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NGHI THỨC TỤNG KINH 

(Thắp đèn, hương trang nghiêm trên bàn Phật xong, vị chủ lễ quỳ thẳng 

trước bàn Phật, cầm hương ngang trán và đọc bài cúng hương sau). 

 

CÚNG HƯƠNG 

Nguyện đem lòng thành kính, 

Gửi theo đám mây hương, 

Phảng phất khắp mười phương, 

Cúng dường ngôi Tam Bảo. 

Thề trọn đời giữ đạo, 

Theo tự tánh làm lành, 

Cùng pháp giới chúng sanh, 

Cầu Phật từ gia hộ. 

Tâm Bồ Đề kiên cố, 

Chí tu học vững bền, 

Xa bể khổ nguồn mê, 

Chóng quay về bờ giác. 

 

KỲ NGUYỆN 

Nay chính  là ngày Đức Thế Tôn thành đạo, đem pháp mầu giáo hóa chúng 

sanh, chúng con một dạ vui mừng cúng dường kỷ niệm. Kính dâng một nén 

tâm hương, ba nghiệp tinh cần cúi đầu đảnh lễ, nguyện y lời Phật dạy, trì 

tụng kinh chú xưng tán hồng danh, nguyện theo Phật pháp làm lành, báo đền 

công ơn hóa độ, tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền, cùng pháp giới 

chúng sanh, mau chứng quả vô thượng Bồ Đề. Ngưỡng mong Phật trí cao 

vời, dũ lòng lân mẫn. 
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Đệ tử chúng con nguyện Tam Bảo thường trú trong mười phương, đức Bổn 

Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng minh gia hộ: Chúng con lâu đời, lâu kiếp, 

vì tánh hôn mê, chẳng kể chánh tà, gây nhiều tội lỗi, tổn người hại vật, không 

cung kính Phật Pháp Tăng. Hôm nay, con xin một dạ chí thành tụng  KINH 

CHUYỂN PHÁP LUÂN, nguyện xin oai đức Phật từ bi cứu độ, tội chướng 

tiêu trừ, căn lành tăng trưởng, gia đạo bình an, thân tâm an lạc, tật bệnh tiêu 

trừ, ác duyên dứt sạch. Nguyện khắp cùng pháp giới chúng sanh, tu đạo Bồ 

Đề, trang nghiêm phước huệ, một thời đồng chứng Vô Thượng Chánh Đẳng 

Chánh Giác. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tác đại chứng minh. 

Giới hương, định hương, dữ huệ hương, giải thoát, giải thoát tri kiến quý 

không lường, ngào ngạt khắp muôn phương, ba nén tâm hương, con nguyện 

xin cúng dường. 

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát. (3 lần) 

(Đứng dậy cắm hương rồi đọc bài Khen Ngợi Phật) 

 

KHEN NGỢI PHẬT 

Đấng Pháp Vương vô thượng, 

Ba cõi chẳng ai bằng, 

Thầy dạy khắp trời người, 

Cha lành chung bốn loài. 

Quy y tròn một niệm, 

Dứt sạch nghiệp ba kỳ 

Xưng dương cùng tán thán 

Ức kiếp không cùng tận. (O) 
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QUÁN TƯỞNG PHẬT 

Phật, chúng sanh: tánh thường rỗng lặng. 

Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. 

Lưới đế châu ví đạo tràng, 

Mười phương Phật bảo hào quang sáng ngời 

Trước bảo tòa thân con ảnh hiện, 

Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. 

 

ĐẢNH LỄ 

Chí tâm đảnh lễ mười phương, ba đời tất cả chư Phật. O (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ mười phương, ba đời tất cả tôn Pháp. O (1 lạy) 

Chí tâm đảnh lễ mười phương, ba đời tất cả chư hiền thánh Tăng. O (1 lạy) 

(Ngồi xuống trang nghiêm, vô chuông mõ ‘nếu có’, đọc phần dẫn nhập – 

tán lư hương) 
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TÁN LƯ HƯƠNG 

Cành dương tẩy sạch tâm trần,  

Si mê giảm bớt tham sân dứt lần. 

Cam lồ rưới khắp thiên nhân, 

Người trời nghe pháp được phần tăng duyên, 

Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu khiên, 

Mới hay núi lửa hóa liền hồng liên. 

Nguyện cùng Bồ Tát Thanh Lương, 

Chứng minh đệ tử tâm hương cúng dường. 

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

 

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

KỆ KHAI KINH 

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm mầu,  

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. 

Nay con nghe đặng chuyên trì tụng,  

Nguyện tỏ Như lai nghĩa nhiệm mầu. O 

Nam mô Khai Pháp Tạng Bồ Tát. (3 lần) 
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KINH CHUYỂN PHÁP LUÂN 

(Dhammacakkappavattana Sutta) 

[Bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật] 

“Tôi nghe như vầy. Đức Thế Tôn có lần sống ở Vườn Nai, gần Ba-La-Nại. 

Lúc đó, Phật đã nói với nhóm năm Tỳ kheo như sau: 

“Này các Tỳ Kheo, có hai cực đoan mà những người xuất gia phải nên tránh. 

Hai đó là gì? Sự mê đắm vào khoái lạc giác quan, điều đó thấp hèn, phàm 

tục, là cách của những người tầm thường, không đáng làm và không lợi lạc; 

và sự dấn thân vào việc tự hành xác bản thân, việc đó là đau đớn, không 

đáng làm và không lợi lạc. 

“Để tránh hai cực đoan này, Như Lai đã chứng ngộ con đường Trung Đạo: 

Nó mang lại tầm nhìn, nó mang lại tri thức, và nó dẫn đến sự an tĩnh, sự 

sáng suốt, sự giác ngộ và Niết-bàn. Và con đường Trung Đạo đó là gì…? 

Đơn giản đó là “Bát Chánh Đạo”, như tên được đặt, bao gồm chánh kiến, 

chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh 

niệm, chánh định. Đây là con đường Trung Đạo đã được chứng ngộ bởi Như 

Lai, nó mang lại tầm nhìn, nó mang lại tri thức, và nó dẫn đến sự an tĩnh, sự 

giác ngộ và Niết-bàn. 

“Chân lý về Khổ (Dukkha) là như vầy: Sinh ra là khổ; già là khổ; bệnh là 

khổ; chết là khổ; u sầu và ai oán là khổ; đau đớn, buồn rầu và tuyệt vọng là 

khổ; gặp gỡ những người hay thứ mình không ưa là khổ; xa cách những 

người hay thứ mình yêu mến là khổ; không được điều mình muốn là khổ. 

Nói tóm lại, Năm Uẩn dính chấp đều là khổ. 

“Chân lý  về Nguồn gốc Khổ là như vầy: Chính sự ‘thèm muốn’ (dục vọng) 

này tạo ra sự luân hồi và tái sinh (pono-bhavika), và nó bị trói buộc cùng 

với sự ‘tham muốn si mê’ (nadiràgasahagatà). Nó đi tìm khoái lạc mới chỗ 

này chỗ khác (tatratratràbhinadini), được gọi là sự thèm muốn khoái lạc giác 

quan (kama-tanhà), sự thèm muốn được hiện hữu và được trở thành (bhava-

tanhà); và sự thèm muốn vì không được hiện hữu (tự hủy diệt)”.  

“Chân lý về sự Chấm Dứt Khổ là như vầy: Đó là sự chấm dứt hoàn toàn của 

dục vọng đã nói trên, xa lìa nó, từ bỏ nó, và giải thoát bản thân khỏi nó, 

không còn dính mắc vào nó”. 
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“Chân lý về Con Đường dẫn đến sự Chấm dứt Khổ là như vầy: Đơn giản đó 

là Bát Chánh Đạo, như tên được đặt, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy, 

chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh 

định”.  

“Đây là Chân Lý về Khổ (Dukkha)”: như là tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa 

học, ánh sáng, chúng khởi sinh trong ta về những điều chưa từng được nghe 

trước đây. “Sự Khổ này, như là một chân lý cao diệu, nên được hiểu rõ hoàn 

toàn”: như là tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa học, ánh sáng, chúng khởi sinh 

trong ta đối với những điều chưa từng được nghe trước đây. “Sự Khổ này, 

như là một chân lý cao diệu, đã được hiểu rõ hoàn toàn”: như là tầm nhìn, 

tri thức, trí tuệ, khoa học, ánh sáng, chúng khởi sinh trong ta đối với về 

những điều chưa từng được nghe trước đây.” 

“Đây là Chân Lý về Nguồn gốc Khổ”: như là tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa 

học, ánh sáng, chúng khởi sinh trong ta đối với những điều chưa từng được 

nghe trước đây. “Nguồn gốc Khổ này, như là một chân lý cao diệu, nên được 

từ bỏ hoàn toàn”: như là tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa học, ánh sáng, chúng 

khởi sinh trong ta đối với những điều chưa từng được nghe trước đây. 

“Nguồn gốc Khổ này, như là một chân lý cao diệu, đã được từ bỏ hoàn toàn”: 

như là tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa học, ánh sáng, chúng khởi sinh trong 

ta đối với những điều chưa từng được nghe trước đây. 

“Đây là Chân Lý về sự Chấm dứt Khổ”: như là tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, 

khoa học, ánh sáng, chúng khởi sinh trong ta về những điều chưa từng được 

nghe trước đây. “Sự Chấm dứt Khổ này, là một chân lý cao diệu, nên được 

chứng ngộ”: như là tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa học, ánh sáng, chúng 

khởi sinh trong ta đối với những điều chưa từng được nghe trước đây. “Sự 

Chấm dứt Khổ này, là một chân lý cao diệu, đã được chứng ngộ”: như là 

tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa học, ánh sáng, chúng khởi sinh trong ta đối 

với những điều chưa từng được nghe trước đây. 

“Đây là Chân Lý về Con Đường dẫn đến sự Chấm dứt Khổ”: như là tầm 

nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa học, ánh sáng, chúng khởi sinh trong ta đối với 

những điều chưa từng được nghe trước đây. “Con Đường dẫn đến sự Chấm 

dứt Khổ này, như là một chân lý cao diệu, nên được thực hành (tu tập) theo: 

như là tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa học, ánh sáng, chúng khởi sinh trong 

ta đối với những điều chưa từng được nghe trước đây. “Con Đường dẫn đến 

sự Chấm dứt Khổ này, như là một chân lý cao diệu, đã được thực hành (tu 
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tập) theo: như là tầm nhìn, tri thức, trí tuệ, khoa học, ánh sáng, chúng khởi 

sinh trong ta đối với những điều chưa từng được nghe trước đây. 

“Cho đến khi mà tầm nhìn bằng tri kiến thật sự của Ta chưa hoàn toàn thấu 

rõ về ba sự hiểu biết, về mười hai cách này, đối với Bốn Diệu Đế, Ta đã 

không tuyên bố Ta đã chứng đạt sự Giác Ngộ, đó là sự Giác ngộ tối thượng 

trong thế giới của trời thần, với Ma vương và Phạm Thiên, trong thế gian 

này, với các Ẩn sĩ và Bà-la-môn, với các hoàng tử và mọi người. 

“Nhưng khi tầm nhìn bằng tri kiến thật sự của Ta đã hoàn toàn thấu rõ về ba 

sự hiểu biết, mười hai cách này, đối với Bốn Diệu Đế, Ta tuyên bố Ta đã 

chứng đạt sự Giác Ngộ, đó là sự Giác Ngộ tối thượng trong thế giới của trời 

thần, với Ma vương và Phạm Thiên, trong thế gian này, với các Ẩn sĩ và Bà-

la-môn, với các hoàng tử và mọi người. 

“Và một tầm nhìn bằng tri kiến thật sự đã khởi sinh trong ta như vậy: Sự 

giải thoát của tâm ta là tối thắng. Đây là lần đản sinh cuối cùng. Từ đây 

không còn tái sinh nữa”. 

Kinh này do Đức Thế Tôn nói ra. Nhóm năm Tỳ kheo đều hài lòng, và họ 

cùng hoan hỉ với lời dạy của Phật.” 

(Tương Ưng Bộ Kinh – Samyutta nikaya, LVI, 11)1 

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thể nhập sâu xa trí Bát Nhã Ba La Mật Đa, 

Ngài soi thấy năm uẩn đều không, vượt qua hết thảy khổ ách. 

Này ông Xá Lợi Tử! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc tức 

là không, không tức là sắc. Thụ, tưởng, hành, thức cũng đều như thế. 

Này ông Xá Lợi Tử! Tướng không của mọi pháp, không sinh, không diệt, 

không nhơ, không sạch, không thêm, không bớt, cho nên trong chân không, 

không có sắc, không có thụ, tưởng, hành, thức; không có mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân, ý; không có sắc, thanh, hương, vị, xúc pháp; không có nhãn giới, cho 

đến ý thức giới; không có vô minh cũng không có cái hết vô minh; cho đến 

già chết cũng không có cái hết già, chết, không có trí tuệ cũng không có 

chứng đắc vì không có chỗ chứng đắc. 

Bồ Tát y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên tâm không ngăn ngại, vì không 

ngăn ngại nên không sợ hãi, xa lìa mộng tưởng điên đảo, đạt tới cứu cánh 
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Niết Bàn. Chư Phật trong ba đời cũng y theo Bát Nhã Ba La Mật Đa, được 

đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. 

Cho nên biết Bát Nhã Ba La Mật Đa, là chú đại thần, là chú đại minh, là chú 

vô thượng, là chú vô đẳng đẳng nên trừ được hết thảy khổ, chân thực không 

hư. Vì vậy nói ra bài chú Bát Nhã Ba La Mật Đa. Liền nói bài chú ấy rằng:  

“Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề tát bà ha”. (3 lần) 

KHEN NGỢI NHƯ LAI 

Trên dưới trời không ai bằng Phật 

Khắp mười phương hẳn thật khó so 

Xem trong thế giới rộng to 

Chẳng ai có thể đem so cùng Ngài. 

Nam Mô Ta Bà Thế Giới, Tam Giới Đạo Sư, Tứ Sanh Từ Phụ, Nhơn Thiên 

Giáo Chủ, Thiên Bá Ức Hóa Thân, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. 

Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật (30 lần) 

Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (3 lần) 

Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (3 lần) 

Nam Mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát (3 lần) 

Nam Mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật Bồ Tát  (3 lần) 

 

1) Chí tâm đảnh lễ: 

A tỳ ngục tốt, mới phát lòng lành, 

Nhiều kiếp tu hành, nhơn viên quả mãn. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 

2) Chí tâm đảnh lễ: 

Một đời Bổ xứ, hiện ở Suất Đà, 

Hóa độ Ta Bà, giáng sanh trần thế. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 
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3) Chí tâm đảnh lễ: 

Từ trời Đâu Suất, ứng mộng Ma Gia, 

Cỡi voi sáu ngà, vào trong lòng mẹ. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 

4) Chí tâm đảnh lễ: 

Dưới cây Vô Ưu, đản sanh thị hiện, 

Chín rồng phun nước, bảy bước xưng tôn. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 

5) Chí tâm đảnh lễ: 

Hiện hưởng dục lạc, chán cảnh vô thường, 

Dạo chơi bốn phương, thương đời đau khổ. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 

6) Chí tâm đảnh lễ: 

Nửa đêm vượt thành, xuất gia tìm đạo, 

Tóc xanh cắt bỏ, núi Tuyết tu hành. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 

7) Chí tâm đảnh lễ: 

Dưới cây Đạo thọ, hàng phục ma quân, 

Thấy ánh sao Mai, thành Bồ Đề đạo. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 

8) Chí tâm đảnh lễ: 

Bốn mươi chín năm, độ sanh thuyết pháp 

Ba thừa giáo hóa, hạnh nguyện viên thành. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 

9) Chí tâm đảnh lễ: 

Dưới cây Ta La, Niết Bàn thị hiện, 
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Để lại Xá lợi, phước khắp trần gian. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 

10) Chí tâm đảnh lễ: 

Hiện tọa đạo tràng, Ta Bà giáo chủ, 

Đạo sư ba cõi, Từ phụ bốn loài. 

Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (1 lạy) 

 

BÀI TỤNG LỄ PHẬT THÀNH ĐẠO 

Hào quang chiếu diệu 

Sáng tỏa mười phương 

Ngộ lý chân thường 

Phá màn hôn ám 

Đệ tử lòng thành bái sám 

Trước điện dâng hoa 

Cúng dường Phật Tổ Thích Ca 

Ba ngôi thường trú 

Đệ tử chúng con: 

Nhân lành chưa đủ 

Nghiệp báo theo hoài 

Nay nhờ Văn Phật Như Lai 

Giáng trần cứu độ 

Sáu năm khổ hạnh 

Bảy thất tham thiền 

Ma oán dẹp yên 

Thần long che chở 

Tâm quang rực rỡ 
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Chứng lục thần thông 

Lộ chiếu minh tinh 

Đạo thành chánh giác 

Trời người hoan lạc 

Dậy tiếng hoan hô 

Năm mươi năm hóa độ 

Ba trăm hội đàm Kinh 

Cứu phàm phu thoát khỏi mê đồ 

Tiếp Hiền Thánh siêu sanh Tịnh Độ 

Muôn đời xưng tán 

Vạn đức hồng danh 

Đệ tử chí thành 

Lễ bày kỉ niệm 

Tâm hương phụng hiến 

Gọi chút báo ân 

Ngửa trông vô thượng Pháp Vương 

Từ bi gia hộ. 

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

 

HỒI HƯỚNG 

Tụng kinh công đức rất nhiều, 

Xin đem hồi hướng tiêu diêu khắp cùng, 

Chúng sanh pháp giới cộng chung 

Đầy đủ duyên phúc an lành về Tây. 

Nguyện tiêu ba chướng từ đây, 

Tâm khai, trí tỏ ngày ngày an vui, 
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Oan khiên, tội chướng sạch rồi,  

Bồ Tát hạnh lớn vun bồi mãi sau. 

Công hạnh Bồ Tát vuông tròn 

Nguyện sanh chín phẩm sen vàng Tây phương. 

Hoa nở hiện cảnh chơn thường, 

Vô sanh bất thối là đường người tu. 

Nguyện đem phước đức công phu, 

Hướng về khắp cả, người tu người đời. 

Chúng sanh địa ngục, cõi trời 

Đều thành Phật đạo thảnh thơi vĩnh hằng. O 

 

TỰ QUAY VỀ NƯƠNG TỰA 

Tự quy Phật, xin nguyện chúng sanh, thể theo đạo cả, phát lòng vô thượng. 

(1 lạy) 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng sanh thấu rõ kinh tạng, trí tuệ như biển. 

(1 lạy) 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng sanh, thống lý đại chúng, hết thảy không 

ngại. (1 lạy) 

 

 

 


