi li duo 

 
A di rị đa  

8.     
    pi jia lan di 

 
Tỳ ca lan đế  

9.  
    e mi li duo 

 
A di rị đa  

10.  
      pi jia lan duo 

 
Tỳ ca lan đa  

11.    
      qie mi li 

 
Dà di nị  

12.    
     qie qie nuo 

 
Dà dà na  

13.     
     zhi duo jia li 

 
Chỉ đa ca lệ  

14.    
     suo po he 

 
Ta bà ha  

 

5. TRANSFORMING THE FOOD TRUE WORDS    

     Biến Thực Chân Ngôn   

           
   biàn shí zhēn yán 

 

       
na  mo  sa  wa  dan  tuo  ye  duo  

 
Nam mô tát phạ đát tha nga đa  

    
wa lu zhi di  

 
Phạ lô chỉ đế  

 
nan 

 
Án 
 

      
san bo la san bo la 

 
Tam bạt la tam bạt la 
 

3   
hong ◎   (3 times) 

 
Hồng    ( 3 lần) 

 
6. SWEET DEW TRUE WORDS     

    Cam Lồ Thủy Chân Ngôn 

           
  gān lù shuǐ zhēn yán 
 

     
na mo su lu po ye  3  

 

Nam mô tô rô bà da, 
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dan tuo ye duo ye  

 

Đát tha nga đa da 
 

   
da zhi tuo  

 

Đát điệt tha 
 

 
nan  

 
Án 
 

    
su  lu su  lu  

 

Tô rô tô rô 
 

        
bo la su lu bo la su lu  

 

Bát la tô rô bát la tô rô 
 

   

suo po he   (3 times) 
 

 

Ta bà ha   ( 3 lần ) 
 

 

7. UNIVERSAL OFFERING TRUE WORDS     

    Phổ Cúng Dường Chân Ngôn   

         
  pǔ gòng yàng zhēn yán 

 

    
  nan  

 
Án  

  3 

ye  ye nang  

 
Nga nga nẳng  

  3 

san  po wa  

 
Tam bà phạ  

   
fa  zi  la  

 
Phiệt nhật la  

1  
hong   (3 times) 
 

 
Hồng  ( 3 lần ) 
 

 

8. PURE LAND PRAISE    

  Tịnh Độ Tán 

       
  jìng dù zàn 
 
IN THE LOTUS POOL ASSEMBLY AS VAST AS THE SEA, MAY AMITA, THE THUS  

COME ONE, 

Liên Trì Hải Hội, Di Đà Như Lai, 

lián  chí  hǎi  huì     mí   tuó   rú    lái  
 
AVALOKITESIHVARA, MAHASTHAMAPRAPTA, AND THE ENTIRE MULTITUDE OF SAGES. 

Quán Âm Thế Chí Thánh Chúng giai 
 

guān  yīn  shì  zhì  shèng zhòng  jiē    
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LEAD BEINGS TO ASCEND THE LOTUS DIASES, AND BASED ON GREAT VOWS, 

EXPANSIVELY TEACH THEM, 

Tiếp dẫn thượng liên đài, đại thệ hoằng khai 

 
jiē    yǐn shàng lián tái     dà   shì  hóng  kāi   
 
SO THAT ALL WILL VOW TO LEAVE DEFILEMENT. 

Phổ nguyện ly trần ai

    pǔ  yuàn  lí   chén  āi  
 
WE VOW THEY WILL BE BORN IN THE WESTERN PURE LAND, 

Nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ trung 

 
yuàn shēng xī  fāng  jìng dù  zhōng   
 
WITH THE NINE GRADES OF LOTUS FLOWERS AS PARENTS, 

Cửu phẩm Liên Hoa vi phụ mẫu 

jiǔ   pǐn   lián  huá   wéi    fù   mǔ 
 
WHEN THE FLOWERS OPEN, THEY WILL SEE THE BUDDHA AND BECOME ENLIGHTENED 

TO THE UNPRODUCED, 

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 

huā   kāi  jiàn   fó    wù   wú   shēng   
 
AND IRREVERSIBLE BODHISATTVAS WILL BE THEIR COMPANIONS. 

Bất thối Bồ Tát vi bạn lữ 

bú   tuì   pú  sà   wéi   bàn  lY   
 
ALL BUDDHAS OF THE TEN DIRECTIONS AND THE THREE PERIODS OF TIME. 

Thập phương tam thế nhất thiết Phật, 

shí  fāng  sān  shì  yí   qiè  fó   
 
ALL BODHISATTVAS, MAHASATTVAS. 

Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát, 

 
yí    qiè   pú   sà  mó   hē  sà   
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MAHA PRAJNA PARAMITA!  ( half  bow) 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật.  ( xá) 

 
   

    mó  hē  bō   rě   bō    luó   mì   
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TRANSFERENCE FOR LENGTHENING LIFE 

Cầu An (DIên Sanh Đường Hồi Hướng) 

          yán shēng táng huí xiàng 
 

1. HOMAGE TO THE BODHISATTVA, MAHASATTVA WHO INCREASES BLESSINGS AND 
LIFE-SPAN (3 times) 

Nam mô Tăng Phúc Thọ Bồ Tát Ma Ha Tát. (3 lần)   
 

ná   mó zēng    fú shòu  pú   sà  mó   hē   sà    (3x) 
 

2.HOMAGE TO MEDICINE MASTER BUDDHA WHO ELIMINATES CALAMITIES AND  

LENGTHENS LIFE(3x) 

Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật.  (3 lần)  

ná  mó  xiāo     zāi  yán shòu yào shī  fó     (3x) 
  

3.MEDICINE MASTER‟S TRUE WORDS FOR ANOINTING  THE CROWN (7x, see page  40    ) 

Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn (7 lần) 

       ;  40  )  
 yào shī guàn dǐng zhēn yán 
 

4.TRANSFORMING THE FOOD TRUE WORDS  Biến Thực Chân Ngôn   

          biàn shí zhēn yán 
 

       
na  mo  sa  wa  dan  tuo  ye  duo  

 
Nam mô tát phạ đát tha nga đa  

    
wa lu zhi di  

 
Phạ lô chỉ đế  

 
nan  

 
Án 
 

      
san bo la san bo la  

 
Tam bạt la tam bạt la  

3   
hong ◎   (3 times)  

 
Hồng    ( 3 lần) 
 

 
5.SWEET DEW TRUE WORDS   Cam Lồ Thủy Chân Ngôn 

          gān lù shuǐ zhēn yán 
 

     
na mo su lu po ye  3  

 

Nam mô tô rô bà da, 
 

     
dan tuo ye duo ye  

 

Đát tha nga đa da  
 

   
da zhi tuo  

 

Đát điệt tha 
 

 
nan  

 
Án 
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su  lu su  lu  

 

Tô rô tô rô 
 

        
bo la su lu bo la su lu   

 

Bát la tô rô bát la tô rô 
 

   
suo po he   (3 times) 
 

 

Ta bà ha   ( 3 lần ) 
 

 

6.UNIVERSAL OFFERING TRUE WORDS      Phổ Cúng Dường Chân Ngôn   

        pǔ gòng yàng zhēn yán 
 

    
  nan 

 
Án  

  3 

ye  ye nang  

 
Nga nga nẵng  

  3 

san  po wa  

 
Tam bà phạ  

   
fa  zi  la  

 
Phiệt nhật la  

1  
hong   (3 times) 
 

 
Hồng  ( 3 lần ) 
 

 

7.  PRAISE   Tán Kệ  

    zàn jì 
 
THE BUDDHA‟S LIGHT SHINES UPON OUR ORIGINAL LIFE-FORCE. 

Phật quang chú chiếu, bổn mệnh nguyên thần 
    

fó  guāng  zhù  zhào      běn mìng yuán chén   
 
THE UNLUCKY STAR RETREATS; A LUCKY STAR ARRIVES. 

Tai tinh thối độ, phúc tinh lâm 

zāi  xīng  tuì  dù   fú  xīng  lín  
 
THE NINE PLANETS OFFER PROTECTION AND ENSURE LONG LIFE, 

Cửu diệu bảo trường sinh,  
 ,  

jiǔ  yào bǎo cháng shēng   
 
SO THAT LANDS ARE PEACEFUL, 

Vận hạn hòa bình 

yùn xiàn hé píng 
 
WITH BLESSINGS AND LONGEVITY, MAY WE FLOURISH FOREVER IN HEALTH AND 

CONCORD. 
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Phúc thọ vĩnh khang ninh 
 

  fú shòu yǒng kāng níng 
 
I VOW TO ERADICATE THE THREE OBSTRUCTIONS AND ALL AFFLICTIONS, 

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não 
  

yuàn xiāo sān zhàng zhū fán nǎo 
 
I VOW TO OBTAIN WISDOM AND TO OBTAIN TRUE UNDERSTANDING, 

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu  
 

yuàn dé  zhì  huì zhēn míng liǎo 
 
I MAKE A UNIVERSAL VOW THAT THE OBSTACLES OF MY OFFENSES WILL BE TOTALLY 

ELIMINATED, 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ 

pǔ yuàn zuì zhàng xī xiāo chú  
 
AND THAT IN LIFE AFTER LIFE WE SHALL CONSTANTLY PRACTICE THE PATH OF THE 

BODHISATTVAS, 

Thế thế thường hành Bồ Tát đạo 

shì shì cháng xíng pú sà dào   
 
ALL BUDDHAS OF THE TEN DIRECTIONS AND THE THREE PERIODS OF TIME. 

Thập phương tam thế nhất thiết Phật 

shí fāng sān shì   yí   qiè    fó   
 
ALL BODHISATTVAS, MAHASATTVAS, 

Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát 

yí    qiè   pú   sà   mó  hē   sà  
 
MAHA PRAJNA PARAMITA! 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật. 

   
    mó  hē  bō  rě    bō   luó  mì     (half bow) 
 

(Recite the following praise while walking to the dining hall.) 

(Đồng niệm Thích Ca Phật hiệu, khi bước đến trai đường) 

) 
 
NA MO FUNDAMENTAL TEACHER SKAKYAMUNI BUDDHA  

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  

ná   mó  běn  shī  shì   jiā   móu  ní   fó 
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EVENING CEREMONY 

Công Phu Chiều 

     mù shí kè sòng 

 

INCENSE PRAISE ( see page 57)  Hương Tán ( xem trang  57 ) 

  57 xiāng zàn 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAMO SEA VAST LOTUS POOL ASSEMBLY OF BUD DHAS AND BODHISATTVAS  

Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát 

 
ná   mó     lián  chí  hǎi   huì   fó    pú   sà      (3x) 
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THE BUDDHA SPEAKS OF AMITABHA SUTRA
 

Phật Thuyết A Di Đà Kinh 

     
 

fó  shuō  ē   mí   tuó  jīng 
 

THUS I HAVE HEARD, AT ONE TIME, THE BUDDHA DWELT AT SHRAVASTI IN THE JETA 

GROVE 

Như thị ngã văn: Nhất thời Phật tại Xá Vệ quốc, 

           
rú   shì  wǒ  wén    yì  shí    fó   zài  shè  wèi  guó 
 
IN THE GARDEN OF THE BENEFACTOR OF ORPHANS AND THE SOLITARY, TOGETHER 

WITH A GATHERING OF GREAT BHIKSHUS 

Kỳ thọ Cấp Cô Độc viên, dữ đại Tỳ kheo tăng, 

          
qí   shù   jǐ    gū   dú   yuān   yǔ   dà   bǐ   qiū  sēng 
 
TWELVE HUNDRED FIFTY IN ALL, ALL GREAT ARHATS WHOM THE ASSEMBLY KNEW AND 

RECOGNIZED: 

thiên nhị bá ngũ thập nhơn câu, giai thị đại A La Hán, chúng sở tri thức: 

                   
qiān  èr  bǎi   wǔ  shí   rén   jù     jiē   shì   dà   ē   luó  hàn   zhòng  suǒ   zhī   shì :  
 
ELDERS SHARIPUTRA, MAHAMAUGAL YAYANA, MAHAKASYAPA, MAHAKATYAYANA, 

MAHAKAUSHTILA, 

 Trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca Chiên 

Diên, Ma Ha Câu Hy La, 

                 
zhǎng lǎo shè  lì   fú    mó  hē   mù  jiàn lián    mó  hē   jiā   shè    mó hē  jiā   zhān yán  

     
 mó hē   jù   chī   luó  
 
REVATA, SUDDHIPANTHAKA, NANDA, ANANDA, RAHULA, GAVAMPATI, 

PINDOLA-BHARADVAJA. 

 Li Bà Đa, Châu Lợi Bàn Đà Dà, Nan Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân 

Đầu Lô Phả La Đọa, 

              
lí     pó  duō   zhōu   lì  pán  tuó   qié   nàn   tuó,     ē    nàn  tuó   luó  hóu  luó    jiāo  fàn 

       
bō   tí        bīn  tóu   lú   pǒ    luó  duò  
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KALODAYIN, MAHAKAPHINA, VAKKULA, ANIRUDDHA, AND OTHERS SUCH AS THESE, 

ALL GREAT DISCIPLES; 

Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà, như thị đẳng  chư đại 

đệ tử, 

                 
jiā   liú   tuó   yí     mó  hē   jié   bīn  nuó   bó   jū   luó    ē    nòu   lóu   tuó   rú   shì  děng 

    
zhū  dà   dì   zǐ 
 
TOGETHER WITH ALL THE BODHISATTVAS, MAHASATTVAS: DHARMA PRINCE MANJUSHRI, 

AJITA BODHISATTVA, GANDHASTIN BODHISATTVA. 

tinh chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi pháp vương tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càng 

Đà Ha Đề Bồ Tát, 

                  
bìng zhū pú  sà   mó   hē   sà   wén shū  shī   lì    fǎ  wáng zǐ     ē   yì  duō   pú   sà  

      
qián tuó  hē   tí    pú   sà  
 
NITYODUKTA BODHISATTVA, AND OTHERS SUCH AS THESE, ALL GREAT BODHISATTVAS; 

AND TOGETHER WITH SHAKRA, CHIEF AMONG GODS, AND THE NUMBERLESS GREAT 

MULTITUDES FROM ALL THE HEAVENS.  

Thường Tinh Tấn Bồ Tát, dữ như thị đẳng, chư đại Bồ Tát; cập Thích Đề Hoàn nhơn 

đẳng, vô lượng chư thiên, đại chúng câu. 

                  
cháng jīng jìn pú  sà      yǔ   rú  shì děng zhū  dà  pú  sà       jí   shì   tí  huán  yīn  děng 

       
wú liàng zhū tiān dà zhòng jù 
 
AT THAT TIME THE BUDDHA TOLD THE ELDER SHARIPUTRA, “PASSING FROM HERE 

THROUGH HUNDREDS OF THOUSANDS OF MILLIONS OF BUDDHALANDS TO THE WEST, 

THERE IS A WORLD CALLED ULTIMATE BLISS. 

 Nhĩ thời Phật cáo Trưởng lão Xá Lợi Phất: “ Tùng thị Tây phương quá thập vạn ức Phật 

độ, hữu thế giới danh viết Cực Lạc. 

                  
ěr   shí   fó  gào zhǎng lǎo shè  lì    fú   cóng shì xī  fāng guò shí  wàn   yì   fó   dù 

       
yǒu  shì  jiè  míng yuē   jí   lè 

 
IN THIS LAND A BUDDHA CALLED AMITABHA RIGHT NOW TEACHES THE DHARMA. 

kỳ độ hữu Phật hiệu A Di Đà, kim hiện tại thuyết pháp”. 
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qí   dù   yǒu   fó    hào  ē   mí   tuó  jīn  xiān  zài  shuō  fǎ 

 
SHARIPUTRA, FOR WHAT REASON IS THIS LAND CALLED ULTIMATE BLISS? 

Xá Lợi Phất! Bỉ độ hà cố danh vị Cực Lạc? 

         
shè   lì    fú     bǐ   dù   hé   gù  míng  wèi  jí    lè 
 
ALL LIVING BEINGS OF THIS COUNTRY ENDURE NONE OF THE SUFFERINGS, BUT ENJOY 

EVERY BLISS. THEREFORE IT IS CALLED ULTIMATE BLISS. 

Kỳ quốc chúng sanh vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc, cố danh Cực Lạc. 

                     
qí guó zhòng shēng  wú yǒu zhòng kǔ  dàn shòu zhū   lè     gù  míng  jí     lè  

 
MOREVER, SHARIPUTRA, THIS LAND OF ULTIMATE BLISS IS EVERYWHERE SURROUNDED 

BY SEVEN TIERS OF RAILINGS, SEVEN LAYERS OF NETTING, AND SEVEN ROWS OF 

TREES, 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, thất trùng lan thuẫn, thất trùng la võng, thất trùng 

hàng thọ, giai thị tứ bảo, 

                 
yòu  shè  lì    fú     jí    lè   guó  dù      qī  chóng  lán  shǔn  qī chóng luó wǎng  

        
qī  chóng háng shù  jiē  shì   sì   bǎo  
 
ALL FORMED FROM THE FOUR TREASURES AND FOR THIS REASON NAMED ULTIMATE 

BLISS. 

châu táp vi nhiễu, thị cố bỉ quốc danh vi Cực Lạc. 

           
zhōu zā  wéi  rào  shì  gù   bǐ  guó míng  wèi   jí   lè 

 

MOREOVER, SHARIPUTRA, THE LAND OF ULTIMATE BLISS HAS POOLS OF THE SEVEN 

JEWELS. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ, hữu thất bảo trì, 

           
yòu  shè  lì   fú      jí     lè  guó   dù    yǒu  qī  bǎo  chí  
 
FILLED WITH THE EIGHT WATERS OF MERIT AND VIRTUE. THE BOTTOM OF EACH POOL 

IS PURE, SPREAD OVER WITH GOLDEN SAND. 

bát công đức thủy, sung mãn kỳ trung, trì để thuần dĩ kim sa bố địa. 

                          
bá gōng dé shuǐ chōng mǎn qí zhōng    chí  dǐ  chún  yǐ   jīn   shā  bù   dì 。 
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ON THE FOUR SIDES ARE STAIRS OF GOLD, SILVER, LAPIS LAZULI AND CRYSTAL; 

ABOVE ARE RAISED PAVILIONS. 

tứ biên giai đạo, kim ngân, lưu ly, pha lê hiệp thành, thượng hữu lâu các, 

               
sì   biān  jiē  dào   jīn      yín     liú    lí       bō    lí   hé   chéng   shàng  yǒu  lóu  gé  
 
ADORNED WITH GOLD, SILVER, LAPIS LAZULI, CRYSTAL, MOTHER-OF-PEARL, RED 

PEARLS AND CARNELIAN. 

diệc dĩ kim ngân, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mã não nhi nghiêm sức chi. 

            
yì    yǐ      jīn     yín     liú    lí       bō   lí      chē  qú     chì zhū   mǎ  nǎo  ér  yán  shì  zhī 
 
IN THE POOL ARE LOTUSES AS LARGE AS CARRIAGE WHEELS: GREEN COLORED OF 

GREEN LIGHT; YELLOW COLORED OF YELLOW LIGHT; 

Trì trung liên hoa, đại như xa luân, thanh sắc thanh quang, huỳnh sắc huỳnh quang 

                 
chí zhōng lián huá  dà rú chē  lún    qīng  sè  qīng  guāng  huáng  sè  huáng  guāng 

 

RED COLORED OF RED LIGHT; WHITE COLORED OF  WHITE LIGHT; SUBTLY, 

WONDERFULLY FRAGRANT AND PURE. 

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

             
chì  sè  chì  guāng  bái  sè bái  guāng  wéi  miào xiāng  jié 
 
SHARIPUTRA, THE REALIZATION OF THE LAND OF ULTIMATE BLISS IS THUS 

MERITORIOUSLY ADORNED. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 

                 
shè   lì   fú      jí    lè   guó   dù  chéng jiù  rú  shì gōng dé zhuāng yán  

 

MOREOVER, SHARIPUTRA, IN THAT BUDDHALAND THERE IS ALWAYS HEAVENLY MUSIC, 

Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thường tác thiên nhạc, 

            
yòu  shè  lì   fú     bǐ    fó  guó  dù   cháng zuò  tiān  yuè 
 
AND THE GROUND IS YELLOW GOLD. IN THE SIX PERIODS OF THE DAY AND NIGHT 

A HEAVENLY RAIN OF MANDARAVA FLOWERS FALLS, AND THROUGHOUT THE CLEAR 

MORNING EACH LIVING BEING OF THIS LAND. 

huỳnh kim vi địa, trú dạ lục thời, vũ thiên mạn đà la hoa, kỳ độ chúng sanh thường dĩ 

thanh đán, 
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huáng jīn wèi dì   zhòu  yè   liù  shí     yǔ  tiān màn tuó luó huá   qí dù zhòng shēng  cháng  

   
yǐ  qīng dàn 
 
WITH SACKS FULL OF THE MYRIADS OF WONDERFUL FLOWERS, MAKES OFFERINGS TO 

THE HUNDREDS OF THOUSANDS OF MILLIONS OF BUDDHAS OF THE OTHER DIRECTIONS. 

AT MEALTIME THEY RETURN TO THEIR OWN COUNTRY, AND HAVING EATEN THEY STROLL 

AROUND. 

các dĩ y kích thạnh chúng diệu hoa cúng dường tha phương thập vạn ức Phật, tức dĩ 

thực thời hườn đáo bổn quốc, phạn thực kinh hành. 

                    
gè yǐ yī  jiè  shèng zhòng miào huá  gòng yàng tā fāng shí wàn  yì    fó    jí    yǐ    shí   shí 

      
huán  dào běn  guó  fàn shí  jīng  xíng        

 

SHARIPUTRA, THE REALIZATION OF THE LAND OF ULTIMATE BLISS IS THUS 

MERITORIOUS ADORNED. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 

                  
shè  lì    fú     jí     lè   guó  dù   chéng jiù   rú   shì  gōng  dé zhuāng yán  

 

MOREOVER, SHARIPUTRA, IN THIS COUNTRY THERE ARE ALWAYS RARE AND WONDERFUL 

VARICOLORED BIRDS: 

Phục thứ Xá Lợi Phất! Bỉ quốc thường hữu chủng chủng kỳ diệu, tạp sắc chi điểu: 

                       
fù    cì    shè  lì     fú      bǐ   guó cháng yǒu zhǒng zhǒng qí miào  zá  sè  zhī   niǎo 
 

WHITE CRANES, PEACOCKS, PARROTS AND EGRETS, KALAVINKAS, AND TWO HEADED 

BIRDS. 

Bạch hạc, Khổng tước, Anh võ, Xá lợi, Ca lăng tần già, Cộng mạng chi điểu. 

           
bái  hè    kǒng què    yīng  wǔ    shè  lì      jiā  líng  pín qié   gòng mìng  zhī  niǎo 
 
IN THE SIX PERIODS OF THE DAY AND NIGHT, THE FLOCKS OF BIRDS SING FORTH 

HARMONIOUS AND ELEGANT SOUNDS. 

thị chư chúng điểu, trú dạ lục thời, xuất hòa nhã âm, 

          
shì  zhū  zhòng  niǎo  zhòu  yè  liù  shí   chū  hé  yǎ  yīn。 
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THEIR CLEAR AND JOYFUL SOUNDS PROCLAIM THE FIVE ROOTS, THE FIVE POWERS, 

THE SEVEN BODHI SHARES, THE EIGHT SAGELY WAY SHARES, AND DHARMAS SUCH AS 

THESE. 

kỳ âm diễn xướng: ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, như thị đẳng 

pháp. 

                
qí  yin  yǎn chàng  wǔ gēn   wǔ  lì   qī  pú   tí   fēn  bá shèng dào fēn  rú  shì děng  fǎ  
 

WHEN LIVING BEING OF THIS LAND HEAR THESE SOUNDS, THEY ARE ALL TOGETHER 

MINDFUL OF THE BUDDHA, MINDFUL OF THE DHARMA, AND MINDFUL OF THE SANGHA. 

kỳ độ chúng sanh, văn thị âm dĩ, giai tất niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

              
qí  dù  zhòng  shēng  wén  shì yīn  yǐ   jiē  xī   niàn  fó     niàn  fǎ     niàn  sēng  
 

SHARIPUTRA, DO NOT SAY THAT THESE BIRDS ARE BORN AS RETRIBUTION FOR THEIR 

KARMIC OFFENSES. FOR WHAT REASON? 

Xá Lợi Phất! Nhữ vật vị thử điểu, thiệt thị tội báo sở sanh. Sở dĩ giả hà? 

                 
shè  lì   fú   rǔ   wù  wèi  cǐ  niǎo   shí shì zuì bào suǒ shēng   suǒ yǐ  zhě  hé 
 

IN THIS BUDDHALAND THERE ARE NO THREE EVIL WAYS OF REBIRTH. SHARIPUTRA, 

IN THIS BUDDHALAND NOT EVEN THE NAMES OF THE THREE EVIL WAYS EXIST. 

Bỉ Phật quốc độ vô tam ác đạo. Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ thượng vô ác đạo chi 

danh, 

               
bǐ    fó   guó  dù   wú  sān   è   dào      shè  lì    fú      qí   fó   guó  dù   shàng wú  è   dào 

  
zhī  míng 
 
HOW MUCH THE LESS THEIR ACTUALITY! DESIRING THAT THE DHARMA SOUND BE 

WIDELY PROCLAIMED, AMITABHA BUDDHA BY TRANSFORMATION MADE THIS MULTITUDE 

OF BIRDS. 

hà huống hữu thiệt, thị chư chúng điểu, giai thị A Di Đà Phật dục linh pháp âm tuyên 

lưu biến hóa sở tác. 

                
hé kuàng yǒu shí  shì zhū zhòng niǎo   jiē shì  ē   mí  tuó  fó    yù  lìng  fǎ  yīn  xuān  liú  

    
biàn huà suǒ zuò  
 
SHARIPUTRA, IN THAT BUDDHALAND, WHEN THE SOFT WIND BLOWS, THE ROWS OF 

JEWELLED TREES AND JEWELLED NETS 
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Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ, vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng. 

                 
shè   lì    fú    bǐ    fó guó  dù    wéi  fēng chuī  dòng zhū bǎo xíng shù  jí   bǎo  luó wǎng 
 

GIVE FORTH SUBTLE AND WONDERFUL SOUNDS, LIKE ONE HUNDRED THOUSAND KINDS 

OF MUSIC PLAYED AT THE SAME TIME. 

Xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc đồng thời cu tác 

              
chū wéi  miào yīn  pì   rú   bǎi  qiān zhǒng yuè  tóng shí  jù  zuò 

 
ALL THOSE WHO HEAR THIS SOUND NATURALLY BRING FORTH IN THEIR HEARTS 

MINDFULNESS OF THE BUDDHA, MINDFULNESS OF THE DHARMA, THE MINDFULNESS 

OF THE SANGHA. 

văn thị âm giả, tự nhiên giai sanh: niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng chi tâm. 

                
wén shì yīn zhě   zì  rán  jiē  shēng  niàn  fó    niàn  fǎ     niàn  sēng  zhī  xīn  

 
SHARIPUTRA, THE REALIZATION OF THE LAND OF ULTIMATE BLISS IS THUS 

MERITORIOUS ADORNED. 

Xá Lợi Phất! Kỳ Phật quốc độ, thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 

                
shè  lì    fú      qí    fó  guó  dù   chéng  jiù  rú  shì gōng dé zhuāng yán   

 

SHARIPUTRA, WHAT DO YOU THINK? 

Xá Lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? 

      
shè  lì    fú     yú   rǔ    yì   yún  hé  
 

WHY IS THIS BUDDHA CALLED AMITABHA? SHARIPUTRA, THE BRILLIANCE OF THAT 

BUDDHA‟S LIGHT IS MEASURELESS, 

Bỉ Phật hà cố hiệu A Di Đà? Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quang minh vô lượng, 

                
bǐ    fó    hé   gù  hào   ē    mí   tuó    shè   lì    fú     bǐ   fó guāng míng wú  liàng

 

ILLUMINING THE LANDS OF THE TEN DIRECTIONS EVERYWHERE WITHOUT OBSTRUCTION; 

FOR THIS REASON HE IS CALLED AMITABHA. 

chiếu thập phương quốc, vô sở chướng ngại, thị cố hiệu vi A Di Đà. 

              
zhào  shí  fāng guó  wú suǒ zhàng ài    shì   gù  hào wéi  ē  mí  tuó 
  
MOREOVER, SHARIPUTRA, THE LIFE OF THAT BUDDHA AND THAT OF HIS PEOPLE 

EXTENDS FOR MEASURELESS LIMITLESS ASANKHYEYA KALPAS 
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Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật thọ mạng, cập kỳ nhân dân, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, 

                
yòu shè  lì   fú     bǐ   fó shòu mìng   jí    qí   rén  mín   wú  liàng wú  biān  ē  sēng  qí  jié 
 

FOR THIS REASON HE IS CALLED AMITAYUS. AND SHARIPUTRA, SINCE AMITABHA 

REALIZED BUDDHAHOOD, TEN KALPAS HAVE PASSED. 

cố danh A Di Đà. Xá Lợi Phất! A Di Đà Phật thành Phật dĩ lai, ư kim thập kiếp. 

              
gù míng  ē    mí  tuó     shè   lì   fú      ē   mí  tuó   fó  chéng fó  yǐ  lái   yú   jīn  shí   jié   
 
MOREOVER, SHARIPUTRA, THAT BUDDHA HAS MEASURELESS, LIMITLESS 

SOUND-HEARER DISCIPLES, ALL ARHATS, 

 Hựu Xá Lợi Phất! Bỉ Phật hữu vô lượng vô biên Thanh văn đệ tử, giai A La Hán, 

 
yòu  shè  lì   fú      bǐ   fó  yǒu   wú  liàng  wú  biān  shēng  wén  dì  zǐ   jiē   ē    luó  hàn  
 

THEIR NUMBER INCALCULABLE; THUS ALSO IS THE ASSEMBLY OF BODHISATTVAS. 

phi thị toán số chi sở năng tri; chư Bồ Tát chúng diệc phục như thị. 

fēi   shì suàn shù zhī suǒ néng zhī     zhū  pú  sà zhòng   yì   fù   rú    shì  
 
SHARIPUTRA, THE REALIZATION OF THE LAND OF ULTIMATE BLISS IS THUS 

MERITORIOUSLY ADORNED. 

Xá Lợi Phất! Bỉ Phật quốc độ thành tựu như thị công đức trang nghiêm. 

shè  lì   fú      bǐ    fó   guó dù     chéng jiù  rú  shì gōng dé zhuāng yán  

 

MOREOVER, SHARIPUTRA, THOSE LIVING BEINGS BORN IN THE LAND OF ULTIMATE  

BLISS ARE ALL AVAIVARTIKA. 

Hựu Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ chúng sanh sanh giả, giai thị a bệ bạt trí, 

   
yòu  shè   lì   fú     jí    lè   guó  dù  zhòng shēng shēng  zhě   jiē   shì   ē    pí   bá   zhì 
 

AMONG THEM ARE MANY WHO IN THIS VERY LIFE WILL DWELL IN BUDDHAHOOD. THEIR 

NUMBER IS EXTREMELY MANY; 

Kỳ trung đa hữu nhất sanh bổ xứ, kỳ số thậm đa, 

qí zhōng duō yǒu yì shēng bǔ chù   qí shù shén duō 
 

IT IS INCALCULABLE AND ONLY IN MEASURELESS, LIMITLESS ASANKHYEYA KALPAS 

COULD IT BE SPOKEN. 

phi thị toán số, sở năng tri chi, đản khả dĩ vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết. 
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fēi  shì suàn shù suǒ néng zhī zhī   dàn  kě   yǐ   wú  liàng wú  biān ē  sēng  zhǐ  shuō  

 
SHARIPUTRA, THOSE LIVING BEINGS WHO HEAR SHOULD VOW, “ I WISH TO BE BORN 

IN THAT COUNTRY.” 

Xá Lợi Phất! Chúng sanh văn giả, ưng đương phát nguyện, nguyện sanh bỉ quốc. 

  
shè  lì   fú    zhòng shēng wén zhě   yīng dāng fā yuàn    yuàn shēng bǐ guó 

 

AND WHY? ALL THOSE THUS ATTAIN ARE ALL SUPERIOR AND GOOD PEOPLE, ALL COMING 

TOGETHER IN ONE PLACE. 

Sở dĩ giả hà? Đắc dữ như thị chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. 

  
suǒ  yǐ  zhě   hé    dé  yǔ   rú   shì  zhū shàng shàn rén   jù   huì   yí   chù  
 

SHARIPUTRA, ONE CANNOT HAVE FEW GOOD ROOTS, BLESSINGS, VIRTUES, AND 

CAUSAL CONNECTIONS TO ATTAIN BIRTH IN THAT LAND. 

Xá Lợi Phất! Bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. 

shè   lì    fú    bù   kě   yǐ   shǎo shàn gēn  fú   dé   yīn  yuán  dé  shēng bǐ   guó  
 

SHARIPUTRA, IF THERE IS A GOOD MAN OR WOMAN WHO HEARS SPOKEN “AMITABHA” 

AND HOLDS THE NAME, 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, văn thuyết A Di Đà Phật, chấp 

trì danh hiệu, 

 
shè   lì    fú   ruò  yǒu shàn nán zǐ  shàn  nǚ  rén   wén  shuō  ē   mí   tuó   fó   zhí   chí

míng hào 
 

WHETHER FOR ONE DAY, TWO DAYS, THREE, FOUR, FIVE DAYS, SIX DAYS, AS LONG 

AS SEVEN DAYS, WITH ONE HEART UNCONFUSED, 

nhược nhất nhật, nhược nhị nhật, nhược tam nhật, nhược tứ nhật, nhược ngũ nhật, 

nhược lục nhật, nhược thất nhật, nhất tâm bất loạn. 

  
ruò   yí    rì     ruò   èr    rì     ruò   sān  rì     ruò   sì    rì      ruò  wǔ    rì    ruò    liù   rì 

ruò   qī    rì      yì    xīn   bú   luàn 
 

WHEN THIS PERSON APPROACHES THE END OF LIFE, BEFORE HIM WILL APPEAR 

AMITABHA AND ALL THE ASSEMBLY OF HOLY ONES. 
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Kỳ nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật dữ như Thánh chúng, hiện tại kỳ tiền, 

 
qí   rén   lín  mìng zhōng shí   ē   mí   tuó  fó   yǔ   zhū  shèng  zhòng  xiàn  zà  qí  qián 

 

WHEN THE END COMES, HIS HEART IS WITHOUT INVERSION; IN AMITABHA‟S LAND 

OF ULTIMATE BLISS HE WILL ATTAIN REBIRTH. 

thị nhân chung thời, tâm bất điên đảo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật Cực Lạc quốc 

độ. 

 
shì rén zhōng shí  xīn bù diān dǎo   jí  dé wǎng shēng ē mí  tuó   fó    jí    lè    guó dù  
 

SHARIPUTRA, BECAUSE I SEE THIS BENEFIT, I SPEAK THESE WORDS; 

Xá Lợi Phất! Ngã kiến thị lợi, cố thuyết thử ngôn: 

shè   lì    fú     wǒ   jiàn shì    lì     gù shuō  cǐ   yán 
 

IF LIVING BEINGS HEAR THIS SPOKEN THEY SHOULD MAKE THE VOW, “I WISH TO 

BE BORN IN THAT LAND.” 

Nhược hữu chúng sanh, văn thị thuyết giả, ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. 

ruò yǒu zhòng shēng   wén shì shuō zhě   yīng dāng fā yuàn   shēng bǐ  guó  dù  

 

SHARIPUTRA, AS I NOW PRAISE THE INCONCEIVABLE BENEFIT, FROM THE MERIT 

AND VIRTUE OF AMITABHA , 

Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, tán thán A Di Đà Phật bất khả tư nghị công đức chi lợi 

 
shè  lì    fú     rú   wǒ  jīn   zhě     zàn   tà    ē    mí   tuó  fó   bù    kě   sī     yì gōng  dé  zhī

 
lì 

 

THUS IN THE EAST ARE ALSO AKSOBHYA BUDDHA, SUMERU APPEARANCE BUDDHA, GREAT 

SUMERU BUDDHA, SUMERU LIGHT BUDDHA, WONDERFUL SOUND BUDDHA; 

Đông phương diệc hữu A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di 

Quang Phật, Diệu Âm Phật; 

dōng fāng yì yǒu ē  chǔ   pí    fó      xū   mí xiāng fó    dà    xū   mí   fó    xū   mí guāng fó  

miào yīn fó 
 

ALL BUDDHAS SUCH AS THESE, NUMBERLESS AS GANGES SANDS. IN HIS OWN COUNTRY 

EACH BRINGS FORTH THE APPEARANCE OF A VAST AND LONG TONGUE. 
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như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, 

 
rú shì děng héng hé shā shù  zhū  fó    gè   yú    qí  guó  chū guǎng cháng shé xiāng 
 

EVERYWHERE COVERING THE THREE THOUSAND GREAT THOUSAND WORLDS, AND SPEAKS 

THE SINCERE AND ACTUAL WORDS, 

biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: 

biàn fù  sān qiān dà qiān shì jiè    shuō chéng shí yán 
 
“ALL YOU LIVING BEINGS SHOULD BELIEVE, PRAISE AND HOLDS IN REVERENCE THE 

INCONCEIVABLE MERIT AND VIRTUE OF THIS SUTRA OF THE MINDFUL ONE OF WHOM 

ALL BUDDHAS ARE PROTECTIVE.” 

“Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư 

Phật sở hộ niệm kinh”. 

   
rǔ děng zhòng shēng dāng xìn shì chēng zàn bù  kě   sī    yì   gōng dé     yí  qiè   zhū  fó

 
suǒ hù niàn jīng 
 

SHARIPUTRA, IN THE SOUTHERN WORLD ARE SUN MOON LAMP BUDDHA, 

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

shè   lì   fú      nán fāng shì  jiè     yǒu rì  yuè dēng fó 
 
WELL KNOWN LIGHT BUDDHA, GREAT BLAZING SHOULDERS BUDDHA, SUMERU LAMP 

BUDDHA, MEASURELESS VIGOR BUDDHA; 

Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn 

Phật; 

míng wén guāng fó   dà   yàn jiān  fó    xū  mí  dēng fó     wú  liàng jīng jìn fó  

 

ALL BUDDHAS SUCH AS THESE, NUMBERLESS AS GANGES SANDS. 

như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, 

  
rú  shì děng héng hé shā shù zhū fó 
 

IN HIS OWN COUNTRY EACH BRING FORTH THE APPEARANCE OF A VAST AND LONG 

TONGUE, EVERYWHERE COVERING THE THREE THOUSAND GREAT THOUSAND WORLDS, 

AND SPEAKS THE SINCERE AND ACTUAL WORDS, 
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các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, 

thuyết thành thật ngôn: 

 
gè   yú   qí   guó   chū guǎng cháng shé xiàng   biàn fù sān qiān  dà  qiān shì  jiè  

shuō chéng shí yán 
 

“ALL YOU LIVING BEINGS SHOULD BELIEVE, PRAISE AND HOLD IN REVERENCE THE 

INCONCEIVABLE MERIT AND VIRTUE OF THIS SUTRA OF THE MINDFUL ONE OF WHOM 

ALL BUDDHAS ARE PROTECTIVE.” 

“Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư 

Phật sở hộ niệm kinh”. 

     
rǔ  děng zhòng shēng   dāng xìn shì chēng zàn bù  kě  sī   yì  gōng  dé       yí   qiè  zhū   

  
fó   suǒ  hù  niàn jīng  
 

SHARIPUTRA, IN THE WESTERN WORLD ARE MEASURELESS LIFE BUDDHA, MEASURELESS 

APPEARANCE BUDDHA, 

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

 
shè  lì    fú    xī  fāng shì  jiè  yǒu wú  liàng shòu fó   wú liàng xiàng fó 
 

MEASURELESS CURTAIN BUDDHA, GREAT LIGHT BUDDA, GREAT BRIGHTNESS BUDDHA, 

JEWELLED APPEARANCE BUDDHA, PURE LIGHT BUDDHA: 

Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang 

Phật; 

wú liàng chuáng fó     dà guāng fó   dà  míng  fó   bǎo xiàng fó    jìng  guāng fó  
 
ALL BUDDHAS SUCH AS THESE, NUMBERLESS AS GANGES SANDS. 

như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, 

rú  shì děng héng hé shā shù zhū fó 
 
IN HIS OWN COUNTRY EACH BRINGS FORTH THE APPEARANCE OF A VAST AND LONG 

TONGUE, EVERYWHERE COVERING THE THREE THOUSAND GREAT THOUSAND WORLDS, 

AND SPEAKS THE SINCERE AND ACTUAL WORDS, 

các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng biến phú tam thiên đại thiên thế giới, 

thuyết thành thật ngôn: 
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gè   yú   qí   guó   chū guǎng cháng shé xiàng   biàn fù sān qiān dà qiān shì  jiè    shuō  

chéng shí yán 
 

“ALL YOU LIVING BEINGS SHOULD BELIEVE, PRAISE AND HOLD IN REVERENCE THE 

INCONCEIVABLE MERIT AND VIRTUE OF THIS SUTRA OF THE MINDFUL ONE OF WHOM 

ALL BUDDHAS ARE PROTECTIVE.” 

“Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư 

Phật sở hộ niệm kinh”. 

rǔ děng zhòng shēng  dāng xìn shì chēng zàn bù kě   sī    yì   gōng dé      yí qiè  zhū

 
fó   suǒ hù  niàn jīng 
 

SHARIPUTRA, IN THE NORTHERN WORLD ARE BLAZING SHOULDERS BUDDHA, MOST 

VICTORIOUS SOUND BUDDHA, HARD TO INJURE BUDDHA, SUN BIRTH BUDDHA, NET 

BRIGHTNESS BUDDHA; 

Xá Lợi Phất! Bắc phương thế giới, hữu Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở 

Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật; 

shè   lì    fú      běi fāng  shì jiè    yǒu yàn  jiān  fó    zuì shèng yīn fó    nán   jǔ    fó    rì

shēng fó   wǎng míng  fó 
 

ALL BUDDHAS SUCH AS THESE, NUMBERLESS AS GANGES SANDS. IN HIS OWN COUNTRY 

EACH BRINGS FORTH THE APPEARANCE OF A VAST AND LONG TONGUE, 

như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thật tướng, 

   
rú  shì děng héng hé shā shù zhū  fó     gè   yú    qí  guó   chū guǎng cháng shé xiàng 
 

EVERYWHERE COVERING THE THREE THOUSAND GREAT THOUSAND WORLDS AND SPEAKS 

THE SINCERE AND ACTUAL WORDS, 

 biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thật ngôn: 

biàn fù sān qiān dà qiān  shì jiè     shuō chéng shí yán 
 

“ALL YOU LIVING BEINGS SHOULD BELIEVE, PRAISE AND HOLD IN REVERENCE THE 

INCONCEIVABLE MERIT AND VIRTUE OF THIS SUTRA OF THE MINDFUL ONE OF WHOM 

ALL BUDDHAS ARE PROTECTIVE.” 
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“Nhữ đẳng chúng sanh đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư 

Phật sở hộ niệm kinh.” 

rǔ  děng zhòng shēng   dāng xìn shì chēng zàn bù  kě    sī     yì gōng dé      yí  qiè  zhū

 
fó  suǒ  hù niàn jīng  
 

SHARIPUTRA, IN THE WORLD BELOW ARE LION BUDDHA, WELL-KNOWN BUDDHA, FAMOUS 

LIGHT BUDDHA, 

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

shè   lì   fú     xià fāng  shì  jiè   yǒu  shī   zǐ   fó     míng wén  fó   míng guāng fó 
 

DHARMA BUDDHA, DHARMA CURTAIN BUDDHA, DHARMA MAINTAINING BUDDHA, ALL 

BUDDHAS SUCH AS THESE, NUMBERLESS AS GANGES SANDS. 

Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, 

dá  mó   fó      fǎ chuáng fó   chí  fǎ    fó     rú   shì děng héng hé  shā  shù  zhū  fó 
 

IN HIS OWN COUNTRY, EACH BRING FORTH THE APPEARANCE OF A VAST AND LONG 

TONGUE, EVERYWHERE COVERING THE THREE THOUSAND AND GREAT THOUSAND WORLDS, 

AND SPEAKS THE SINCERE AND ACTUAL WORDS, 

các ư kỳ quốc xuất quảng trường thiệt tướng, biến phú tam thiên đại thiên thế giới, 

thuyết thành thật ngôn: 

 
gè   yú    qí   guó  chū guǎng cháng shé xiàng   biàn fù  sān qiān dà qiān   shì  jiè   shuō

chéng shí yán  
 

“ALL YOU LIVING BEINGS SHOULD BELIEVE, PRAISE AND HOLD IN REVERENCE THE 

INCONCEIVABLE MERIT AND VIRTUE OF THIS SUTRA OF THE MINDFUL ONE OF WHOM 

ALL BUDDHAS ARE PROTECTIVE.” 

“Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư 

Phật sở hộ niệm kinh”. 

 
děng zhòng shēng   dāng xìn shì chēng zàn bù  kě   sī     yì gōng dé      yí   qiè  zhū   fó

suǒ hù niàn jīng  
 

SHARIPUTRA, IN THE WORLD ABOVE ARE PURE SOUND BUDDHA, KING OF STARS 

BUDDHA, 
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 Xá Lợi Phất! Thượng phương thế giới, hữu Phạm Âm Phật, Tú Vương Phật, 

shè   lì   fú    shàng fāng shì jiè   yǒu fàn  yīn   fó    xiù wáng  fó 
 
SUPERIOR FRAGRANCE BUDDHA, FRAGRANT LIGHT BUDDHA, GREAT BLAZING 

SHOULDERS BUDDHA, VARICOLORED JEWELS AND FLOWER ADORNMENT BODY BUDDHA, 

Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp Sắc Bảo Hoa 

Nghiêm Thân Phật, 

xiāng shàng fó    xiāng guāng fó    dà  yàn  jiān  fó     zá   sè  bǎo  huá  yán  shēn fó  
 

SALA TREE KING BUDDHA, JEWELLED FLOWER VIRTUE BUDDHA, VISION OF ALL 

MEANING BUDDHA, SUCH AS MOUNT SUMERU BUDDHA: 

Tha La Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di 

Sơn Phật; 

 
suō luó shù wáng fó   bǎo huá  dé   fó     jiàn    yí    qiè   yì    fó     rú   xū    mí  shān  fó 
 

ALL BUDDHAS SUCH AS THESE, NUMBERLESS AS GANGES SANDS. IN HIS OWN COUNTRY 

EACH BRING FORTH THE APPEARANCE OF A VAST AND LONG TONGUE. 

như thị đẳng hằng hà sa số chư Phật, các ư kỳ quốc, xuất quảng trường thiệt tướng, 

rú  shì děng héng hé shā shù zhū  fó     gè  yú    qí    guó   chū guǎng cháng shé xiàng 
 

EVERYWHERE COVERING THE THREE THOUSAND GREAT THOUSAND WORLDS AND SPEAKS 

THE SINCERE AND ACTUAL WORDS. 

biến phú tam thiên đại thiên thế giới, thuyết thành thiệt ngôn: 

   
biàn fù sān qiān  dà qiān  shì  jiè    shuō chéng shí yán 
 

“ALL YOU LIVING BEINGS SHOULD BELIEVE, PRAISE AND HOLD IN REVERENCE THE 

INCONCEIVABLE MERIT AND VIRTUE OF THIS SUTRA OF THE MINDFUL ONE OF WHOM 

ALL BUDDHAS ARE PROTECTIVE.”  

“Nhữ đẳng chúng sanh, đương tín thị, xưng tán bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư 

Phật sở hộ niệm kinh”. 

  
rǔ děng zhòng shēng  dāng xìn shì chēng zàn bù  kě   sī    yì    gōng dé   yí   qiè   zhū  fó

suǒ hù niàn jīng 
 

SHARIPUTRA,WHAT DO YOU THINK? WHY IS IT CALLED SUTRA OF THE MINDFUL ONE 

OF WHOM ALL BUDDHAS ARE PROTECTIVE? 
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Xá Lợi Phất! Ư nhữ ý vân hà? Hà cố danh vi: “Nhất thiết chư Phật sở hộ niệm kinh”? 

 
shè   lì    fú    yú    rǔ   yì    yún hé        hé  gù míng  wéi    yí   qiè  zhū  fó  suǒ  hù  niàn

jīng   
 

SHARIPUTRA, IF A GOOD MAN OR GOOD WOMAN HEARS THIS SUTRA AND HOLDS TO 

IT, 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân văn thị kinh thọ trì giả, 

shè  lì    fú     ruò yǒu shàn nán zǐ shàn  nY   rén   wén shì jīng shòu chí zhě 
 

AND HEARS THE NAMES OF ALL THESE BUDDHAS, THIS GOOD MAN OR WOMAN WILL 

BE THE MINDFUL ONE OF WHOM ALL BUDDHAS ARE PROTECTIVE, 

cập văn chư Phật danh giả, thị chư thiện nam tử thiện nữ nhân, giai vi nhất thiết chư 

Phật chi sở hộ niệm, 

                   
jí    wén zhū  fó míng zhě  shì  zhū shàn nán  zǐ  shàn nǚ  rén    jiē   wéi   yí  qiè zhū  fó    

    
zhī  suǒ hù  niàn 
 

AND WILL IRREVERSIBLY ATTAIN TO ANNUTARA-SAMYAK-SAMBODHI. 

giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

                 
jiē   dé  bù  tuì  zhuǎn  yú  ē  nòu  duō  luó  sān miǎo sān  pú    tí  
 

THEREFORE, SHARIPUTRA, ALL OF YOU SHOULD BELIEVE AND ACCEPT MY WORDS, 

AND THOSE WHICH ALL BUDDHAS SPEAK. 

Thị cố Xá Lợi Phất! Nhữ đẳng giai đương tín thọ ngã ngữ, cập chư Phật sở thuyết. 

               
shì  gù  shè   lì    fú      rǔ  děng jiē dāng xìn shòu wǒ  yǔ     jí   zhū    fó  suǒ shuō   
 

SHARIPUTRA, IF THERE ARE PEOPLE WHO HAVE ALREADY MADE THE VOW, WHO NOW 

MAKE THE VOW, OR WHO ARE ABOUT TO MAKE THE VOW, “I DESIRE TO BE BORN IN 

AMITABHA‟S COUNTRY”, 

Xá Lợi Phất! Nhược hữu nhân dĩ phát nguyện, kim phát nguyện, đương phát nguyện, 

dục sanh A Di Đà Phật quốc giả, 

                 
shè   lì    fú     ruò  yǒu  rén   yǐ   fā  yuàn   jīn   fā  yuàn   dāng fā yuàn   yù shēng ē   mí 

     
tuó   fó   guó zhě 
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THESE PEOPLE WHETHER BORN IN THE PAST, NOW BEING BORN, OR TO BE BORN IN 

THE FUTURE, ALL WILL IRREVERSIBLY ATTAIN ANNUTARA-SAMYAK-SAMBODHI. 

thị chư nhân đẳng, giai đắc bất thối chuyển ư a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, ư bỉ quốc 

độ nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh. 

                    
shì zhū rén děng   jiē   dé   bú  tuì   zhuǎn  yú   ē   nòu  duō   luó  sān  miǎo 

           
sān  pú  tí         yú   bǐ   guó  dù    ruò   yǐ  shēng  ruò jīn shēng   ruò dāng shēng。   
 

THEREFORE, SHARIPUTRA, ALL GOOD MEN AND GOOD WOMEN, IF THEY ARE AMONG 

THOSE WHO HAVE FAITH, SHOULD MAKE THE VOW, “I WILL BE BORN IN THAT 

COUNTRY.” 

Thị cố Xá Lợi Phất! Chư thiện nam tử, thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả, ưng đương 

phát nguyện sanh bỉ quốc độ. 

                  
shì  gù  shè   lì   fú      zhū  shàn nán  zǐ shàn  nǚ  rén    ruò  yǒu  xìn zhě   yǐng dāng fā  

,        
yuàn  shēng bǐ guó dù  
 
SHARIPUTRA, JUST AS I AM NOW ONE WHO PRAISES THE MERIT AND VIRTUE OF ALL 

BUDDHAS. 

Xá Lợi Phất! Như ngã kim giả, xưng tán chư Phật bất khả tư nghị công đức, 

               
shè   lì    fú     rú   wǒ   jīn   zhě   chēng  zàn  zhū  fó   bù   kě   sī    yì   gōng  dé 
 
ALL THOSE BUDDHAS EQUALLY PRAISE MY INCONCEIVABLE MERIT AND VIRTUE SAYING 

THESE WORDS: 

bỉ chư Phật đẳng, diệc xưng tán ngã bất khả tư nghị công đức nhi tác thị ngôn: 

                   
bǐ   zhū   fó  děng  yì chēng zàn wǒ   bù   kě    sī     yì   gōng   dé        ér  zuò  shì  yán 
 

“SHAKYAMUNI BUDDHA CAN COMPLETE EXTREMELY RARE AND DIFFICULT DEEDS, IN 

THE SAHA LAND, IN THE EVIL TIME OF THE FIVE TURBIDITIES, 

“Thích Ca Mâu Ni Phật năng vi thậm nan hy hữu chi sự, năng ư Ta Bà quốc độ ngũ 

trược ác thế; 

                  
shì  jiā  móu  ní   fó     néng wéi shèn nán xī yǒu zhī  shì   néng yú  suō  pó  guó  dù  wǔ 

   
zhuó  è  shì: 
 

IN THE MIDST OF THE KALPAS TURBIDITY, THE VIEW TURBIDITY, THE AFFLICTION 

TURBIDITY, THE LIVING BEING TURBIDITY, AND THE LIFE TURBIDITY, 
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kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược trung, 

                 
jié  zhuó   jiàn zhuó   fán  nǎo zhuó   zhòng shēng zhuó  mìng zhuó zhōng 
 

HE CAN ATTAIN ANNUTARA-SAMYAK-SAMBODHI AND FOR THE SAKE OF LIVING BEINGS, 

SPEAK THIS DHARMA WHICH IN THE WHOLE WORLD IS HARD TO BELIEVE.” 

đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vi chư chúng sanh, thuyết thị nhất thiết thế gian 

nan tín chi pháp.” 

                    
dé   ē    nòu duō  luó sān miǎo sān  pú  tí    wèi zhū zhòng shèng   shuō shì  yí   qiè   shì 

     
jiān nán xìn  zhī   fǎ  
 
SHARIPUTRA, YOU SHOULD KNOW THAT I, IN THE EVIL TIME OF THE FIVE 

TURBIDITIES, PRACTICE THESE DIFFICULT DEEDS. 

Xá Lợi Phất! Đương tri ngã ư ngũ trược ác thế, hành thử nan sự, 

             
shè   lì    fú    dāng  zhī  wǒ   yú  wǔ  zhuó  è    shì   xíng  cǐ   nán  shì 
 

ATTAIN ANNUTTARA-SAMYAK-SAMBODHI, AND FOR ALL THE WORLD SPEAK THIS DHARMA, 

DIFFICULT TO BELIEVE, EXTREMELY DIFFICULT!” 

đắc a nậu đa la tam miệu tam bồ đề, vị nhất thiết thế gian thuyết thử nan tín chi pháp, 

thị vi thậm nan. 

                  
dé    ē   nòu duō luó sān miǎo sān  pú  tí      wèi   yí   qiè  shì jiān shuō cǐ  nán  xìn   zhī

    
fǎ     shì  wéi  shèn nán 
 

AFTER THE BUDDHA SPOKE THIS SUTRA, SHARIPUTRA AND ALL THE BHIKSHUS, 

Phật thuyết kinh dĩ, Xá Lợi Phất cập chư Tỳ Kheo, 

           
fó  shuō  cǐ   jīng   yǐ       shè   lì     fú    jí  zhū    bǐ   qiū 
 

ALL THE GODS, HUMANS, AND ASURAS, AND OTHERS FROM ALL THE WORLDS, HEARING 

WHAT THE BUDDHA HAD SAID, JOYOUSLY WELCOMED. FAITHFULLY ACCEPTED, BOWED 

AND WITHDREW. 

nhất thiết thế gian, Thiên, Nhân, A tu la đẳng, văn Phật sở thuyết, hoan hỷ tín thọ, tác 

lễ nhi khứ. 

               
yí    qiè    shì   jiān   tiān  rén    ē    xiū   luó  děng   wén fó suǒ shuō   huān  xǐ   xìn shòu 
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zuò   lǐ    ér   qù 
  
 

END OF THE BUDDHA SPEAKS OF AMITABHA SUTRA 

Phật Thuyết A Di Đà Kinh 

         
fó shuō ē mí tuó j īng 

 
 (DHARANI FOR PULLING OUT KARMIC OBSTRUCTIONS BY THE ROOTS AND OBTAINING 

BIRTH IN THE PURE LAND) 

 Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn bản đắc sanh tịnh độ đà la ni. 

                     
bá    yī  qiè  yè zhàng gēn běn dé shēng jìng dù tuó luó ní  
 

1.        
    na mo e mi duo po ye 
 

 
Nam mô a di đa bà dạ 
 

2.      
    duo tuo qie duo ye 
 

 
Đa tha dà đa dạ 
 

3.     
    duo di ye tuo 
 

 
Đa địa dạ tha 
 

4.  
e mi li du po pi 

 

 
A di rị đô bà tỳ 
 

5.  
    e mi li duo 
 

 
A di rị đa 
 

6.     
    xi dan po pi 
 

 
Tất đam bà tỳ 
 

7.  
    e mi li duo 
 

 
A di rị đa 
 

8.     
    pi jia lan di 
 

 
Tỳ ca lan đế 
 

9.  
    e mi li duo 
 

 
A di rị đa 
 

10.  
      pi jia lan duo 
 

 
Tỳ ca lan đa 
 

11.    
      qie mi li 

 
Dà di nị 
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12.    
     qie qie nuo 
 

 
Dà dà na 
 

13.     
     zhi duo jia li 
 

 
Chỉ đa ca lệ 
 

14.    
     suo po he 
 

 
Ta bà ha 
 

 

(Proceed to Meng Shan offering, see page 129) 

(Tụng tiếp theo Mông Sơn Thí Thực, xem trang số 129) 

( ,  129 ) 

 

 
   INCENSE PRAISE 

Hương Tán 

    
xiāng zàn 

 
INCENSE IN THE CENSER NOW IS BURNING; ALL THE DHARMA REALM RECEIVES THE 

FRAGRANCE. 

Lư hương xạ nhiệt,  Pháp giới mông huân, 

           
lú   xiāng zhà  rè          fǎ    jiè  méng xūn 

 

FROM AFAR THE SEA VAST HOST OF BUDDHAS ALL INHALE ITS SWEETNESS. 

Chư Phật Hải Hội tất diêu văn, 

      
zhū   fó   hǎi   huì    xī  yáo  wén  
 

IN EVERY PLACE AUSPICIOUS CLOUDS APPEARING, 

Tùy xứ kiết tường vân, 

    
suí  chù   jié xiáng yún 
 

OUR SINCERE INTENTION THUS FULFILLING, AS ALL BUDDHAS NOW SHOW THEIR 

PERFECT BODY. 

Thành ý phương ân,  chư Phật hiện toàn thân. 

              
chéng yì fāng  yīn           zhū  fó   xiàn quán shēn 
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NA MO! INCENSE CLOUD CANOPY BODHISATTVA, MAHASATTVA!    

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát.   

        
ná   mó xiāng yún  gài   pú  sà     mó hē    sà.  
 

 

 (Repeat last line 3 times, bowing each time and ending with a half-bow.) 

(Tụng dòng cuối 3 lần, mỗi lần một lạy, sau xá) 
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 EVENING CEREMONY 

Công Phu Chiều 

     mù shí kè sòng 
 

RECITE EIGHTY EIGHT BUDDHAS REPENTANCE 

Sám Hối Tám Mươi Tám Vị Phật 

     lǐ fó dà chàn huǐ wén 

 

TO THE GREATLY KIND, COMPASSIONATE ONES AND WHO RESCUE LIVING BEINGS, 

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh, 

     
dà    cí    dà   bēi mǐn zhòng shēng 
 
THE ONES OF GREAT JOYOUS GIVING WHO RESCUE CONSCIOUS BEINGS, 

Đại hỉ đại xả tế hàm thức, 

    
dà    xǐ    dà   shě   jì   hán  shì 
 
THE ONES ADORNED WITH THE LIGHT OF HALLMARKS AND FINE CHARACTERISTICS, 

Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm. 

           
xiàng hǎo guāng míng yǐ   zì   yán  
 
THE ASSEMBLIES RETURN THEIR LIVES IN WORSHIP WITH UTMOST SINCERITY. 

Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. 

zhòng děng zhì xīn guī mìng lǐ 
 
NA MO I TAKE REFUGE WITH ALL THE BUDDHAS OF THE TEN DIRECTIONS TO THE 

ENDS OF EMPTY SPACE 

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết chư Phật. 

             
ná   mó  guī   yī   shí fāng  jìn  xū  kōng jiè   yí    qiè  zhū   fó 
 
NA MO I TAKE REFUGE WITH ALL THE VENERABLE DHARMA OF THE TEN DIRECTIONS 

TO THE ENDS OF EMPTY SPACE 

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Tôn Pháp 

             
ná   mó  guī   yī   shí fāng  jìn  xū  kōng  jiè   yí   qiè  zūn  fǎ 
 
NA MO I TAKE REFUGE WITH THE SANGHA OF ALL SAGES AND WORTHIES OF THE TEN 

DIRECTIONS TO THE ENDS OF EMPTY SPACE. 

Nam mô quy y thập phương tận hư không giới nhất thiết Hiền Thánh Tăng. 

                 
ná   mó  guī  yī    shí fāng  jìn  xū  kōng jiè    yí   qiè xián shèng sēng 
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NA MO THE THUS COME ONES, WORTHY OF OFFERINGS, OF PROPER AND UNIVERSAL 

KNOWLEDGE, 

Nam mô Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 

        
ná   mó  rú    lái        yìng gòng  zhèng biàn zhī  
 
PERFECT IN UNDERSTANDING AND CONDUCT, SKILLFUL IN LEAVING THE WORLD 

THROUGH LIBERATION, UNSURPASSED KNIGHTS. 

Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 

               
míng hèng zú    shàn shì  shì    jiān   jiě     wú shàng shì 
 
TAMING HEROES, TEACHERS OF GODS, AND PEOPLE, BUDDHAS, WORLD HONORED ONES. 

Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. 

      
tiáo yù zhàng fū   tiān rén  shī      fó        shì  zūn 
 
NA MO UNIVERSAL LIGHT BUDDHA 

Nam mô Phổ Quang Phật 

    
ná   mó  pǔ guāng fó 
 
NA MO UNIVERSAL UNDERSTANDING BUDDHA 

Nam mô Phổ Minh Phật 

     
ná   mó   pǔ míng fó 
 

NA MO UNIVERSAL PURITY BUDDHA 

Nam mô Phổ Tịnh Phật 

    
ná   mó  pǔ  jìng  fó  
 
NA MO TAMALAPATTRA AND CHANDANA FRAGNANCE BUDDHA 

Nam mô Đa Ma La Bạt Chiên Đàn Hương Phật 

         
ná   mó duō mó  luó  bá zhān tán xiāng fó  
 
NA MO CHANDANA LIGHT BUDDHA 

Nam mô Chiên Đàn Quang Phật 

     
ná mó zhān tán guāng fó 
 
NA MO MANI BANNER BUDDHA 

Nam mô Ma Ni Tràng Phật 

     
ná   mó mó   ní chuáng fó 
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NA MO TREASURY OF HAPPINESS AND ACCUMULATION OF MANI JEWELS BUDDHA. 

Nam mô Hoan Hỉ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật 

         
ná   mó huān xǐ zàng mó  ní    bǎo   jī    fó  
 
NA MO SUPREME GREAT VIGOR THAT ALL WORLDS DELIGHT TO SEE BUDDHA 

Nam mô Nhất Thiết Thế Gian Nhạo Kiến Thượng Đại Tinh Tấn Phật. 

               
ná  mó    yí  qiè  shì  jiān   lè  jiàn shàng dà jīng jìn  fó 
 
NA MO MANI BANNER AND LAMPS‟ LIGHT BUDDHA 

Nam mô Ma Ni Tràng Đăng Quang Phật 

ná  mó  mó   ní chuáng dēng guāng fó 
 
NA MO WISDOM TORCHES‟ SHINING BUDDHA 

Nam mô Huệ Cự Chiếu Phật 

     
ná   mó huì   jù  zhào  fó  
 
NA MO SEA-VAST VIRTUE‟S RADIANCE BUDDHA 

Nam mô Hải Đức Quang Minh Phật 

        
ná   mó  hǎi  dé guāng míng fó  
 
NA MO VAJRA-FIRM AND SHEDDING GOLDEN LIGHT EVERYWHERE BUDDHA 

Nam mô Kim Cang Lao Cường Phổ Tán Kim Quang Phật 

           
ná   mó  jīn gāng láo qiáng pǔ sàn jīn guāng fó  
 
NA MO GREAT FIRM VIGOR AND COURAGE BUDDHA 

Nam mô Đại Cường Tinh Tấn Dũng Mãnh Phật 

        
ná   mó dà qiáng jīng jín yǒng měng fó  
 
NA MO GREATLY COMPASSIONATE LIGHT BUDDHA 

Nam mô Đại Bi Quang Phật 

      
ná   mó  dà   bēi guāng fó  
 
NA MO KING OF KINDNESS AND STRENGTH BUDDHA 

Nam mô Từ Lực Vương Phật 

      
ná   mó   cí    lì   wáng  fó  
 
NA MO TREASURY OF KINDNESS BUDDHA 

Nam mô Từ Tạng Phật 
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ná   mó   cí  zàng  fó  
 
NA MO ADORNMENTS AND VICTORY IN CHANDANA CAVE BUDDHA 

Nam mô Chiên Đàn Khốt Trang Nghiêm Thắng Phật 

            
ná   mó zhān tán kū zhuāng yán shèng fó 
 
NA MO WORTHY AND WHOLESOME LEADER BUDDHA 

Nam mô Hiền Thiện Thủ Phật 

     
ná  mó xián shàn shǒu fó  
 
NA MO WHOLESOME MIND BUDDHA 

Nam mô Thiện Ý Phật  

    
ná   mó  shàn yì  fó  
 
NA MO KING VAST ADORNMENTS BUDDHA 

Nam mô Quảng Trang Nghiêm Vương Phật 

             
ná  mó guǎng zhuāng yán wáng  fó  
 
NA MO GOLDEN FLOWERS‟ LIGHT BUDDHA 

 Nam mô Kim Hoa Quang Phật 

       
ná  mó   jīn  huá guāng fó  
 

NA MO KING SELF-MASTERY POWER LIKE A JEWELLED CANOPY SHINING IN SPACE 

BUDDHA 

Nam mô Bảo Cái Chiếu Không Tự Tại Lực Vương Phật 

            
ná   mó  bǎo gà zhào  kōng  zì  zài    lì  wáng   fó  
 
NA MO LIGHT OF PRECIOUS FLOWERS IN SPACE BUDDHA 

Nam mô Hư Không Bảo Hoa Quang Phật 

         
ná  mó   xū kōng bǎo huá guāng fó  
 
NA MO KING ADORNED WITH LAPUS LAZULI BUDDHA 

Nam mô Lưu Ly Trang Nghiêm Vương Phật 

           
ná   mó   liú    lí  zhuāng yán wáng fó  
 
NA MO FORM-BODY‟S LIGHT APPEARING EVERYWHERE BUDDHA 

Nam mô Phổ Hiện Sắc Thân Quang Phật 

         
ná   mó  pǔ  xiàn sè  shēn guāng fó  
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NA MO LIGHT OF UNMOVING WISDOM BUDDHA  

Nam mô Bất Động Trí Quang Phật 

        
ná  mó   bú dòng zhì guāng  fó  
 
NA MO KING DEMON-HORDE-SUBDUER BUDDHA 

Nam mô Hàng Phục Chúng Ma Vương Phật 

         
ná  mó xiáng  fú zhòng mó wáng fó  
 
NA MO GIFTED AND BRILLIANT BUDDHA 

Nam mô Tài Quang Minh Phật 

       
ná  mó  cái guāng míng fó  
 
NA MO WISDOM VICTORY BUDDHA 

Nam mô Trí Huệ Thắng Phật 

     
ná  mó  zhì  huì shèng fó  
 
NA MO MAITREYA, IMMORTAL LIGHT BUDDHA 

Nam mô Di Lặc Tiên Quang Phật 

        
ná   mó  mí    lè   xiān guāng fó  
 

NA MO KING WELL-STILLED MOON-SOUND AND WONDERFUL VENERABLE WISDOM BUDDHA 

Nam mô Thiện Tịch Nguyệt Âm Diệu Tôn Trí Vương Phật 

           
ná  mó shàn   jí  yuè  yīn miào zūn zhì wáng fó  
 
NA MO PURE LIGHT FOR THE WORLD BUDDHA  

Nam mô Thế Tịnh Quang Phật 

       
ná  mó  shì  jìng guāng fó  
 
NA MO SUPREME AND VENERABLE DRAGON-KING BUDDHA 

Nam mô Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật 

            
ná   mó lóng zhǒng shàng zūn wáng fó  
 
NA MO LIGHT OF SUN AND MOON BUDDHA 

Nam mô Nhật Nguyệt Quang Phật 

       
ná   mó   rì   yuè  guāng fó  
 
NA MO PEARL-LIGHT OF SUN AND MOON BUDDHA 
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Nam mô Nhật Nguyệt Châu Quang Phật 

       
ná   mó   rì  yuè  zhū guāng fó 

 
NA MO VICTORIOUS KING WISDOM-BANNER BUDDHA 

Nam mô Huệ Tràng Thắng Vương Phật 

            
ná mó huì chuáng shèng wáng fó  
 
NA MO KING LION‟S ROAR AND POWER OF SELF-MASTERY BUDDHA 

 Nam mô Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật 

          
ná   mó  shī   zī   hǒu   zì   zài    lì wáng   fó  
 
NA MO WONDERFUL VOICE AND VICTORY BUDDHA 

Nam mô Diệu Âm Thắng Phật 

       
ná   mó miào yīn shèng fó  
 
NA MO BANNER OF ETERNAL LIGHT BUDDHA 

Nam mô Thường Quang Tràng Phật 

            
ná  mó cháng guāng chuáng fó  
 
NA MO LAMP THAT CONTEMPLATES THE WORLD BUDDHA 

Nam mô Quan Thế Đăng Phật 

      
ná  mó guān shì  dēng fó  
 
NA MO KING AWESOME LAMP OF WISDOM BUDHA 

Nam mô Huệ Oai Đăng Vương Phật 

        
ná   mó  huì  wēi  dēng wáng fó  
 
NA MO KING DHARMA-VICTORY BUDDHA 

Nam mô Pháp Thắng Vương Phật 

       
ná   mó   fǎ shèng wáng fó  
 
NA MO SUMERU LIGHT BUDDHA 

Nam mô Tu Di Quang Phật 

       
ná   mó  xū   mí  guāng fó  
 
NA MO SUMANA FLOWER LIGHT BUDDHA 

Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang Phật 
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ná   mó  xū màn  nà  huá guāng fó  
 
NA MO KING RARE AS THE UDUMBARA FLOWER BUDDHA 

Nam mô Ưu Đàm Bát La Hoa Thù Thắng Vương Phật 

             
ná   mó yōu  tán  bō  luó  huá shū shèng wáng fó  
 
NA MO KING GREAT WISDOM-POWER BUDDHA 

Nam mô Đại Huệ Lực Vương Phật 

       
ná   mó  dà   huì   lì  wáng  fó  
 
NA MO AKSHOBYA, LIGHT OF JOY BUDDHA 

Nam mô A Súc Tỳ Hoan Hỉ Quang Phật 

         
ná   mó    ē  chū   pí  huān xǐ guāng fó  
 
NA MO KING INFINITE VOICES BUDDHA 

Nam mô Vô Lượng Âm Thinh Vương Phật 

          
ná   mó wú liàng yīn shēng wáng  fó  
 
NA MO GIFTED AND BRIGHT BUDDHA 

Nam mô Tài Quang Phật 

     
ná   mó cái guāng fó 
 
NA MO GOLDEN SEA OF LIGHT BUDDHA 

Nam mô Kim Hải Quang Phật 

      
ná   mó    jīn  hǎi guāng fó  
 
NA MO KING WISDOM LIKE MOUNTAINS AND SEAS AND SELF-MASTERY‟S  

PENETRATIONS BUDDHA 

Nam mô Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Phật 

          
ná   mó shān hǎi huì   zì   zài tōng wáng fó  
 
NA MO LIGHT OF GREAT PENETRATIONS BUDDHA 

Nam mô Đại Thông Quang Phật 

        
ná   mó  dà   tōng guāng fó  
 
NA MO KING FOREVER REPLETE IN ALL DHARMAS BUDDHA 

Nam mô Nhất Thiết Pháp Thường  Mãn Vương Phật 

           
ná   mó   yí   qiè   fǎ cháng mǎn wáng  fó  
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NA MO SHAKYAMUNI BUDDHA  

Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật 

       
ná   mó  shì   jiā móu  ní    fó  
 
NA MO VAJRA-INDESTRUCTIBLE BUDDHA 

Nam mô Kim Cang Bất Hoại Phật 

      
ná  mó   jīn gāng bú  huài fó  
 
NA MO PRECIOUS LIGHT BUDDHA 

Nam mô Bảo Quang Phật 

     
ná   mó  bǎo guāng fó  
 
NA MO VENERABLE DRAGON-KING BUDDHA 

Nam mô Long Tôn Vương Phật 

     
ná  mó lóng zūn wáng fó  
 
NA MO VIGOR‟S ARMY BUDDHA 

Nam mô Tinh Tấn Quân Phật 

     
ná   mó jīng  jìn  jūn   fó  
 

NA MO VIGOR AND JOY BUDDHA 

Nam mô Tinh Tấn Hỷ Phật 

     
ná   mó  jīng  jìn   xǐ   fó  
 
NA MO PRECIOUS FIRE BUDDHA 

Nam mô Bảo Hỏa Phật 

    
ná  mó  bǎo huǒ  fó  
 

NA MO PRECIOUS MOONLIGHT BUDDHA 

Nam mô Bảo Nguyệt Quang Phật 

      
ná  mó   bǎo yuè guāng fó  
 
NA MO MANIFESTING WITHOUT DELUSION BUDDHA 

Nam mô Hiện Vô Ngu Phật 

     
ná  mó  xiàn  wú  yú   fó  
 
NA MO PRECIOUS MOON BUDDHA 

Nam mô Bảo Nguyệt Phật 
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ná   mó  bǎo yuè fó  
 
NA MO UNDEFILED BUDDHA 

Nam mô Vô Cấu Phật 

    
ná   mó  wú  gòu  fó  
 
NA MO APART FROM DEFILEMENT BUDDHA 

Nam mô Ly Cấu Phật 

    
ná   mó   lí   gòu  fó  
 

NA MO COURAGEOUS GIVING BUDDHA 

Nam mô Dũng Thí Phật 

    
ná   mó yǒng shī  fó  
 
NA MO PURITY BUDDHA  

Nam mô Thanh Tịnh Phật 

    
ná   mó qīng jìng fó  
 
NA MO PURE GIVING BUDDHA 

Nam mô Thanh Tịnh Thí Phật 

     
ná  mó  qīng jìng shī  fó  
 
NA MO SWO LYU NA BUDDHA 

Nam mô Ta Lưu Na Phật 

     
ná   mó suō   liú   nà  fó  
 
NA MO WATER-DEVA BUDDHA 

Nam mô Thủy Thiên Phật 

     
ná   mó shuǐ tiān  fó  
 
NA MO FIRM VIRTUE BUDDHA 

Nam mô Kiên Đức Phật 

    
ná   mó  jiān   dé   fó  
 
NA MO CHANDANA MERIT AND VIRTUE BUDDHA 

Nam mô Chiên Đàn Công Đức Phật 

      
ná   mó  zhān tán gōng dé  fó  
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NA MO INFINITE HANDFULS OF LIGHT BUDDHA 

Nam mô Vô Lượng Cúc Quang Phật 

         
ná   mó   wú  liàng   jú  guāng fó  
 
NA MO BRIGHT VIRTUE BUDDHA 

Nam mô Quang Đức Phật 

    
ná  mó guāng dé fó  
 
NA MO VIRTUE FREE OF WORRY BUDDHA 

Nam mô Vô Ưu Đức Phật 

     
ná   mó  wú  yōu   dé fó  
 
NA MO NARAYANA BUDDHA 

Nam mô Na La Diên Phật 

     
ná   mó  nà  luó  yán  fó  
 
NA MO FLOWER OF MERIT AND VIRTUE BUDDHA 

Nam mô Công Đức Hoa Phật 

     
ná  mó gōng dé  huá  fó  
 
NA MO LOTUS-FLOWER LIGHT, ROAMING IN SPIRITUAL POWER BUDDHA 

Nam mô Liên Hoa Quang Du Hí Thần Thông Phật 

          
ná  mó lián huá guāng yōu xì shén tōng fó  
 
NA MO WEALTHY IN MERIT AND VIRTUE BUDDHA 

Nam mô Tài Công Đức Phật 

     
ná  mó  cái gōng  dé  fó 
 
NA MO VIRTUE AND MINDFULNESS BUDDHA 

Nam mô Đức Niệm Phật 

    
ná   mó  dé  niàn  fó 
  
NA MO MERIT AND VIRTUE AND GOOD RENOWN BUDDHA 

Nam mô Thiện Danh Xưng Công Đức Phật 

             
ná  mó shàn míng chēng gōng dé  fó  
 
NA MO KING BLAZING RED IMPERIAL BANNER BUDDHA 
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Nam mô Hồng Diệm Đế Tràng Vương Phật 

            
ná  mó  hóng yàn  dì chuáng wàng fó  
 
NA MO SKILLFUL TRAVEL AND MERIT AND VIRTUE BUDDHA 

Nam mô Thiện Du Bộ Công Đức Phật 

           
ná  mó  shàn yóu bù   gōng   dé    fó  
 
NA MO VICTORIOUS IN BATTLE BUDDHA 

Nam mô Đấu Chiến Thắng Phật 

       
ná  mó  dòu zhàn shèng fó  
 
NA MO SKILLFULLY TRAVELING BUDDHA 

Nam mô Thiện Du Bộ Phật 

      
ná  mó  shàn yóu  bù   fó  
 
NA MO ENCOMPASSING ADORNMENTS AND MERIT AND VIRTUE BUDDHA 

Nam mô Châu Táp Trang Nghiêm Công Đức Phật 

           
ná  mó zhōu zā zhuāng yán gōng dé  fó  
 
NA MO PRECIOUS FLOWER TRAVELING BUDDHA 

Nam mô Bảo Hoa Du Bộ Phật 

      
ná   mó bǎo huá yóu  bù   fó  
 
NA MO KING PRECIOUS LOTUS SKILLFULLY DWELLING BENEATH THE SALA  

TREE BUDDHA 

Nam mô Bảo Liên Hoa Thiện Trụ Ta La Thọ Vương Phật 

            
ná  mó  bǎo lián huá shàn zhù suō luó shù wáng fó  
 
NA MO AMITA BUDDHA, WHOSE BODY IS THE TREASURY OF THE DHARMA REALM 

Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật 

          
ná   mó   fǎ   jiè  zàng shēn  ē    mí   tuó   fó 
 
AND ALL OTHER BUDDHAS LIKE THEM, WOULD HONORED ONES OF ALL WORLDS, 

Như thị đẳng, nhất thiết thế giới, chư Phật Thế Tôn, 

        
rú  shì děng       yí  qiè   shì  jiè     zhū   fó   shì  zūn  
 
WHO DWELL IN THE WORLD FOREVER. MAY ALL THE WORLD HONORED ONE 

thường trụ tại thế, thị chư Thế Tôn 
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cháng zhù  zài    shì    shì  zhū   shì  zūn  
 
KINDLY BE MINDFUL OF ME AS I REPENT OF THE OFFENSES I HAVE COMMITED IN 

THIS LIFE AND IN FORMER LIVES 

đương từ niệm ngã! Nhược ngã thử sanh, nhược ngã tiền sanh, 

            
dāng cí niàn wǒ   ruò wǒ cǐ shēng  ruò wǒ qián shēng 
 

THROUGHOUT BIRTHS AND DEATHS WITHOUT BEGINNING, 

tùng vô thỉ sanh tử dĩ lai, sở tác chúng tội 

            
cóng wú shǐ shēng  sǐ    yǐ    lái    suǒ zuò zhòng zuì  
 
WHETHER I HAVE DONE THEM MYSELF, TOLD OTHERS TO DO THEM, OR CONDONED THEIR 

BEING DONE: 

nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ. 

        
ruò   zì  zuò   ruò  jiào  tā   zuò    jiàn zuò  suí  xǐ  
 
SUCH AS TAKING THINGS FROM STUPAS, FROM A SANGHAN, OR FROM THE SANGHA 

OF THE FOUR DIRECTIONS, 

Nhược tháp, nhược Tăng, nhược tứ phương tăng vật, 

       
ruò   tǎ  ruò sēng   ruò sì fāng sēng wù 
 
EITHER TAKING THEM MYSELF, TELLING OTHERS TO TAKE THEM, OR CONDONING THEIR 

BEING TAKEN; 

nhược tự thủ, nhược giáo tha thủ, kiến thủ tùy hỉ. 

        
ruò   zì   qǔ     ruò  jiào   tā   qǔ    jiàn  qǔ  suí   xǐ  
 
OR COMMITTING THE FIVE AVICI OFFENSES, EITHER COMMITTING THEM MYSELF, 

TELLING OTHERS TO COMMIT THEM, OR CONDONING THEIR BEING COMMITTED; 

Ngũ vô gián tội, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ. 

           
wǔ  wú  jiān  zuì   ruò    zì  zuò    ruò  jiào  tā   zuò   jiàn zuò  suí  xǐ 
 
OR COMMITTING THE TEN EVILS, EITHER COMMITTING THEM MYSELF, TELLING 

OTHERS TO COMMIT THEM, OR CONDONING THEIR BEING COMMITTED; 

Thập bất thiện đạo, nhược tự tác, nhược giáo tha tác, kiến tác tùy hỉ. 

           
shí  bú shàn dào  ruò   zì   zuò   ruò  jiào  tā  zuò    jiàn zuò   suí  xǐ 
 
ALL SUCH OBSTRUCTING OFFENSES, WHETHER HIDDEN OR NOT 

Sở tác tội chướng, hoặc hữu phú tàng, hoặc bất phú tàng,  

           
suǒ zuò zuì zhàng  huò yǒu  fù   cáng  huò bú   fù  cáng 
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WHICH MERIT MY FALLING INTO THE HELLS OR AMONG THE HUNGRY GHOSTS OR ANIMALS 

OR ANY OTHER EVIL DESTINY, 

ưng đọa địa ngục, ngạ quỉ súc sanh, chư dư ác thú, 

          
yìng duò dì  yù      è   guǐ chù shēng  zhū  yú   è    qù 
 

OR INTO A LOWLY LIFE, A LIFE IN THE BORDER REGIONS, OR A LIFE AS A MLECCHA; 

biên địa, hạ tiện, cập miệt lệ xa. 

       
biān  dì  xià   jiàn   jí    miè   lì   chē 
 
I NOW REPENT OF AND REFORM ALL THE OBSTRUCTING OFFENSES I‟VE COMMITTED. 

Như thị đẳng xứ, sở tác tội chướng, kim giai sám hối. 

            
rú   shì děng chù     suǒ zuò zuì zhàng    jīn jiē chàn huǐ 
 
NOW MAY ALL THE BUDDHAS, WORLD HONORED ONES, CERTIFY ME; MAY THEY BE 

MINDFUL OF ME. 

Kim chư Phật Thế Tôn, đương chứng tri ngã, đương ức niệm ngã. 

            . 
jīn  zhū   fó   shì zūn  dāng zhèng zhī  wǒ   dāng yì  niàn wǒ 
 
BEFORE ALL THE BUDDHAS, WORLD HONORED ONES, I FURTHER SPEAK THESE WORDS: 

Ngã phục ư chư Phật Thế Tôn tiền, tác như thị ngôn: 

           
wǒ   fù   yú   zhū   fó   shì zūn qián  zuò  rú   shì   yán 
 
ANY GOOD ROOTS THAT I HAVE GAINED IN THIS LIFE, OR IN PAST LIVES, 

nhược ngã thử sanh, nhược ngã dư sanh, 

      
ruò  wǒ   cǐ shēng  ruò  wǒ   yú shēng 
 
THROUGH GIVING, THROUGH GUARDING PURE PRECEPTS, 

tằng hành bố thí, hoặc thủ tịnh giới, 

       
céng xíng bù shī  huò shǒu jìng jiè  
 
SIMPLY THROUGH GIVING A MORSEL OF FOOD TO AN ANIMAL, OR THROUGH 

CULTIVATING PURE CONDUCT; 

nãi chí thí dữ súc sanh, nhất đoàn chi tự, hoặc tu tịnh hạnh, 

            
nǎi  zhì  shī   yǔ chù shēng   yī   tuán zhī shí     huò xiū  jìng hèng 
 
ANY GOOD ROOTS FROM BRINGING LIVING BEINGS TO ACCOMPLISHMENT; 

sở hữu thiện căn, thành tựu chúng sanh, 

          
suǒ yǒu shàn gēn  chéng jiù zhòng shēng 
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ANY GOOD ROOTS FROM CULTIVATING BODHI; 

 sở hữu thiện căn, tu hạnh Bồ Đề, 

        
suǒ yǒu shàn gēn   xiū hèng  pú   tí  
 
AND ANY GOOD ROOTS FROM ATTAINING SUPREME WISDOM 

 sở hữu thiện căn, cập vô thượng trí, 

        
suǒ yǒu shàn gēn     jí   wú shàng zhì 
 
ALL OF THEM, ACCUMULATED AND RECKONED UP THROUGHOUT MY LIFESPANS, 

sở hữu thiện căn, nhất thiết hợp tập, giảo kế trù lượng, 

          
suǒ yǒu shàn gēn   yí  qiè   hé    jí       jiào   jí chóu liàng 
 
I TRANSFER TO ANUTTARASAMYAKSAMBODHI. 

giai tất hồi hướng, A nậu đa la tam miệu tam bồ đề. 

            . 
jiē   xī   huí xiàng  ē  nòu duō luó   sān miǎo sān  pú   tí 
 

MY TRANSFERENCE IS LIKE THE TRANSFERENCES MADE BY ALL THE BUDDHAS OF THE 

PAST, PRESENT, AND FUTURE. 

 Như quá khứ vị lai, hiện tại chư Phật sở tác hồi hướng, ngã diệc như thị hồi hướng, 

               
rú  guò  qù   wèi  lái    xiàn  zài  zhū   fó   suǒ zuò huí xiàng  wǒ   yì   rú  shì  huí  xiàng  
 
I REPENT OF AND REFORM EVERY OFFENSE, COMPLIANTLY REJOICE IN ALL 

BLESSINGS, 

chúng tội giai sám hối, chư phước tận tùy hỉ, 

            
zhòng zuì  jiē chàn huǐ      zhū  fú    jìn  suí   xǐ 
 
SEEK THE BUDDHA‟S MERIT AND VIRTUE, AND VOW TO ACCOMPLISH THE UNSURPASSED 

WISDOM. 

cập thỉnh Phật công đức, nguyện thành vô thượng trí. 

             
jí    qǐng fó  gōng dé    yuàn chéng wú shàng zhì 
 
TO ALL BUDDHAS OF PAST AND PRESENT, SUPREME AMONG LIVING BEINGS, 

Khứ, lai, hiện tại Phật, ư chúng sanh tối thắng, 

             
qù   lái xiàn  zài   fó     yú  zhòng shēng zuì shèng 
 
WITH SEAS OF INFINITE MERIT AND VIRTUE, I VOW RETURN MY LIFE IN WORSHIP. 

vô lượng công đức hải, ngã kim qui mạng lễ. 
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wú liàng gōng dé hǎi     wǒ   jīn  guī mìng lǐ 
 
THROUGHOUT THE WORLDS IN THE TEN DIRECTIONS, 

Sở hữu thập phương thế giới trung, 

       
suǒ yǒu shí fāng  shì  jiè  zhōng  
 
BEFORE ALL LIONS AMONG MEN IN THE PAST, IN THE PRESENT, AND ALSO IN THE 

FUTURE, 

Tam thế nhất thiết nhân Sư Tử 

      
sān  shì   yí   qiè  rén shī  zǐ 
 
WITH BODY, MOUTH, AND MIND ENTIRELY PURE, 

Ngã dĩ thanh tịnh thân, ngữ, ý, 

      
wǒ   yǐ  qīng jìng shēn yǔ yì 

 
I BOW BEFORE THEM ALL, OMITTING NONE. 

Nhất thiết biến lễ tận vô dư, 

      
yí   qiè  biàn   lǐ    jìn  wú   yú 
 
WITH THE AWESOME SPIRITUAL POWER OF SAMANTABHADRA‟S VOWS, 

Phổ Hiền hạnh nguyện uy thần lực, 

        
pǔ xián hèng yuàn wēi shén lì 

 
I APPEAR AT THE SAME TIME BEFORE EVERY THUS COME ONE, 

Phổ hiện nhất thiết Như Lai tiền, 

      
pǔ  xiàn   yí  qiè   rú    lái qián 
 
AND IN TRANSFORMED BODIES AS MANY AS MOTES OF DUST IN LANDS, 

Nhất thân phục hiện sát trần thân, 

      
yì shēn  fù   xiàn chà chén shēn 
 
BOW TO BUDDHAS AS MANY AS MOTES OF DUST IN LANDS. 

Nhất nhất biến lễ sát trần Phật,  

      
yī     yī    biàn lǐ  chà  chén fó 
 
IN EVERY MOTE OF DUST ARE BUDDHAS AS MANY AS MOTES OF DUST, 

Ư nhất trần trung trần số Phật, 
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yú    yì chén zhōng chén shù fó 
 
EACH DWELLING AMID A HOST OF BODHISATTVAS. 

Các xứ Bồ Tát chúng hội trung, 

       
gè  chù  pú   sà zhòng huì zhōng 
 
THROUGHOUT MOTES OF DUST IN ENDLESS DHARMA REALMS IT IS THE SAME: 

Vô tận pháp giới trần diệc nhiên, 

      
wú  jìn    fǎ   jiè  chén  yì   rán 
 
I DEEPLY BELIEVE THEY ALL ARE FILLED WITH BUDDHAS. 

Thâm tín chư Phật giai sung mãn. 

      
shēn xìn zhū fó   jiē  chōng mǎn 
 
WITH SEAS OF EACH AND EVERY SOUND, I EVERYWHERE LET FALL 

Các dĩ nhất thiết âm thinh hải 

      
gè     yǐ    yí   qiè yīn shēng hǎi  
 

WORDS AND PHRASES, WONDERFUL AND ENDLESS. 

Phổ xuất vô tận diệu ngôn từ, 

       
pǔ chū  wú   jìn miào  yán  cí 
 
WHICH EXHAUST ALL KALPAS OF THE FUTURE, AND 

Tận ư vị lai nhất thiết kiếp, 

      
jìn   yú   wèi  lái    yí   qiè   jié 
 
PRAISE THE WIDE, DEEP SEA OF THE BUDDHAS‟ MERIT AND VIRTUE. 

Tán Phật thậm thâm công đức hải. 

        
zàn fó shén shēn gōng dé hǎi 
 
FLOWER GARLANDS SUPREME AND WONDERFUL, 

Dĩ chư tối thắng diệu hoa man, 

        
yǐ  zhū   zuì shèng miào huá mán 
 
MUSIC, PERFUMES, PARASOLS, AND CANOPIES, 

Kỷ nhạc đồ hương cập tán cái 

       
jì    yuè  tú  xiāng   jí   sǎn  gài 
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AND OTHER DECORATIONS RICH AND RARE, 

Như thị tối thắng trang nghiêm cụ, 

          
rú   shì   zuì shèng zhuāng yán jù 
 
I OFFER UP TO EVERY THUS COME ONE 

Ngã dĩ cúng dường chư Như Lai, 

        
wǒ   yǐ  gòng yàng zhū  rú   lái 
FINE CLOTHING, SUPERIOR INCENSE, 

 

Tối thắng y phục, tối thắng hương, 

          
zuì shèng  yī   fú   zuí  shèng xiāng 
 
POWDERED AND BURNING INCENSE, LAMPS AND CANDLES 

Mạt hương, thiêu hương dữ đăng chúc, 

            
mò xiāng shāo xiāng yǔ dēng zhú 
 
EACH ONE HEAPED AS HIGH AS WONDERFULLY HIGH MOUNTAIN, 

Nhất nhất giai như diệu cao tụ 

      
yī     yī    jiē   rú  miào gāo jù 
 
I OFFER COMPLETELY TO ALL TATHAGATAS 

Ngã tất cúng dường chư Như Lai, 

        
wǒ   xī  gòng yàng zhū  rú    lái 
 

WITH A VAST, GREAT, SUPREMELY LIBERATED MIND, 

Ngã dĩ quảng đại thắng giải tâm, 

        
wǒ  yǐ guǎng dà shèng  jiě   xīn 
 
I BELIEVE IN ALL THE BUDDHAS OF THE THREE PERIODS OF TIME: 

Thâm tín nhất thiết tam thế Phật 

       
shēn xìn   yí   qiè  sān  shì  fó 
 
WITH THE STRENGTH OF SAMATABHADRA‟S CONDUCT AND VOWS 

Tất dĩ Phổ Hiền hạnh nguyện lực, 

       
xī    yǐ    pǔ xián hèng yuàn lì 

 
I MAKE OFFERINGS TO ALL THUS COME ONES EVERYWHERE. 

Phổ biến cúng dường chư Như Lai, 
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pǔ biàn gòng yàng zhū  rú   lái 
 
FOR ALL THE EVIL DEEDS I HAVE DONE IN THE PAST 

Ngã tích sở tạo chư ác nghiệp. 

      
wǒ   xī  suǒ  zào  zhū   è    yè 
 
BASED ON BEGINNINGLESS GREED, ANGER, AND DELUSION, 

Giai do vô thỉ tham, sân, si, 

      
jiē  yóu  wú  shǐ  tān chēn chī 

 
AND CREATED BY BODY, SPEECH, AND MIND, 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh 

        
cóng shēn yǔ   yì   zhī  suǒ shēng 
 

I NOW KNOW SHAME AND REPENT OF THEM ALL. 

Nhất thiết ngã kim giai sám hối, 

      
yí    qiè  wǒ   jīn   jiē  chàn huǐ 
 
OF ALL BEINGS IN THE TEN DIRECTIONS, 

Thập phương nhất thiết chư chúng sanh, 

        
shí fāng  yí   qiè zhū zhòng shēng 
 
THE LEARNERS AND THOSE PAST STUDY IN THE TWO VEHICLES, 

Nhị thừa hữu học cập vô học, 

       
èr chéng yǒu xué   jí    wú  xué 
 
AND ALL THUS COME ONES AND BODHISATTVAS, 

Nhất thiết Như Lai dữ Bồ Tát, 

      
yí    qiè    rú   lái   yǔ  pú   sà 
 
I REJOICE IN ALL THEIR MERIT AND VIRTUES 

Sở hữu công đức giai tùy hỉ 

      
suǒ yǒu gōng dé jiē   suí  xǐ 
 
BEFORE THE LAMPS OF THE WORLDS OF THE TEN DIRECTIONS, 

Thập phương sở hữu thế gian đăng, 

      
shí fāng suǒ yǒu shì jiān dēng 
 
THOSE WHO FIRST ACCOMPLISHED BODHI, 
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Tối sơ thành tựu Bồ đề giả, 

       
zuì chū chéng jiù  pú    tí    zhě 
 
I NOW REQUEST AND BESEECH THEM ALL 

Ngã kim nhất thiết giai khuyến thỉnh, 

      
wǒ   jīn    yí   qiè  jiē quàn qǐng 
 
TO TURN THE FOREMOST, WONDROUS DHARMA WHEEL. 

Chuyển ư vô thượng diệu pháp luân, 

          
zhuǎn yú wú shàng miào  fǎ   lún 

 
IF THERE ARE BUDDHAS WHO WISH FOR NIRVANA, 

Chư Phật nhược dục thị Niết Bàn, 

      
zhū  fó  ruò   yù  shì  niè  pán 
 
I REQUEST WITH DEEP SINCERITY, 

Ngã tất chí thành nhi khuyến thỉnh, 

       
wò xī zhì chéng ér quàn qìng 
 
THAT THEY DWELL IN THE WORLD FOR AS MANY KALPAS AS THERE ARE DUST MOTES 

IN KSHETRAS, 

Duy nguyện cửu trụ sát trần kiếp, 

       
wéi yuàn jiǔ zhù chà chén jié 
 
TO BRING BENEFIT AND BLISS TO EVERY BEING, 

Lợi lạc nhất thiết chư chúng sanh. 

       
lì      lè     yí  qiè zhū zhòng shēng 
 
ALL GOOD ROOTS FROM WORSHIPPING, PRAISING, AND MAKING OFFERINGS TO 

BUDDHAS, 

Sở hữu lễ tán cúng dường Phật, 

      
suǒ yǒu  lǐ   zàn gòng yàng fó 
 
FROM REQUESTING THAT BUDDHAS DWELL IN THE WORLD TO TURN THE DHARMA WHEEL, 

Thỉnh Phật trụ thế chuyển pháp luân, 

      
qǐng fó zhù  shì zhuǎn fǎ  lún 
 
FROM COMPLIANTLY REJOICING, FROM REPENTING AND REFORMING,  
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Tùy hỉ, sám hối chư thiện căn, 

      
suí   xǐ chàn huǐ zhū shàn gēn 
 
I TRANSFER TO LIVING BEINGS‟ ATTAINING THE BUDDHA‟S WAY 

Hồi hướng chúng sanh cập Phật đạo 

            
huí xiàng zhòng shēng  jí     fó  dào 
 
MAY THIS SUPREME MERIT AND VIRTUE, 

Nguyện tương dĩ thử thắng công đức, 

        
yuàn jiāng yǐ cǐ shèng gōng dé 
 
BE TRANSFERRED THROUGHOUT THE UNSURPASSED TRUE DHARMA REALM. 

Hồi hướng vô thượng chơn pháp giới 

        
huí xiàng wú shàng zhēn fǎ jiè 
 
TO THE NATURE AND APPEARANCE OF THE BUDDHA, DHARMA, AND SANGHA, 

Tánh tướng Phật, Pháp, cập Tăng già, 

       
xìng xiàng fó   fǎ    jí   sēng qié 
 

THESE TWO TRUTHS ARE FUSED AND UNDERSTOOD BY THE IMPRESS OF SAMADHI‟S 

SEA. 

Nhị đế dung thông tam muội ấn, 

      
èr    dì róng tōng sān mèi yìn 
 

OF ALL SUCH INFINITE SEAS OF MERIT AND VIRTUE, 

Như thị vô lượng công đức hải, 

       
rú   shì   wú  liàng gōng dé hǎi 
 
I NOW MAKE COMPLETE TRANSFERENCE 

Ngã kim giai tất tận hồi hướng, 

      
wǒ  jīn   jiē    xī    jìn huí xiàng 
 
MAY ALL THE KARMIC OBSTRUCTION OF LIVING BEINGS‟ 

Sở hữu chúng sanh thân, khẩu, ý 

            
suǒ yǒu zhòng shēng shēn kǒu yì 
 
BODY, MOUTH, AND MIND—VIEW DELUSIONS, 

Kiến hoặc đàn báng ngã pháp đẳng, 
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jiàn huò dàn bàng wǒ fǎ děng 
 
FALSE ACCUSATIONS, SELF, DHARMAS, AND SO FORTH— 

Như thị nhất thiết chư nghiệp chướng 

      
rú  shì     yí  qiè  zhū  yè  zhàng 
 
BE ENTIRELY EXTINGUISHED WITHOUT REMAINDER. 

Tất giai tiêu diệt tận vô dư, 

      
xī    jiē  xiāo  miè  jìn  wú   yú 
 
IN EVERY THOUGHT MAY MY WISDOM ENCOMPASS THE DHARMA REALM, 

Niệm niệm trí châu ư pháp giới 

       
niàn niàn zhì zhōu yú  fǎ   jiè 
 
AND WIDELY CROSS OVER LIVING BEINGS TO IRREVERSIBILITY, 

Quảng độ chúng sanh giai bất thối, 

           
guǎng dù zhòng shēng jiē bú tuì 
 

TILL THE EXHAUSTION OF THE REALM OF EMPTY SPACE, 

Nãi chí hư không thế giới tận 

      
nǎi  zhì  xū  kōng shì  jiè   jìn 
 
AND THE EXHAUSTION OF LIVING BEINGS, OF KARMA AND OF AFFLICTIONS, 

Chúng sanh cập nghiệp phiền não tận, 

          
zhòng shēng jí   yè    fán nǎo  jìn 
 
JUST AS THESE FOUR DHARMAS ARE VAST AND BOUNDLESS, 

Như thị tứ pháp quảng vô biên, 

        
rú   shì    sì    fǎ guǎng wú   biān 
 
I NOW VOW THAT MY TRANSFERENCE WILL BE SO, TOO. 

Nguyện kim hồi hướng diệc như thị. 

       
yuàn jīn  huí xiàng yì   rú   shì 
 
NA MO UNIVERSAL WORTHY, BODHISATTVA OF GREAT CONDUCT. 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 

       
ná   mó  dà hèng pǔ xián  pú   sà 
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NA MO UNIVERSAL WORTHY, BODHISATTVA OF GREAT CONDUCT. 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 

       
ná   mó  dà hèng pǔ xián  pú   sà 
 
NA MO UNIVERSAL WORTHY, BODHISATTVA OF GREAT CONDUCT. 

Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát 

       
ná   mó  dà hèng  pǔ xián  pú   sà 

 

MENG SHANG OFFERING CEREMONY 

Mông Sơn Thí Thực 

   
méng shān shǐ shì yí 

 
( Recite each session marked with a  3 times)  

(Niệm mỗi phần đánh dấu  3 lần)     
IF PEOPLE WISH TO FULLY UNDERSTAND 

Nhược nhân dục liễu tri, 

ruò rén  yù   liǎo  zhī 
 
ALL BUDDHAS OF THE THREE PERIODS OF TIME, 

Tam thế nhất thiết Phật, 

 
◎

 
sān  shì   yí   qiè   fó 
 
THEY SHOULD CONTEMPLATE THE NATURE OF THE DHARMA-REALM: 

Ưng quán pháp giới tánh, 

yìng guān fǎ  jiè   xìng   
 
EVERYTHING IS MADE FROM MIND ALONE. 

Nhất thiết duy tâm tạo. 

 
◎  

yí    qiè  wéi  xīn  zào  
 

  HELL-SMASHING TRUE WORDS:    Phá Địa Ngục Chân Ngôn 

  (pò dì yù zhēn yán)  
Án, dà ra đế da ta bà ha    (3 lần) 

 
‧

   
nan   qie    la    di    ye   suo   po  he    (3 times) 
 
 UNIVERSAL INVITATION TRUE WORDS:   Phổ Triệu Thỉnh Chân Ngôn 

(pǔ zhào qǐng zhēn yán ) 
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Nam mô bộ bộ để rị, dà ra đa rị đát đa nga đa da (3 lần) 

 
‧

   
na   mo   bu   bu   di    li    qie   li   du

‧
o   li  dan  duo  ye   duo   ye    (3 times) 

 
 UNTYING THE KNOT OF HATRED TRUE WORDS:  Giải Oan Kết Chân Ngôn 

(jiě yuàn jiē zhēn yán) 
Án tam đà ra dà đà ta bà ha (3 lần) 

 
‧

 
nan  san   tuo   la  qie  tuo   suo   po  he   (3 times) 
 

   ( Put palms together)   ( Chắp tay )   (

 HOMAGE TO THE GREAT MEANS EXPANSIVE BUDDHA FLOWER ADORNMENT SUTRA (3x) 

Nam mô Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh   

 
‧

   
ná   mó   dà  fāng guǎng fó huá yán jīng   (3 times) 
 
 HOMAGE TO THE ETERNALLY DWELLING BUDDHAS OF THE TEN DIRECTIONS. 

Nam mô thường trụ thập phương Phật. 

 
ná  mó cháng zhù shí fāng fó 
 
HOMAGE TO THE ETERNALLY DWELLING DHARMA OF THE TEN DIRECTIONS. 

Nam mô thường trụ thập phương Pháp. 

 
ná  mó cháng zhù shí fāng  fǎ  
 
HOMAGE TO THE ETERNALLY DWELLING SANGHA OF THE TEN DIRECTIONS. 

Nam mô thường trụ thập phương Tăng. 

 
ná  mó cháng zhù shí fāng sēng 
 
HOMAGE TO OUR ORIGINAL TEACHER SHAKYAMUNI BUDDHA. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

 
ná   mó  běn shī  shì  jiā  móu  ní    fó  

 

(the attendant makes ½ bow and leaves his position at third time)  

(niệm  đến lần thứ ba, hành giả xá, rời chỗ)  

(the attendant wals slowly to the middle, when reciting to the word :zhe “ ” , the attendant turns his 

face to the front and listens) 

(rồi đi từ từ đến giữa chánh điện, tới chữ “giả, ” xoay mặt về phía trước và lắng nghe)   

 

HOMAGE TO GREATLY COMPASSIONATE CONTEMPLATOR OF THE WORLDS‟ SOUNDS 

BODHISATTVA. 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 

 
ná   mó  dà   bēi guān shì yīn  pú   sà 
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HOMAGE TO EARTH STORE KING BODHISATTVA, WHO RESCUES THE LIVING AND THE 

DEAD FROM SUFFERING. 

Nam mô Minh Dương Cứu Khổ Địa Tạng Vương Bồ Tát. 

 
ná   mó  míng  yáng   jiù   kǔ   dì  zàng  wáng  pú  sà 
 
HOMAGE TO THE VENERABLE ANANDA WHO STATED THE TEACHINGS. (release palm) 

Nam mô Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả. (buông tay) 

◎    
ná   mó   qǐ   jiào  ē    nán  tuó  zūn  zhě 
 

(As the attendant leaves his position and bows to the Buddha, he should make this contemplation, « By the 

original vow-power of Shakyamuni Buddha, Gwan Yin, Earth Store, and Ananda, of the Triple Jewel, may 

they hear me intone their names and appear in empty space to save and pull these hungry ghosts from 

suffering. ») 

(khi rời chỗ, hành giả lễ Phật và quán tưởng bởi nguyện lực Tam Bảo, Thích Ca, Quán Âm, Địa Tạng, A Nan, 

nguyện khi nghe con xưng danh hiệu, hiển hiện trong hư không tế bạt ngạ quỉ ly khổ) 

  

 
 I TAKE REFUGE WITH THE BUDDHA (bow), I TAKE REFUGE WITH THE DHARMA,  

    I TAKE REFUGE WITH THE SANGHA. 

Quy y Phật (lạy xuống), quy y Pháp, quy y Tăng. 

 
guī   yī    fó           guī   yī     fǎ    guī   yī   sēng 
 

I TAKE REFUGE WITH THE BUDDHA, THE DOUBLY PERFECTED HONORED ONE. 

(turn over palm) 

Quy y Phật, lưỡng túc tôn. (lật bàn tay) 

 

guī   yī    fó    liǎng  zú  zūn  
 
I TAKE REFUGE WITH THE DHARMA, WHICH IS HONORABLE AND APART FROM DESIRE. 

Quy y Pháp, ly dục tôn. 

guī   yī    fǎ     lí    yù   zūn  
 
I TAKE REFUGE WITH THE SANGHA, THE HONORED ONE AMONG ASSEMBLIES. 

Quy y Tăng, chúng trung tôn 

 
guī  yī   sēng    zhòng zhōng zūn 
 
I HAVE COMPLETED TAKING REFUGE WITH THE BUDDHA (stand), I HAVE COMPLETED 

TAKING REFUGE WITH THE DHARMA, AND I HAVE COMPLETED TAKING REFUGE WITH 

THE SANGHA.   ( 3 times for this entire section) 

Quy y Phật cánh (đứng), quy y Pháp cánh, quy y Tăng cánh  ( tụng 3 lần cho cả phần nầy) 

 
‧
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guī   yī     fó   jìng      guī     yī    fǎ   jìng      guī   yī  sēng  jìng   
(Sau 3 lạy, hành giả xá và trở về chổ củ) 

( After 3 bows, the attendant makes ½ bow and return to the original place.) 
 

  Disciples of the Buddha 
THE EVIL KARMA WHICH YOU HAVE CREATED, IS 

ALL BECAUSE OF BEGINNINGLESS GREED, 

HATRED, AND STUPIDITY, 
 

 Sentient beings 

 Solitary spirits 

  

    Phật tử 

 
 fó  zǐ 

sở tạo chư ác nghiệp,  giai do vô thỉ tham sân si 

           
suǒ zào zhū   è    yè     jiē  yóu wú   shǐ tān chēn  chī 

Hữu tình 

 
yǒu qíng 

Cô hồn 

gū hún 

 

WHICH HAS BEEN 

PRODUCED IN BODY, 

MOUTH, AND MIND, 

    Disciples of the Buddha 

REPENT OF IT ALL. 

 

    Sentient beings 
    Solitary spirits 

 

Tùng thân ngữ ý chi sở sanh, nhất thiết 
         
      cóng shēn yǔ yì zhī suǒ shēng   yí qiè 

  Phật tử 

   
    fó  zǐ 

 
      giai sám hối 

 
jiē chàn huǐ 

 

  Hữu tình 

   
  yǒu qíng 

  Cô hồn 

  
  gū hún 

 
  LIVING BEINGS ARE LIMITLESS, I VOW TO CROSS THEM OVER. 

Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ. 

         
zhòng shēng wú  biān  shì  yuàn  dù  
 
AFFLICTIONS ARE INEXHAUSTIBLE, I VOW TO CUT THEM OFF. 

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 

  
fán  nǎo  wú   jìn   shì  yuàn  duàn  
 
DHARMA-DOORS ARE IMMEASURABLE, I VOW TO LEARN THEM. 

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học. 

 
 fǎ   mén  wú  liàng  shì  yuàn  xué  
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THE BUDDHA-PATH IS UNSURPASSED, I VOW TO REALIZE IT. ( 3 times for this entire section) 

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành  ( tụng 3 lần ) 

   
‧

 
fó  dào  wú shàng shì yuàn chéng    

 

THE LIVING BEINGS OF THE SELF-NATURE, I VOW TO CROSS OVER. 

Tự tánh chúng sanh thệ nguyện độ. 

  
 zì xìng zhòng shēng shì yuàn dù 
 
THE AFFLICTIONS OF THE SELF-NATURE, I VOW TO CUT OFF. 

Tự tánh phiền não thệ nguyện đoạn     
3 

 zì xìng  fán nǎo  shì yuàn duàn  
 
THE DHARMA-DOORS OF THE SELF-NATURE, I VOW TO ENTIRELY LEARN. 

                                 ( the attendant makes a ½ bow and leaves his position) 

Tự tánh pháp môn thệ nguyện học.        (hành giả chắp tay xá rời  khỏi vị trí)  

   
zì  xìng   fǎ  mén shì yuàn xué    
 
THE BUDDHA-PATH OF THE SELF-NATURE, I VOW TO REALIZE. 

Tự tánh Phật đạo thệ nguyện thành. 

  
zì  xìng  fó  dào  shì  yuàn chéng  
 
EXTINGUISHING FIXED KARMA TRUE WORDS:   Diệt Định Nghiệp Chân Ngôn 

   (miè dìng yè zhēn yán) 
Án bát ra mạt lân đà nãnh ta bà ha. ( 3 lần) 

           
‧

nan   bo    la  mo   lin  tuo  ning  suo  po   he
‧

  ( 3 times) 
 

(1/2 bow to the center on the third round) (xá đến trung tâm ở vòng thứ 3) 

ERADICATING KARMIC OBSTACLES TRUE WORDS:   Diệt Nghiệp Chướng Chân Ngôn 

    (miè yè zhàng zhēn yán)  

Án a lổ lặc kế ta bà ha ( 3 lần ) 

  
‧

 
nan  e    lu    le    ji    suo   po    he

‧  ( 3 times) 
 
 

 OPENING THE THROAT TRUE WORDS:  Khai Yết Hầu Chân Ngôn 

  (kāi yān hóu zhēn yán) 
Án bộ bộ đế rị, dà rị đa rị, đát đa nga đa da ( 3 lần ) 
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‧

 
nan  bu  bu   di     li    qie  duo   li   dan  duo  ye  duo  ye

‧   ( 3 times)  
(1/2 bow to the Buddha on the third round) (xá đến Phật ở vòng thứ 3) 

SAMAYA PRECEPTS TRUE WORDS:  Tam Muội Da Giới Chân Ngôn 

  (sān mèi yē jiè zhēn yán)  

Án tam muội da tát đỏa noan ( 3 lần ) 

 
‧

nan  san  mei  ye   sa  tuo  wa
‧n   ( 3 times) 

 
TRANSFORMATION OF FOOD TRUE WORDS:   Biến Thực Chân Ngôn 

  (biàn shí zhēn yán) 
Nam mô tát phạ đát tha, nga đa phạ lồ chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng. ( 3 lần ) 

na   mo   sa   wa  dan  tuo  ye  duo  wa   lu   zhi    di   

 
‧

nan  san  bo   la,   san   bo   la,  ho
‧

ng    ( 3 times)  
( The left hand upholds the food offering and the right hand lightly presses on the food. Make the 

following contemplation, “ I now recite this sublime, wondrous Dharma of limitless awesome virtue and 

tranquil brightness to aid this portions. It‟s neither one nor limitless, yet at the same time it is one and 

limitless. And each portion increases layer upon layer without exhaustion, filling up empty space and 

pervading the Dharma realm, so that it universally rescues those hungry beings and causes them to 

leave suffering and attain bliss.”) 
 

(Tay trái cầm chung, tay phải đè nhẹ trên miệng chung & quán tưởng như sau:”Con tụng vô lượng oai 

đức tự tại quang minh thắng diệu La Ni nầy, gia trì thức ăn đây, tức một phần thức ăn này xuất ra vô 

lượng thức ăn hoặc một khi ăn thì không phần nào mà không là vô lượng, mà mỗi phần là vô lượng, mỗi 

mỗi xuất vô lượng vô tận xung đầy hư không châu biến pháp giới, phổ tế ngạ quỷ- ly khổ đắc lạc.”) 
 

”

SWEET DEW TRUE WORDS:   Cam Lồ Thủy Chân Ngôn 

 (gān lù shui zhēn yán) 
Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đa da, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô,  

      bát ra tô rô, ta bà ha. ( 3 lần ) 

 
na  mo   su    lu    po  ye   

( place pure vase on the rim of the cup which contains seven grains of rice) 
(để tay lên vành miệng chung trong đựng 7 hạt gạo) 

 
dan tuo  ye  duo  ye  da   zhi   tuo   nan 

  
su     lu   su     lu                                                    (swirl the pure vase around the incense twice)  

(quay tịnh bình quanh lư hương 2 vòng) 
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bo   la   su    lu     bo   la   su    lu  

                                                 (swirl the pure vase around the cup twice) (quay tịnh bình chung quanh ly 2 lần) 

suo   po   he    ( 3 times)                      (Pour 1/3 of water into the cup.) (Rót 1/3 nước vào bình)
 

(The first pour of water, swirl outside to the right. The second and the third pour of water, swirl inside to the left) 

(rót nước lần đầu, quay vòng bên phải, hướng phía ngoài; lần nhì và lần ba quay vòng bên trái, hướng về phía trong)    

 

(Contemplate how this water, aided by   the power of mantras, become pure and clean and completely 

pervades the Dharma realm. It enables the throats of all hungry ghosts to open by themselves. Living 

beings throughout the Dharma realm attain the food and drink of sweet dew all in an instant.) 

(Quán tưởng nước gia trì chú lực này trạm nhiên châu biến pháp giới khiến chư ngạ quỷ tự khai yết hầu 

và chúng sanh pháp giới đồng thời đều được cam lộ ẩm thực) 

 

THE ONE CHARACTER WATER WHEEL TRUE WORDS:  Nhứt Tự Thủy Luân Chân Ngôn 

 (yī zì shuǐ lún zhēn yán) 
Án noan noan noan noan noan ( 3 lần ) 

  
‧

  
nan  wan  wan  wan  wan  wa

‧
n  ( 3 times) 

 
MILK OCEAN TRUE WORDS:   Nhũ Hải Chân Ngôn 

    (rǔ hǎi zhEn yán ) 
Nam mô tam mãn đa mẫu đà nẩm án noa ( 3 lần ) 

na  mo  san  man  duo, mo  tuo  nan, nan  wan   ( 3 times)  
( After the third recitation of the mantras, the attendant presses his finger on the rim of the cup. Upon the first 

recitation ( of the seven Buddhas‟ names), at the word „li”, the attendant turns to the left and walks to the left corner, 

facing outside.  Upon the second recitation, at the word “li”, the attendant walks back to his original position, 

facing right. Upon the third recitation, at the word “li”, the attendant turns and walks to the middle of the hall, 

facing the front. The attendant gets his cues from the sound of the handbell.) 
 
(Sau lần thứ ba niệm chú, hành giả ấn ngón tay lên miệng chung, vào lần thứ nhất niệm 7 vị Phật, ngay 

chữ “Ly”  hành giả quay về phía trái và đi về phía trái hướng ra ngoài. Vào lần thứ 2 đến chữ “Ly”, hành 

giả đi tiếp về chỗ cũ hướng về phía mặt. Vào lần thứ 3 đến chữ “Ly”, hành giả quay và đi về giữa chánh 

điện hướng về phía trước.Hành giả nghe tiếng khánh như tín hiệu) 
 

 
 HOMAGE TO THE THUS COME ONE MANY JEWELS 

Nam mô Đa Bảo Như Lai, 

 
ná   mó  duō  bǎo  rú  lái 
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HOMAGE TO THE THUS COME ONE JEWELLED VICTORY. 

Nam mô Bảo Thắng Như Lai, 

  
ná  mó  bǎo  shèng  rú  lái 
 
HOMAGE TO THE THUS COME ONE WONDROUS FORM. 

Nam mô Diệu Sắc Thân Như Lai, 

 
ná  mó  miào  sè  shēn  rú  lái 
 

HOMAGE TO THE THUS COME ONE VAST AND EXTENSIVE BODY. 

Nam mô Quảng Bác Thân Như Lai, 

 
ná  mó guǎng bó shēn  rú  lái 
 
HOMAGE TO THE THUS COME ONE APART FROM FEAR. 

Nam mô Ly Bố Úy Như Lai  

  
ná  mó    lí     bù  wèi   rú    lái 
 

(1,2,3 step forward at the first time) ( 1,2,3 bước về phía trước) 

HOMAGE TO THE THUS COME ONE SWEET DEW KING. 

Nam mô Cam Lồ Vương Như Lai 

 
ná  mó  gān  lù  wáng  rú  lái 
 
HOMAGE TO THE THUS COME ONE AMITABHA. 

Nam mô A Di Đà Như Lai   (3x) 

 ◎   

ná   mó   ē     mí  tuó   rú   lái    (3x) 
 

 THESE SPIRITUAL MANTRAS AID 

    AND UPHOLD THE 

Pure Dharma food, 

Dharma-Offering food, 

Sweet Dew water, 

 

Thần chú gia trì 
 

shén zhòu jiā chí 

Tịnh pháp thực, 

 
jìng fǎ

‧
 shí 

Pháp thí thực, 

 
fǎ shi shí 

Cam lồ thủy, ．

gān lù shuǐ 

(At the first time: With the index finger write the “hong ” character over the water.) 

  ( Lần đầu với ngón trỏ viết chử “hồng ” trên nước.) 
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UNIVERSALLY GIVEN TO THE 

MULTITUDES OF THE 

Disciples of the Buddha 
LIKE SAND GRAINS IN A 

RIVER. Sentient beings 

Solitary spirits 

 

Phổ thí hà sa chúng 

     
      pǔ  shī  hé  shā  zhòng 

Phật tử  

     
fó   zǐ 

Hữu tình 

 
yǒu qíng 

Cô hồn 

gū hún 

 
(when the word  « Buddha fP » is recited, write « hong  » again.) 

(khi niệm đến chữ Phật, viết chữ « hông » lần nữa)   

(flick the water) (búng nước) 
 
I VOW THAT THEY WILL ALL BE SATISFIED AND RENOUNCE STINGINESS AND GREED, 

Nguyện giai bảo mãn xả kiên tham,  

   
yuàn  jiē  bǎo  mǎn  shě  qiān  tān  
 
AND QUICKLY BE FREED FROM DARKNESS AND BE REBORN IN THE PURE LAND, 

                                                ( flick the water and kneel) 

Tốc thoát u minh sanh Tịnh Độ, ( búng nước rồi quỳ) 

sù  tuō  yōu míng shēng jìng  dù  
 
AND TAKE REFUGE WITH THE TRIPLE JEWEL AND GIVE RISE TO BODHI, 

Quy y Tam bảo phát Bồ đề, 

 
guī  yī    sān  bǎo  fā   pú   tí  
 
AND ULTIMATELY REALIZE THE UNSURPASSED PATH 

Cứu cánh đắc thành vô thượng đạo 

   
jiù  jìng  dé chéng wú shàng dào  
 
WITH THE LIMITLESS MERIT AND VIRTUE WHICH EXHAUSTS THE FUTURE, 

Công đức vô biên tận vị lai, 

 
gōng  dé  wú  biān  jìn  wèi  lái   
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MAY ALL 

Disciples of the Buddha 

SHARE IN THE FOOD OF DHARMA 

(flick it three times, to the left, right, and center)    (3x) 
Sentient beings 

Solitary spirits 

 

Nhất thiết 

 
yí  qiè 

Phật tử 

 
fó   zǐ 

 
 
 

đồng pháp thực (búng 3x;trái, phải & giữa) 

       
         tóng  fǎ  shí  (3x) 

 

 

Hữu tình 

 
yǒu qíng 

Cô hồn 

gū hún 
 

 ( At this time the attendant holds the pure food and goes outdoors to put it on the offering platform. He divides it 

into three shares : the first share to creatures of the sea, so that they attain the emptiness of people ; the second 

share to the fur group, so that they attain the stillness of dharmas ; and the third share to those who posses 

consciousness and barrel-like appearances, throughout other lands,  causing them all to be full and content, and to 

attain the patience of non-production. If there‟s no platform, then place the food on clean ground or upon a big 

stone. Do not place it under either a pomegranate of peach trees, because ghosts and spirits are afraid of these 

kinds of trees, and will not dare to partake of the food. Also, according to the manual of Dharma Master Yun-ch‟i, 

one does not divide the food into three portions—which is the right method. But now we just go along with the 

general custom.) 
 
(Bấy giờ hành giả đem chung tịnh thực đi ra ngoài để lên bàn thí thực, chia làm ba phần:1) thí cho loài thủy tộc 

được nhân không. 2) thí cho loài mao quần (thú có lông) được pháp không. 3) thí cho tha phương bẩm thức 

thảo (đồ gốm) hình đều được vô sanh nhẫn. Nếu không có bàn án, thì để tịnh thực ở dưới đất hoặc trên tảng đá 

lớn. Không được để tịnh thực nơi cây lựu hoặc cây đào, bởi vì quỷ thần không dám tới ăn. Theo Ngài Vân Thê, 

không phải chia tịnh thực ra 3 phần là đúng cách. Nhưng hiện nay chúng ta vẫn làm theo thường lệ.) 
 

 

 ALL OF YOU 
MULTITUDES OF 

 

Disciples of the Buddha 

Sentient beings 

Solitary spirits 

 

 Nhữ đẳng 

  
‧

 
  rú  děng 

Phật tử ‧
 

fó   zǐ 
chúng , 
‧

 
zhòng , 

Hữu tình 

 
yǒu qíng 

Cô hồn 

gū hún 
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I NOW MAKE THIS OFFERING TO YOU. THIS FOOD PERVADES THE TEN DIRECTIONS, 

Ngã kim thí nhữ cúng. Thử thực biến thập phương. 
‧ ‧ ‧ ‧ ‧

wǒ   jīn  shī  rǔ  gōng     cǐ   shí  biàn shí  fāng 
 

 TO ALL THE 

Disciples of the Buddha 

TOGETHER. Sentient beings 

Solitary spirits 

 

 Nhất thiết 
‧

 
yí  qiè 

Phật tử 

 
‧

 
fó   zǐ 

   cộng 

  
‧

 
   gòng 

Hữu tình 

 
yǒu qíng 

Cô hồn 

gū hún 
   
I VOW THAT THE MERIT AND VIRTUE FROM THIS, 

Nguyện dĩ thử công đức, 
‧ ‧ ‧

yuàn  yǐ  cǐ  gōng  dé   
 
WILL GO EVERYWHERE AND REACH EVERYONE. 

Phổ cập ư nhất thiết, 
‧ ‧ ‧

 pǔ  jí    yú    yí    qiè  
 

THIS FOOD OFFERING IS GIVEN TO THE 

Disciples of the Buddha 

Sentient beings 

Solitary spirits 

  

   Thí Thực dữ 
‧

 
‧

 
shī  shí    yǔ 

Phật tử ‧
 

fó   zǐ 

Hữu tình 

 
yǒu qíng 

Cô hồn 

gū hún 

 
SO THAT THEY WILL ALL REALIZE THE BUDDHA-PATH. 

Giai cộng thành Phật đạo. ( 3 lần) 
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‧ ‧ ‧

jiē  gòng chéng  fó  dào      ( 3 times for this entire section) 

 
 GIVING UNOBSTRUCTED FOOD TRUE WORDS: Thí Vô Giá Thực Chân Ngôn 

  (shī wú zhē shí zhēn yán) 
Án,  mục lực lăng ta bà ha ( 3 lần)    

‧ ‧ ‧ ‧ ‧

na
‧

n  mu
‧

   li    li
‧

ng   su
‧

o  po  he
‧    (3x) 

 
 UNIVERSAL OFFERING TRUE WORDS:   Phổ Cúng Dường Chân Ngôn 

   (pǔ gōng yǎng zhēn yán) 
Án,  nga nga nẵng tam bà, phạ phiệt nhật la hồng ( 3 lần) 

‧‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧‧‧
       ( 3x) 

na
‧

n,  ye
‧

  ye na
‧

ng,  sa
‧

n   po  wa
‧ ,    fa‧    zi    la

‧
,   ho
‧

ng  ( 3x) 
  

 THE HEART OF PRAJNA PARAMITA SUTRA ( 1 time, see page 44) 

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh ( 1 biến, xem trang 44) 

,  

bō  rě    bō  luó  mì  duō  xīn  jīng 
 

THE SPIRIT MANTRA FOR REBIRTH IN THE PURE LAND  (3 times, see page 105) 

 Vãng Sanh Chú    

      ,   
 

PRAISE 

Tán Kệ 

  zàn  jì 
 
MAY ALL THE FOUR KINGS OF BEINGS REACH THE JEWELLED LAND, 

Tứ sanh đăng ư bảo địa; 

sì shēng dēng  yú  bǎo dì  
 
AND THE BEINGS OF ALL THREE REALMS BE BORN FROM LOTUS BLOOMS. 

Tam hữu thác hóa liên trì, 

sān yǒu tuō huà  lián chí 
 
MAY ALL THE MYRIAD GHOSTS ATTAIN THE THREE-FOLD WORTHINESS, 

Hà sa ngạ quỉ chứng tam hiền, 

hé  shā    è   guǐ  zhèng  sān  xián  
 
AND THE COUNTLESS SENTIENT ONES ASCEND THE TEN GROUNDS. 

Vạn loại hữu tình đăng Thập địa. 
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wàn  lèi  yǒu  qíng  dēng  shí  dì  
 
AMITABHA‟S BODY IS THE COLOR OF GOLD 

A Di Đà Phật thân kim sắc, 

  ē    mí  tuó  fó  shēn  jīn  sè 
 
THE SPLENDOR OF HIS HALLMARKS HAS NO PEER. 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân 

  
xiàng hǎo guāng míng  wú  děng  lún  
 
THE LIGHT OF HIS BROW SHINES ROUND A HUNDRED WORLDS, 

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di 

  
bái háo  wǎn zhuǎn  wǔ  xū  mí  
 
WIDE AS THE SEAS ARE HIS EYES PURE AND CLEAR. 

Cám mục trừng thanh tứ đại hải, 

   
gān mù chéng qīng  sì   dà    hǎi   
 
SHINING IN HIS BRILLIANCE BY TRANSFORMATION 

Quang trung hóa Phật vô số ức, 

  
guāng zhōng  huà  fó  wú  shù  yì 
 
ARE COUNTLESS BODHISATTVAS AND INFINITE BUDDHAS. 

Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên 

 
huà pú   sà zhòng  yì  wú  biān  
 
HIS FORTY-EIGHT VOWS WILL BE OUR LIBERATION, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh 

 
sì   shí   bā  yuàn dù  zhòng  shēng  
 
IN NINE LOTUS-STAGES WE REACH THE FARTHEST SHORE. 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn 

 
jiǔ  pǐn  xián lìng dēng bǐ  àn  
 
HOMAGE TO THE BUDDHA OF THE WESTERN PURE LAND, 

KIND AND COMPASSIONATE AMITABHA.(repeat this line 3 times) 

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.   ( lập lại câu nầy 3 lần) 

    
ná  mó    xī  fāng   jí     lè   shì  jiè    dà    cí    dà   bēi   ē      mí  tuó   fó   
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NA MO AMITA BUDDHA (recite and circumabulate) 

Nam mô A Di Đà Phật    (nhiễu Phật) 

 
ná   mó   ē    mí   tuó   fó 
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PRAISE TO AMITA BUDDHA 

A Di Đà Tán 

  mí tuó zàn 
 
AMITABHA‟S BODY IS THE COLOR OF GOLD 

A Di Đà Phật thân kim sắc, 

ē     mí    tuó  fó  shēn  jīn  sè 
 
THE SPLENDOR OF HIS HALLMARKS HAS NO PEER. 

Tướng hảo quang minh vô đẳng luân 

 
xiàng hǎo guāng míng wú  děng  lún  
 
THE LIGHT OF HIS BROW SHINES ROUND A HUNDRED WORLDS, 

Bạch hào uyển chuyển ngũ Tu Di 

  
bái  háo  wǎn zhuǎn wǔ  xū   mí  
 
WIDE AS THE SEAS ARE HIS EYES PURE AND CLEAR. 

Cám mục trừng thanh tứ đại hải, 

    
gàn mù chéng qīng  sì   dà   hǎi  
 
SHINING IN HIS BRILLIANCE BY TRANSFORMATION 

Quang trung hóa Phật vô số ức, 

   
guāng zhōng huà  fó  wú  shù  yì   
 
ARE COUNTLESS BODHISATTVAS AND INFINITE BUDDHAS. 

Hóa Bồ Tát chúng diệc vô biên 

 
huà pú  sà  zhòng  yì   wú  biān  
 
HIS FORTY-EIGHT VOWS WILL BE OUR LIBERATION, 

Tứ thập bát nguyện độ chúng sanh 

  
sì    shí   bā yuàn   dù  zhòng  shēng  
 
IN NINE LOTUS-STAGES WE REACH THE FARTHEST SHORE. 

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn 

  
jiǔ  pǐn  xián  lìng  dēng  bǐ   àn  
 
HOMAGE TO THE BUDDHA OF THE WESTERN PURE LAND, KIND AND COMPASSIONATE 

AMITABHA.(repeat this line 3 times) 

Nam mô Tây phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi A Di Đà Phật.  ( lập lại câu nầy 3 lần) 

     
ná   mó  xī  fāng    jí    lè    shì  jiè   dà     cí   dà   bēi   ē    mí  tuó   fó 
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NA MO AMITA BUDDHA (recite while circumabulating) 

Nam mô A Di Đà Phật   ( nhiễu niệm) 

 
ná   mó   ē    mí   tuó   fó     

  

VERSE FOR TRANSFERING MERIT 

Kệ Hồi Hướng 

   huí  xiàng  jì
 

I VOW THAT THIS MERIT  

 Nguyện dĩ thử công đức,  

   
yuàn  yǐ  cǐ  gōng  dé      

 

WILL ADORN THE BUD DHAS PURE LAND. 

 trang nghiêm Phật tịnh độ. 

  
zhuāng  yán  fó   jìng  dù 
 
REPAYING FOUR KINDS OF KINDNESS ABOVE 

 Thượng báo tứ trọng ân,  

    
shàng bào  sì zhòng ēn       
 
AIDING THOSE BELOW IN THE THREE PATHS OF SUFFERING. 

 hạ tế tam đồ khổ. 

xià    jì  sān   tú   kǔ 
 
MAY THOSE WHO SEE AND HEAR,  

Nhược hữu kiến văn giả.,  

.  
ruò  yǒu  jiàn  wén  zhě    
 
ALL BRING FORTH THE BODHI HEART 

 tất phát bồ đề tâm, 

 
xī   fā    pú    tí    xīn 
 
AND WENT THIS RETRIBUTION BODY IS DONE 

 Tận thử nhất báo thân,  

jìn    cǐ    yí  bào  shēn    
 
BE BORN TOGETHER IN THE LAND OF ULTIMATE BLISS. 

 đồng sanh Cực Lạc Quốc. 

   ) 
tóng  shēng  jí    lè   guó     (sung after lecture) 
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CEREMONY FOR PURIFYING THE BOUNDARIES 

Tịnh Đàn Nghi Quy 

     jìng tán yí guī 
 

PRAISE FOR PURIFYING THE WATER 

Dương Chi Tịnh Thủy Tán 

      yáng zhī jìng shuǐ zàn 
 
USING THE WILLOW BRANCH, THE PURE WATER IS SPRINKLED EVERYWHERE IN THREE 

THOUSAND WORLDS. 

Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên. 

        
yáng zhī jìng shuǐ       biàn sǎ sān qiān 
 
IT‟S NATURE IS EMPTY, YET ITS EIGHT VIRTUES BENEFIT HUMANS AND GODS. 

Tánh không bát đức lợi nhân thiên. 

       
xìng kōng bā dé   lì   rén  tiān 
 
*SO THEIR BLESSING AND LIFE SPAN WILL BE INCREASED GREATLY. 

Phúc thọ quảng tăng diên 

*      
fú shòu guǎng zēng yán 
 

*CAUSING HUNGRY GHOSTS TO AVOID HAVING NEEDLE-SIZED THROATS. 

Ngạ quỷ miễn kim yết 

*      
   è    guǐ miǎn zhēn yān 

 
 / *Recite only one of these two lines  /  (Chỉ tụng 1 trong 2 hàng nầy) 
 
ERADICATING OFFENSES AND GETTING RID OF FAULTS, 

Diệt tội trừ khiên. 

      
miè  zuì chú qiān  
 
IT TURNS THEIR FLAMES INTO RED LOTUSES. 

Hỏa diệm hóa hồng liên 

        
huǒ yàn huà hóng lián  
 
HOMAGE TO THE BODHISATTVAS, MAHASATTVAS OF THE CLEAR COOL GROUND.(3x) 

Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát, Ma Ha Tát   (3 lần) 

        

ná  mó  qīng liáng dì   pú   sà   mó    hē   sà  
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HOMAGE TO THE BODHISATTVA WHO OBSERVES THE SOUNDS OF THE WORLD (3x) 

Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát    (3lần) 

  
  ná   mó    dà  bēi  guān shì  yīn   pú  sà  
 

VERSE SPOKEN BY THE DHARMA HOST WHILE HOLDING THE WATER 

Chủ Pháp Trì Thủy Thuyết Văn 

 
zhǔ  fǎ  chí  shuǐ  shuō  wén 

 
THE BODHISATTVA WITH HIS WILLOW BRANCH AND SWEET DEW WATER, 

Bồ Tát liễu đầu Cam Lồ Thủy, 

 
pú   sà   liǔ   tóu gān   lù  shuǐ  
 
CAN MAKE A SINGLE DROP PERVADE THE TEN DIRECTIONS‟ ROUND. 

Năng linh nhất trích biến thập phương. 

    
néng ling  yī   dī  biàn  shí  fāng 
 
ENTIRELY WASHED AWAY ARE ALL DEFILEMENT AND FOUL ODOR; 

Tinh thiện cấu uế tận quyên trừ 

 
xīng shān gòu huì jìn juān chú  
 

COMPLETELY CLEANSED AND PURIFIED, THIS HOLY PRACTICE-GROUND. 

Linh thử đàn tràng tất thanh tịnh. 

 
ling  cǐ  tán chǎng  xī qīng jìng 
 
THE TEACHINGS CONTAIN THESE TRUE WORDS, WHICH WE SHOULD REVERENTLY HOLD 

AND RECITE: 

Giáo hữu chân ngôn cẩn đương trì tụng 

 
jiào yǒu zhēn yán jǐn dāng chí sòng 
 
GREAT COMPASSION MANTRA  ( recite continuously until  instructed to stop,see page 32) 

Chú Đại Bi              ( tiếp tục tụng đến khi chỉ thị ngừng, xem trang số 32) 

          ;  
dà bēi zhòu         

 
TEN SMALL MANTRAS  (see page 36) 

Thập Tiểu Chú    (xem trang số 36) 

       
shí xiǎo zhòu 
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THE HEART OF PRAJNA PARAMITA SUTRA (see page 44) 

Bát Nhã  Ba La Mật Đa Tâm Kinh   (xem trang số 44) 

 
bō   rě   bō   luó   mì duō  xīn  jīng
 
MAHA PRAJNA PARAMITA 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa   ( 3 lần) 

  
mó hē    bō   rě    bō  luó   mì  duō  ( 3 times) 

 

ALL THE NAMES OF THE GREAT ONE, AVALOKITESVARA, PERVADES EVERYWHERE. 

Quán Âm Đại Sĩ, tất hiệu viên thông 

guān yīn dà shì     xī   hào yuán tōng  
 
HIS TWELVE GREAT VOWS ARE GRAND AND PROFOUND. 

Thập nhị đại nguyện thệ hoằng thâm. 

 
shí  èr  dà  yuàn shì hóng shēn  
 
HE FERRIES THE CONFUSED ACROSS THE SEA OF SUFFERING. 

Khổ hải độ mê tân 

kǔ   hǎi  dù   mí   jīn 
 
RESCUING THE SUFFERING BY SEARCHING OUT THEIR SOUNDS 

Cứu khổ tầm thinh, 

 
jiù   kǔ  xún shēng 
 
THERE ARE NO LANDS WHERE HE DOES NOT APPEAR. 

Vô sát bất hiện thân 

 
wú chà bù xiàn shēn 

 

     VERSE OF DEDICATION 

 Kệ Hồi Hướng  

    
      huí xiàng jì 

 
MAY THESE ADORNMENTS AND PURE MERIT AND VIRTUE, 

Dĩ thử nghiêm tịnh công đức 

  
 yǐ   cǐ    yán  jìng gōng dé 
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BE DEDICATED TO THE DHARMA PROTECTING DRAGONS AND GODS, 

Hồi hướng Hộ pháp Long Thiên 

 
huí xiàng hù  fǎ  lóng tiān 
 
TO THE MOUNTAIN AND RIVER SPIRITS OF THE THREE REALMS. 

Tam giới nhạc độc linh thông 

 
sān jiè  yuè  dú  líng cōng  
 
AND TO THE GUARDIANS WHO WATCH OVER OUR SANGHARAMAS. 

Thủ hộ già lam chân tể. 

 
shǒu hù qié  lán  zhēn zǎi 
 
WE PRAY THAT BLESSINGS, PEACE AND GOODNESS 

Kỳ phúc bảo an bình thiện 

qí   fú   bǎo  ān  píng shàn 
 
BE AN ADORNMENT TO BODHI WHICH IS UNSURPASSED, 

Trang nghiêm vô thượng Bồ Đề. 

 
zhuāng yán wú shàng pú tí 
 
VOWING THAT ALL, BOTH OUR ENEMIES AND THOSE WE ARE CLOSE TO THROUGHOUT 

THE DHARMA REALM. 

Phổ nguyện pháp giới oán thân 

pǔ yuàn fǎ  jiè yuān qīn 
 
WILL ENTER THE SEA OF VAIRO CANA‟S NATURE TOGETHER. 

Cộng nhập Tỳ Lô tánh hải. 

   
gòng rù  pí   lú   xìng hǎi 
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GREAT TRANSFERENCE OF MERIT 

Đại Hồi Hướng 

  dà huí xiàng 

                                                                                                          (Kneel and recite) ( ) 

WE DISCIPLES ARE COMMON PEOPLE, SUBJECT TO BIRTH AND DEATH. 

Đệ tử chúng đẳng, hiện thị sanh tử phàm phu 

 
dì    zǐ  zhòng děng   xiàn shì shēng sǐ  fán   fū    
 
BURDENED BY DEEP AND HEAVY OFFENSES, REVOLVING IN SIX DESTINIES. 

Tội chướng thâm trọng, luân hồi lục đạo. 

  
zuì zhàng shēn zhòng  lún huí liù dào  
 
WE SUFFER UNSPEAKABLE PAIN, BUT NOW WE HAVE MET A GOOD TEACHER. 

Khổ bất khả ngôn, kim ngộ tri thức. 

 
kǔ   bù   kě   yán     jīn  yù   zhī   shì   
 
WE HAVE HEARD AMITABHA‟S NAME AND THE MERIT OF HIS VOWS. 

Đắc văn Di Đà danh hiệu, bổn nguyện công đức. 

    , 
dé   wén   mí  tuó  míng  hào   běn yuàn gōng dé  
 
SINGLEMINDEDLY RECITING HIS NAME, AND SEEKING REBIRTH IN HIS LAND, 

Nhất tâm xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh 

   
yī  xīn  chēng  niàn       qiú   yuàn wǎng shēng  
 
 WE HOPE THE BUDDHA WILL NOT RENOUNCE US, BUT WILL KINDLY GATHER US IN. 

Nguyện Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ. 

 
yuàn fó   cí   bēi  bù  shě         āi   lián shè shòu  
 
WE DISCIPLES DO NOT RECOGNIZE HIM, HIS BODY, HIS HALLMARKS, HIS LIGHT. 

Đệ tử chúng đẳng, bất thức Phật thân, tướng hảo quang minh 

      
dì zǐ zhòng děng       bù  shì   fó shēn    xiàng hǎo guāng míng 
 
WE HOPE THE BUDDHA WILL MANIFEST, LET US SEE GWAN YIN, GREAT STRENGTH, 

Nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến, cập kiến Quán Âm, Thế Chí 

    
yuàn fó shì xiàn      lìng  wǒ  dé   jiàn     jí   jiàn guān  yīn  shì  zhì   
 
AND ALL OF THE BODHISATTVAS IN THAT LAND OF PURE ADORNMENT, 

Chư Bồ Tát chúng, bỉ thế giới trung, thanh tịnh trang nghiêm. 
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zhū  pú  sà zhòng    bǐ   shì jiè zhōng  qīng jìng zhuāng yán
 
THEIR LIGHT, THEIR HALLMARKS AND CHARACTERISTICS; AND CAUSE US ALL  

AT LAST 

Quang minh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu 

      
guāng míng miào xiàng děng   lìng  wǒ   liǎo  liǎo  
 
TO SEE AMITABHA 

Đắc kiến A Di Đà Phật.  

 

dé   jiàn   ē    mí   tuó   fó     (Circumambulate the Buddha, reciting)   (nhiễu niệm)  
 
NA MO AMITABHA 

Nam mô A Di Đà Phật 

 
ná   mó  ē     mí  tuó   fó 
 
NA MO GWAN SHR YIN BODHISATTVA 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 

 
ná  mó guān shì  yīn  pú  sà 
 
NA MO GREAT STRENGTH BODHISATTVA 

Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát 

 
ná  mó   dà   shì  zhì   pú  sà 
 
NA MO GREAT PURE SEA OF BODHISATTVAS 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 

 
ná  mó  qīng jìng dà  hǎi zhòng pú sà 
 
 (All kneel)   Tất cả quỳ niệm   

WHEN DEATH COMES MAY WE HAVE NO OBSTRUCTIONS. MAY AMITABHA COME TO WELCOME 

US. 

Nguyện ngã lâm chung vô chướng ngại, A Di Đà Phật viễn tương nghinh. 

   . 
yuàn wǒ lín zhōng wú zhàng ài      ē   mí   tuó    fó yuǎn xiāng yíng .  
 
MAY GWAN YIN SPRINKLE SWEET DEW ON OUR HEADS, AND GREAT STRENGTH PLACE 

A GOLDEN DIAS BENEATH OUR FEET. 

Quán Âm cam lồ sái ngô đầu. Thế Chí kim đài an ngã túc. 

  . 
guān yīn gān lù  sǎ   wú  tóu      shì zhì   jīn   tái   ān  wǒ   zú .  
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SO IN AN INSTANT WE LEAVE THE FIVE TURBIDITIES AND ARRIVE AT THE LOTUS 

POOL. 

Nhất sát na trung ly ngũ trược, khuất thân tý khoảnh đảo liên trì. 

  , 
yí  chà  nà zhōng   lí wǔ zhuó    qū shēn bèi qǐng dào lián chí .  
 
WHEN OUR FLOWERS OPEN, MAY WE SEE THE BUDDHA, 

Liên hoa khai hậu kiến Từ Tôn 

, 
lián huá kāi hòu jiàn  cí  zūn 
 
AND DRAWING NEAR, HEAR THE SOUNDS OF DHARMA WITH CLEAR UNDERSTANDING. 

Thân thính pháp âm khả liễu liễu 

, 
qīn tīng  fǎ   yīn   kě  liǎo  liǎo 
 
MAY WE AWAKEN TO PATIENCE WITH NON-PRODUCTION. 

Văn dĩ tức ngộ vô sanh nhẫn . 

  , 
wén  yǐ    jí     wù   wú  shēng rěn  
 
THEN, NOT LEAVING PEACE, WE WILL ENTER THE SAHA WORLD, 

Bất vi an dưỡng nhập ta bà 

, 
bù  wéi  ān yǎng  rù  suō  pó 
 
TEACH LIVING BEINGS THROUGH SKILL IN MEANS, 

Thiện tri phương tiện độ chúng sanh 

 , 
shàn zhī fāng biàn dù zhòng shēng 
 
AND WITHIN THE WEARISOME DUST, DO THE BUDDHA‟S WORK. 

Xảo bả trần lao vi Phật sự 

 
qiǎo bǎ chén láo wéi  fó  shì  
 
MAY THE BUDDHA KNOW OF THESE VOWS WE‟VE MADE, MAY WE FINALLY REALIZE 

BUDDHAHOOD. 

Ngã nguyện như tư Phật tự tri, tất cánh đương lai đắc thành tựu. 

,     
wǒ yuàn rú   sī     fó     zì    zhī    bì    jìng dāng lái dé chéng jiù 

 
Recite and bow  / Tụng Niệm và Đảnh Lễ            sòng niàn j í  dǐng l ǐ  

 
SINGLEMINDED WE BOW TO SHAKYA-THUS-COME-ONE WHO PROPAGATES THE VAST, 

PURE, AND BLISSFUL LAND. 

Nhất tâm đảnh lễ, Hoằng Dương Tịnh Lạc Độ, Thích Ca Như Lai 
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yī  xīn       dǐng  lǐ     hóng yáng jìng lè dù     shì  jiā    rú   lái   
 
HIS HUNDRED-THOUSAND KOTIS OF TRANSFORMATION BODIES PERVADE ALL BUDDHAS 

OF THE DHARMA REALM. 

Thiên bá ức hóa thân, biến pháp giới chư Phật 

  
qiān bǎi yì huà shēn    biàn  fǎ  jiè    zhū  fó   
 
SINGLEMINDED WE BOW TO AMITABHA-THUS-COME-ONE OF THE ETERNAL, STILL, 

AND BRIGHT PURE LAND. 

Nhất tâm đảnh lễ, Thường Tịch Quang Tịnh Độ, A Di Đà Như Lai 

 
‧

  
yī   xīn       dǐng lǐ   cháng jí guāng jìng dù       ē   mí    tuó  rú    lái  
 
HIS PURE AND WONDERFUL DHARMA-BODY PERVADES ALL BUDDHAS OF THE 

DHARMA-REALM. 

Thanh tịnh diệu pháp thân, biến pháp giới chư Phật. 

 
‧

 
qīng jìng miào fǎ  shēn       biàn  fǎ   jiè      zhū   fó  
 
SINGLEMINDED WE BOW TO AMITABHA-THUS-COME-ONE OF THE LAND ADORNED WITH 

REAL REWARDS, 

Nhất tâm đảnh lễ, Thật Báo Trang Nghiêm Độ, A Di Đà Như Lai 

 
‧

              
yī  xīn       dǐng  lǐ      shí bào zhuāng yán dù      ē     mí    tuó  rú   lái  
 
HIS SEA OF BODIES WITH MYRIAD HALLMARKS PERVADES ALL BUDDHAS OF THE 

DHARMA-REALM.
Vi trần tướng hải thân, biến pháp giới chư Phật. 

         
‧

 
wēi chén xiàng hǎi shēn    biàn  fǎ   jiè      zhū  fó  
 
SINGLEMINDED WE BOW TO AMITABHA-THUS-COME-ONE OF THE LAND OF SAGELY 

DWELLING IN EXPEDIENT MEANS. 

Nhất tâm đảnh lễ, Phương Tiện Thánh Cư Độ, A Di Đà Như Lai . 

 
‧

            
yī    xīn     dǐng  lǐ      fāng biàn shèng jū dù     ē    mí   tuó  rú   lái .  
 
HIS BODIES ADORNED WITH LIBERATION PERVADE ALL BUDDHAS OF THE 

DHARMA-REALM. 

Giải thoát tướng nghiêm thân, biến pháp giới chư Phật. 

      
‧

jiě  tuō xiàng yán shēn    biàn  fǎ   jiè      zhū   fó  

 
SINGLEMINDED WE BOW TO AMITABHA-THUS-COME-ONE OF THE WESTERN LAND OF 

PEACE AND BLISS, 

Nhất tâm đảnh lễ, Tây Phương An Lạc Độ, A Di Đà Như Lai 
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‧

           
yī  xīn      dǐng   lǐ       xī  fāng  ān    lè   dù        ē     mí  tuó   rú  lái  
 
HIS BODIES FOUNDED UPON THE GREAT VEHICLE PERVADE ALL BUDDHAS OF THE DHARMA-REALM. 

Đại thừa căn giới thân, biến pháp giới chư Phật. 

         
‧

dà chèng gēn jiè shēn     biàn fǎ  jiè        zhū  fó  
 
SINGLEMINDED WE BOW TO AMITABHA-THUS-COME-ONE OF THE WESTERN LAND OF 

PEACE AND BLISS, 

Nhất tâm đảnh lễ, Tây Phương An Lạc Độ, A Di Đà Như Lai, 

 
‧

            
yī  xīn       dǐng  lǐ       xī  fāng  ān    lè   dù        ē    mí   tuó  rú   lái   
 
HIS BODIES TRANSFORMING IN ALL DIRECTIONS PERVADE ALL BUDDHAS OF THE 

DHARMA-REALM . 

Thập phương hóa vãng thân, biến pháp giới chư Phật . 

       
‧

shí fāng huà wǎng shēn    biàn  fǎ  jiè      zhū  fó  
 
SINGLEMINDED WE BOW TO THE THREE ASPECTS OF THE SUTRAS OF THE WESTERN 

LAND OF PEACE AND BLISS—THEIR TEACHING, PRACTICES, AND PRINCIPLES. 

Nhất tâm đảnh lễ, Tây Phương An Lạc Độ, giáo hạnh lý tam kinh. 

              
yī    xīn     dǐng  lǐ       xī  fāng  ān   lè    dù      jiào hèng lǐ    sān  jīng  
 
TO THEIR PROCLAMATION AND PROPAGATION IN THE WORLD. THEY PERVADE THE 

HONORED DHARMA OF THE DHARMA-REALM. 

Cập y chánh tuyên dương, biến pháp giới tôn pháp. 

         
jí      yī zhèng xuān yáng   biàn fǎ   jiè      zūn   fǎ   
 
SINGLEMINDED WE BOW TO GWAN SHR YIN BODHISATTVA OF THE WESTERN LAND OF 

PEACE AND BLISS. 

Nhất tâm đảnh lễ, Tây Phương An Lạc Độ, Quán Thế Âm Bồ Tát. 

 
‧

            
yī   xīn      dǐng  lǐ      xī  fāng   ān    lè   dù     guān shì  yīn  pú  sà   
 
HIS MYRIAD KOTIS OF PURPLE-GOLDEN BODIES PERVADE ALL BODHISATTVAS, 

MAHASATTVAS OF THE DHARMA-REALM. 

Vạn ức tử kim thân, biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát. 

     
wàn  yì   zǐ   jīn   shēn biàn  fǎ   jiè   pú   sà   mó      hē   sà  
 
SINGLEMINDED WE BOW TO GREAT STRENGTH BODHISATTVA OF THE WESTERN LAND 

OF PEACE AND BLISS 

Nhất tâm đảnh lễ, Tây Phương An Lạc Độ, Đại Thế Chí Bồ Tát , 
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‧

            
yī   xīn      dǐng   lǐ      xī  fāng  ān    lè    dù    dà   shì   zhì   pú   sà 
 
HIS BOUNDLESS BODIES OF BLAZING LIGHT PERVADE ALL BODHISATTVAS, 

MAHASATTVAS OF THE DHARMA-REALM.. 

Vô biên quang xí thân, biến pháp giới Bồ Tát Ma Ha Tát . 

            
wú  biān guāng chì  shēn    biàn   fǎ    jiè   pú   sà   mó      hē   sà 
 
SINGLEMINDED WE BOW TO THE GREAT PURE SEA-VAST ASSEMBLY OF THE WESTERN 

LAND OF PEACE AND BLISS. 

Nhất tâm đảnh lễ, Tây Phương An Lạc Độ, Thanh Tịnh Đại Hải chúng. 

            
yī   xīn      dǐng  lǐ        xī   fāng  ān    lè    dù    qīng jìng dà   hǎi zhòng  
 
THEIR BODIES COMPLETE WITH THE TWO ADORNMENTS PERVADE THE ASSEMBLY OF 

SAGES OF THE DHARMA-REALM. 

Mãn phân nhị nghiêm thân, biến pháp giới Thánh chúng. 

         
mǎn fēn  èr yán shēn     biàn  fǎ   jiè  shèng zhòng  
 
(recite 3 times, 3 bows)    (tiếp theo đây niệm 3 lần, lạy 3 lạy) 

NA MO AMITA BUDDHA OF THE WESTERN LAND OF ULTIMATE BLISS, GUIDE AND MASTER 

WITH GREAT KINDNESS, GREAT COMPASSION, GREAT POWER, AND GREAT VOWS.   

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới đại từ đại bi đại nguyện đại lực, tiếp dẫn Đạo 

Sư A Di Đà Phật . 

 
ná   mó   xī  fāng   jí    lè    shì   jiè    dà    cí    dà   bēi      dà   yuàn dà   lì   jiē   yǐn   dǎo 

   

shī      ē   mí   tuó   fó   
 

NA MO GWAN SHR YIN BODHISATTVA OF THE WESTERN LAND OF ULTIMATE BLISS, 

MAHASATTVA OF A MYRIAD KOTIS OF PURPLE-GOLDEN BODIES.       (recite 3 times, 3 bows) 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, vạn ức tử kim thân, Quán Thế Âm Bồ Tát 

Ma Ha Tát.    ( đọc 3 lần, lạy 3 lạy) 

 

 
ná   mó   xī  fāng   jí    lè   shì  jiè     wàn  yì    zǐ   jīn  shēn  guān shì yīn  pú  sà   mó   

hē  sà     
 
NA MO GREAT STRENGTH BODHISATTVA OF THE WESTERN LAND OF ULTIMATE BLISS, 

MAHASATTVA OF THE BOUNDLESS BODIES OF BLAZING LIGHT. (recite 3 times, 3 bows) 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới,Vô Biên Quang Xí Thân, Đại Thế Chí Bồ Tát 

Ma Ha Tát.        ( đọc 3 lần, lạy 3 lạy) 

   
ná  mó   xī   fāng   jí    lè    shì   jiè   wú  biān guāng chì shēn    dà   shì  zhì  pú  sà   mó
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hē  sà  

 

NA MO GREAT PURE SEA OF BODHISATTVAS OF THE WESTERN LAND OF ULTIMATE 

BLISS, MAHASATTVAS WITH BODIES COMPLETE WITH THE TWO ADORNMENTS.  

                                                                                                                                                                       (recite 3 x, 3 bows) 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới,Mãn Phân Nhị Nghiêm Thân Thanh Tịnh Đại   

     Hải Chúng Bồ Tát, Ma Ha Tát.    ( đọc 3 lần, lạy 3 lạy) 

           
ná  mó    xī  fāng   jí    lè   shì  jiè  mǎn   fēn   èr yán  shēn   qīng  jìng dà hǎi zhòng pú

 

sà   mó   hē  sà  
 
 
 

THE THREE REFUGES 

Tam Quy Y 

 
Sān  guī  yī 

 
 

TO THE BUDDHA I RETURN AND RELY, VOWING THAT ALL LIVING BEINGS 

Tự quy y Phật, đương nguyện chúng sanh, 

‧‧ ‧ ‧ ‧ ‧ ‧

zì   guī   yī    fó           dāng yuàn zhòng shēng 
 
UNDERSTAND THE GREAT WAY PROFOUNDLY, AND BRING FORTH THE BODHI  

MIND.       (bow) 

Thể giải đại đạo, phát vô thượng tâm. (lạy) 

‧‧‧‧ ‧‧‧‧

tǐ     jiě   dà   dào     fā   wú  shàng xīn 

 
 
TO THE DHARMA I RETURN AND RELY, VOWING THAT ALL LIVING BEINGS    

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, 

zì   guī   yī     fǎ       dāng yuàn zhòng shēng

 
DEEPLY ENTER THE SUTRA TREASURY, AND HAVE WISDOM LIKE THE SEA. (bow) 

Thâm nhập kinh tạng,   trí huệ như hải. (lạy) 

 
shēn rù  jīng  zàng    zhì  huì  rú   hǎi 
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TO THE SANGHA I RETURN AND RELY, VOWING THAT ALL LIVING BEINGS 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, 

zì   guī   yī   sēng    dāng yuàn zhòng shēng 
 
FORM TOGETHER A GREAT ASSEMBLY,  ONE AND ALL IN HARMONY   (bow) 

Thống lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. 

tóng lǐ  dà  zhòng        yí    qiè   wú  ài  

HE NAN SHENG ZHONG  

Hòa Nam Thánh Chúng    (lạy, đứng dậy, xá) 

  
hé nán shèng zhòng ( bow, ri

‧
ses and ha

‧
lf bo
‧

w) 

 
 

( On the first and last nights of the session, bow to the Patriarchs; see page 158) 

(Lễ Tổ vào ngày đầu và ngày cuối khóa tu, xem trang số 158) 

(   

Leader says:    Duy Na xướng :       
 
ON BEHALF OF THEIR FATHERS, MOTHERS, TEACHERS, ELDERS, AND RELATIVES    AND 

ENEMIES FROM KALPAS PAST, ALL BOW THREE TIMES TO THE BUDDHA. 

Các nhân đại vị phụ mẫu, sư trưởng, ký lịch kiếp oán thân. Lễ Phật tam bái. 

 
gè  rén  dài  wèi  fù   mǔ  shī zhǎng    jì     lì    jié   yuàn qīn    lǐ     fó   sān  bài  

 

    Leader repeats three times: Duy Na xướng 3 lần    

 
 

SEEKING BIRTH IN THE PURE LAND. 

Cầu sanh Tịnh Độ 

 
qiú shēng jìng dù 
 

(After each repetition, the Assembly bows  and calls out)     (Đại chúng đồng niệm và lạy) 

ㄧ

 AMITABHA! 

A Di Đà Phật ! 

 
  ē   mí    tuó   fó  

 


