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NGHI THỨC TỤNG GIỚI BỒ TÁT 
CỦA PHẬT TỬ TẠI GIA 

 
TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN 

 

Án lam tóa ha. (3 lần) 
 

TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN 
 

Tu rị tu rị, ma ha tu rị, tu tu rị, ta bà ha (3 lần) 
 

TỊNH TAM NGHIỆP CHÂN NGÔN 
 

 Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ đạt mạ ta 
phạ, bà phạ thuật độ hám. (3 lần) 

 

AN THỔ ĐỊA CHƠN NGÔN 
 

Nam mô tam mãn đá một đà nẩm án, độ rô độ rô 
điạ vĩ tát bà ha.(3 lần) 
 

PHỔ CÚNG DƯỜNG CHƠN NGÔN 
 

Án nga nga nẳng, tam bà phạ phiệt nhựt ra hồng 
(3 lần) 
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DÂNG  HƯƠNG 
 

Hương đốt, khói trầm xông ngát 
Kết thành một đóa tường vân 
Đệ tử đem lòng thành kính 
Cúng dường Chư Phật mười phương 
Giới luật chuyên trì nghiêm mật 
Công phu thiền định tinh cần 
Tuệ giác hiện dần quả báu 
Dâng thành một nén tâm hương 
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát  Ma Ha 
Tát (3 lần) 

 

TÁN DƯƠNG 
 

Xinh tốt như hoa sen 
Rạng ngời như Bắc Đẩu 
Xin quay về nương náu 
Bậc thầy của Nhân, Thiên. 
 

ĐẢNH LỄ TAM BẢO 
 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không biến pháp 
giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật, tôn 
Pháp, Hiền Thánh Tăng thường trụ Tam Bảo (1 lạy) 

 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Điều 
ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, đương lai hạ 
sanh Di Lặc Tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi 
Bồ Tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Hộ Pháp Chư 
Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát. 

                                                                        (1 lạy) 
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Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây Phương Cực Lạc 
thế giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật, Đại Bi 
Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại 
Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh Tịnh Đại 
Hải Chúng Bồ Tát.  (1 lạy) 

 
TÁN HƯƠNG 

 

Hương xông đảnh báu 
Giới định huệ hương 
Giải thoát trí kiến quý khôn lường 
Ngạt ngào khắp muôn phương 
Thanh tịnh tâm hương 
Đệ tử nguyện cúng dường 
Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ Tát  Ma Ha 
Tát (3 lần) 

 
CHÚ  ĐẠI  BI 

 

Nam mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) 

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni. 
Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị 
da, bà lô yết đế thước bát ra  da, bồ đề tát đỏa bà 
da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án 
tát bàn ra phạt duệ số đát na đát tỏa. Nam mô tất 
kiết  lật đỏa  y mông a rị da bà lô kiết đế, thất phật  
ra  lăng  đà bà. Nam mô na ra cẩn trì, hê rị ma ha  
bàn  đa  sa mế,  tát bà  a tha đậu  du bằng, a thệ 
dựng, tát bà tát đa na ma bà già, ma phạt đặc  đậu,  
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đát  diệt tha.  Án a  bà lô hê,  lô ca đế, ca ra đế, di 
hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà,  ma  ra  ma 
ra, ma hê ma  hê  rị  đà dựng, câu lô câu lô kiết 
mông, độ lô độ lô phạt xa da đế, ma ha phạt xà da 
đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất phật ra da, dá ra dá 
ra. Mạ mạ, phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất 
na thất na a ra sâm phật ra xá lợi, phạt sa phạt 
sâm, phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô  hô  lô 
hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ 
đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ,  di  đế  rị  dạ, na ra cẩn 
trì, địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà 
dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà dũ 
nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì ta bà 
ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê 
da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. Giả 
kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ 
ta bà ha. Na ra  cẩn trì  bàn đà ra dạ,  ta bà ha. Ma 
bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắt ra đát 
na, đá ra dạ  da. Nam mô a rị  da, bà  lô  yết  đế,  
thước bàn ra dạ, ta bà ha.  
Án tất điện đô mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) 
                                                                                                            

 

TÁN 
Thế Tôn mặt đẹp như vầng nguyệt 
Rạng ngời ba cõi đều xưng tôn 
Đạo lực hàng phục mọi chướng ma 
Bậc thầy thiên, nhân đều nép phục. 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần) 
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BÀI KỆ KHAI LUẬT 
 

Giới luật rộng sâu rất nhiệm mầu 
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 
Con nay nghe đặng chuyên trì niệm 
Nguyện tỏ Mộc Xoa nghĩa nhiệm mầu. 
Nam Mô Khai Luật Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. (3lần) 

 

(Tất cả ngồi ngay ngắn chú tâm lắng nghe, chỉ một người tụng, 
mọi người đều lắng tâm thanh tịnh nghe kỹ, không được lần chuổĩ 
niệm phật hay tham thiền)̣ 
 

Chúng thọ Bồ Tát giới lắng nghe! 
Quy mạng Lô Xá Na 
Mườì phương Kim Cương Phật 
Đãnh lễ đức Di Lặc 
Sẽ hạ sanh thành Phật 
Nay tụng ba tụ giới 
Bồ Tát đều cùng nghe 
Giới như đèn sáng lớn 
Soi sáng đêm tối tăm 
Giới như gương báu sáng 
Chiếu rõ tất cả pháp 
Giới như châu ma ni 
Rưới của giúp người nghèo 
Thoát khổ mau thành Phật 
Chỉ giới này hơn cả 
Vì thế nên Bồ Tát 
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Phải tinh tấn giữ gìn. 
Chư phật tử! Giới Pháp cuả Bồ Tát tại gia 

nầy là bất khả tư nghị, nếu ai có thể thành tựu 
được giới pháp nầy sẽ chứng đắc quả A na hoàn 
cho đến chứng quả A na hàm. Nếu người phá giới 
pháp nầy sẽ đoạ trong ba đường ác. Người đã thọ 
giới pháp nầy, tuy là tại gia hưởng thọ ngũ dục 
vẫn không chướng ngại quả Tu đà hoàn cho đến 
quả A na hàm. 

Sau đây là sáu giới trọng cuả Bồ Tát tại gia, 
từ kinh Ưu Bà Tắc giới chép ra, nửa tháng tụng 
một lần. 
 

SÁU ĐIỀU GIỚI TRỌNG 
 

1. Người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát rồi, từ 
Chư Thiên đến loài côn trùng kiến cũng không 
được giết hại. Nếu người đã thọ giới rồi mà sai 
khiến người khác giết hay tự mình giết, liền mất 
giới Ưu bà tắc Bồ tát. Người nầy ngay cả Noãn 
Pháp cũng không thành tựu được, huống chi là 
chứng đắc sơ quả Tu đà hoàn cho đến tam quả A 
na hàm. Người nầy là Ưu bà tắc phá giới, không 
thanh tịnh, bị phiền não trói buộc. Đây là giới 
trọng thứ nhất.  
 

2. Người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát thì 
cho dù phải tán thân mất mạng cũng không được 
lấy trộm chỉ là một đồng tiền. Nếu phá giới trên, 
người nầy liền mất giới ưu bà tắc Bồ Tát. Người 
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nầy ngay cả Noãn Pháp cũng không thể thành tựu, 
huống chi là chứng đắc sơ quả Tu đà hoàn cho 
đến tam quả A na hàm. Người nầy là Ưu bà tắc 
phá giới, không thanh tịnh, bị phiền não trói buộc. 
Đây là giới trọng thứ hai.  
 

3. Người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát thì dù 
phải tán thân, mất mạng cũng không được tự mình 
nói dối đã chứng được pháp bất tịnh đến tam quả 
A na hàm. Nếu phá giới trên, liền mất giới Ưu bà 
tắc Bồ Tát. Người nầy ngay cả Noãn Pháp cũng 
không thành tựu được, huống chi là chứng đắc sơ 
quả Tu đà hoàn cho đến tam quả A na hàm. Người 
nầy là Ưu bà tắc phá giới, không thanh tịnh, bị 
phiền não trói buộc. Đây là giới trọng thứ ba.   
 

4. Người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát dù 
phải tán thân, mất mạng cũng không được tà dâm. 
Nếu phá giới trên, liền bị mất giới Ưu bà tắc Bồ 
Tát. Người nầy không những không thành tựu 
được Noãn Pháp, huống chi là chứng đắc sơ quả 
Tu đà hoàn cho đến tam quả A na hàm. Người nầy 
là Ưu bà tắc phá giới, không thanh tịnh, bị phiền 
não trói buộc. Đây là giới trọng thứ tư.  
 

5. Người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát dù 
phải tán thân, mất mạng cũng không được nói tội 
lỗi của Ưu bà tắc, Tỳ kheo, và Tỳ kheo ni. Nếu 
phá giới trên, liền bị mất giới Ưu bà tắc Bồ Tát. 
Người nầy không những không thành tựu được 
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Noãn Pháp, mà còn không thể chứng đắc sơ quả 
Tu đà hoàn cho đến tam quả A na hàm. Người nầy 
là Ưu bà tắc phá giới, không thanh tịnh, bị phiền 
não trói buộc. Đây là giới trọng thứ năm.  
 

6. Người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát dù 
phải tán thân, mất mạng cũng không được bán và 
uống rượu. Nếu phá giới trên, liền bị mất giới Ưu 
bà tắc Bồ Tát. Người nầy không những  không 
thành tựu được Noãn Pháp, mà còn không thể 
chứng đắc sơ quả Tu đà hoàn cho đến tam quả A 
na hàm. Người nầy là Ưu bà tắc phá giới, không 
thanh tịnh bị phiền não trói buộc. Đây là giới 
trọng thứ sáu.  
 

Thiện nam tử! Nếu người thọ Ưu bà tắc Bồ 
tát mà hết lòng giữ gìn, không để cho sai phạm thì 
được quả báo tốt đẹp. 

           Thiện nam tử! Giới Ưu bà tắc nầy là chuỗi 
ngọc anh lạc trang nghiêm, hương thơm cuả giới 
hết sức kỳ diệu, xông khắp mười phương pháp 
giới, công năng cuả giới nầy là ngăn chận các điều 
ác, phát sinh các điều lành, là kho tàng châu báu 
vô giá, là nơi tịch tịnh của chủng tánh tôn quý, là 
nơi viên mãn Niết Bàn. Giới nầy là nước cam 
lồ trong mát tẩy sạch phiền não, là mảnh đất màu 
mỡ cho thiện pháp phát sinh. Người chánh tín như 
vậy còn được vô lượng lợi ích, huống là dốc hết 
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tâm thành tuân thủ giới luật đã thọ, không thể sai 
phạm. 

Đó là sáu giới trọng của Ưu bà tắc Bồ Tát  
cần phải kính trọng thọ trì. Nếu Ưu bà tắc Bồ Tát 
tăng thượng phiền não, phạm mỗi một trong sáu 
pháp nầy thì mất hết giới Bồ Tát tại gia, cần phải 
sám hối và thọ giới lại. 
 

HAI MƯƠI TÁM ĐIỀU GIỚI KHINH 
 

Chư phật tử! Sau đây là hai mươi tám tội 
thất ý của Bồ Tát tại gia, từ kinh Ưu bà tắc giới 
chép ra, nửa tháng tụng một lần. 

 

1. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát 
mà không phụng dưỡng, cúng dường cha mẹ, thầy 
tổ thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý (tội khinh cấu) 
không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lac, vì đó 
là hành vi không trong sạch. 
 

2. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát 
mà còn đam mê rượu thịt, thì Ưu bà tắc ấy phạm 
tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ 
lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

3. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát 
mà còn có tâm ghê tởm, không thăm viếng, chăm 
sóc người bị bệnh nặng thì Ưu-bà-tắc ấy phạm tội 
thất ý, không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, 
vì đó là hành vi không trong sạch. 
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4. Nếu người đã thọ giới Ưu-bà-tắc Bồ Tát 
khi gặp người nghèo đói xin ăn không cho mô ̣ṭ ít 
mà còn xua đuổi để họ bỏ về không, thì Ưu bà tắc 
ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối 
sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

5. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát 
khi thấy những vị Tôn Túc, Trưởng lão Tỳ Kheo, 
Tỳ Kheo Ni,  Ưu bà tắc, Ưu bà di... mà không 
đứng lên cung  đón, lễ lạy, thăm hỏi  thì Ưu bà tắc 
ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối 
sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

6. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát 
khi thấy hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo ni,  Ưu bà tắc, 
Ưu bà di phạm những giới đã lãnh thọ lại khởi lên 
ý niệm kiêu ngạo và thốt ra lời; “Ta hơn hẳn 
những người kia, họ không ai bằng ta” thì Ưu bà 
tắc ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn sám 
hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong 
sạch. 
 

7. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mỗi tháng sáu ngày trai mà không thọ Bát quan 
trai giới, không phát tâm cúng dường Tam 
Bảo, thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, không có 
tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi 
không trong sạch. 
 

8. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà không đến nghe pháp khi có nơi thuyết pháp 
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trong vòng 40 dậm (43km), thì Ưu bà tắc ấy phạm 
tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ 
lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

9. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà còn nhận lấy những vật dụng như ngoạ cụ, 
giường, ghế ngồi của chư Tăng trong bốn phương, 
thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn 
năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không 
trong sạch. 
 

10. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
khi nghi ngờ trong nước có sinh trùng mà vẫn cố 
tình uống dùng, thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, 
không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó 
là hành vi không trong sạch. 
 

11. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà lại đi một mình vào những nơi nguy hiểm, thì 
Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn 
sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong 
sạch. 
 

12. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát  
mà một mình ngủ trong chùa ni, hoặc ngủ ở chùa 
tăng, thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, không có 
tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi 
không trong sạch. 
 

13. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
lại còn quá tham tiếc, quý trọng tài sản, thân mạng 
mà đánh đập, hành hạ, chửi mắng người giúp 
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việc, trẻ con hầu hạ, thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất 
ý, không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì 
đó là hành vi không trong sạch. 
 

14. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà lại đem những thức ăn thừa cúng dường cho 
hàng Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, hàng Ưu bà tắc Ưu bà 
di đồng giới, thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, 
không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó 
là hành vi không trong sạch.   
 

15. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà còn nuôi loài cầm thú mèo, chồn, thì Ưu bà tắc 
ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối 
sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

16. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà trước kia đã nuôi những  loài cầm thú như voi, 
ngựa, trâu, dê, lừa, lạc đà, sau khi thọ giới vẫn 
không làm phép tịnh thí đến những người chưa 
được thọ giới, thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, 
không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó 
là hành vi không trong sạch. 
 

17. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát 
mà không cất chứa bình bát, tích trượng y tăng già 
lê để cúng dường chư tăng, thì Ưu bà tắc ấy phạm 
tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ 
lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

18. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
vì sự sống mà phải canh tác, nhưng không tìm 
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nguồn nước trong và ruộng đất sạch thì Ưu bà tắc 
ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối 
sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

19. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
vì sự sống mà phải mở chợ, buôn bán cân đo, 
nhưng một khi đã thoả thuận giá rồi không được 
nuốt lời bán cho người trả giá cao hơn, khi cân 
đong không già không non, cân không đúng phải 
bảo chỉnh sửa lại. Ưu bà tắc không làm như vậy 
thì phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối 
sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

20. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà quan hệ nam nữ không phải chỗ, không phải 
thời gian mà hành dục, thì Ưu bà tắc ấy phạm tội 
thất ý, không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, 
vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

21. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
vì sự sống buôn bán mà lại phá giá, lũng đoạn thị 
trường, mua rẻ bán ̣đắt, gian lận trốn thuế, thì Ưu 
bà tắc ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn 
sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong 
sạch. 
 

22. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà lại vi phạm luật pháp nhà nước, thì Ưu bà tắc 
ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối 
sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
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23. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
khi thu hoạch lúa gạo, hoa trái, rau dưa đầu mùa 
không cúng dường Tam Bảo mà lại thọ dụng 
trước thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, không có 
tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi 
không trong sạch. 
 

24. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
không được chư tăng cho phép mà vẫn thuyết 
pháp và còn bảo thủ, khen ngợi quan điểm riêng 
của mình, thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, không 
có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành 
vi không trong sạch. 
 

25. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà cố tình đi trước hàng Tỳ kheo và Sa di,  thì Ưu 
bà tắc ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn 
sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong 
sạch. 
 

26. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
cúng dường chư Tăng thọ trai mà lại thiên vị, lựa 
thức ăn ngon dâng cho thầy mình, thì Ưu bà tắc 
ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn sám hối 
sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong sạch. 
 

27. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
mà lại nuôi tằm thì Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, 
không có tâm ăn năn sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó 
là hành vi không trong sạch. 
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28. Nếu người đã thọ giới Ưu bà tắc Bồ Tát, 
khi đi trên đường gặp người bị bệnh mà không 
thăm hỏi, chăm sóc, làm các phương tiện cứu 
giúp, khuyến hóa những người tại chổ giúp đỡ, thì 
Ưu bà tắc ấy phạm tội thất ý, không có tâm ăn năn 
sám hối sẽ bị đoạ lạc, vì đó là hành vi không trong 
sạch. 
 

 Đây là hai mươi tám tội thất ý (giới khinh) 
nếu ai phạm một trong hai mươi tám điều nầy, cần 
phải như pháp mà sám hối. Nếu không sám hối, 
giới thể không còn vững mạnh, sẽ bị đọa lạc, 
không thanh tịnh, sẽ bị chướng ngại trên đường tu 
tập. 

Đức Phật dạy: Nếu có ai chí tâm thọ trì giới 
pháp nầy, người ấy như hoa phấn đà lợi trong 
hàng Ưu bà tắc, là hoa sen thanh tịnh trong hàng 
Ưu bà tắc, là trân bảo chân thật trong hàng Ưu bà 
tắc, là đại trượng phu trong hàng Ưu bà tắc.  
 

 Chư Phật tử! Đã tụng xong sáu giới trọng và 
hai mươi tám giới khinh của Bồ Tát tại gia. Đây là 
giới pháp do đức Thế Tôn thuyết trong kinh Ưu 
Bà Tắc Giới, là giới pháp hòa hiệp của nhiếp luật 
nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiếp chúng 
sanh giới. Các giới nầy có khả năng làm phát khởi 
Bồ Tát hạnh, có khả năng khiến thành đạo Bồ Đề. 
 

Người trí nhiều định huệ 
Thọ trì được pháp này 
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Lúc còn chưa thành Phật 
Được hưởng năm điều lợi: 
Một là thập phương Phật 
Thương tưởng hộ trì luôn 
Hai là lúc lâm chung 
Chánh niệm lòng vui vẻ 
Ba là sanh chỗ nào 
Cùng Bồ Tát làm bạn 
Bốn là những công đức 
Giới độ đều thành tựu 
Năm đời nầy đời sau 
Đủ Giới và Phước Huệ 
Đây là các Phật tử 
Người trí khéo nghĩ lường 
Kẻ trước tướng chấp ngã 
Không thể được pháp nầy 
Người trầm không trệ tịch 
Cũng không gieo giống được 
Muốn nẩy mầm Bồ Đề 
Trí huệ soi thế gian 
Phải nên quan sát kỹ 
Thật tướng của các pháp 
Không sanh cũng không diệt 
Không thường cũng không đoạn 
Chẳng đồng cũng chẳng khác 
Chẳng đến cũng chẳng đi 
Trong thể nhất tâm ấy 
Siêng tu tập trang nghiêm 
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Công hạnh của Bồ Tát 
Phải tuần tự học tập 
Nơi học nơi vô học 
Chớ mống tưởng phân biệt 
Đây là đệ nhất Đạo 
Cũng gọi Pháp Đại Thừa 
Hết thảy lỗi hý luận 
Đều từ đây dứt sạch 
Vô thượng trí của Phật 
Đều do đây mà thành 
Vì thế nên Phật tử 
Phải phát tâm dõng mãnh 
Nghiêm trì Giới của Phật 
Tròn sạch như minh châu 
Chư Bồ Tát quá khứ 
Đã từng học giới nầy 
Hàng vị lai sẽ học 
Người hiện tại đang học 
Đây là đường Phật đi 
Là chổ Phật khen ngợi 
Ta đã giảng giới xong 
Phúc đức nhiều vô lượng 
Hồi hướng cho chúng sanh 
Đồng đến nhứt thiết trí 
Nguyện ai nghe pháp nầy 
Đều được thành Phật đạo 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (3 lần) 
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                         KINH TINH YẾ́U 

BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA 
 

Bồ Tát Quán Tự Tại  
Khi quán chiếu thâm sâu 
Bát Nhã Ba La Mật 
Bỗng soi thấy năm uẩn 
Đều không có tự tánh 
Thực chứng điều ấy xong 
Ngài vượt thoát tất cả 
Mọi khổ đau ách nạn 
Không khổ, tạp, diệt, đạo 
Không trí cũng không đắc 
Vì không có sở đắc 
Nên một vị Bồ Tát 
Nương diệu pháp trí độ 
Tâm không còn chướng ngại 
Vì tâm không chướng ngại 
Nên không có sợ haĩ 
Xa lìa mọi mộng tưởng 
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Xa lìa mọi điên đảo 
Đạt Niết Bàn tuyê ̣́ t đối 
Chư Phật trong ba đời 
Y diệu pháp trí độ 
Nên đắc vô thượng giác 
Vậy nên phải biết rằng 
Bát Nhã Ba La Mật 
Là linh chú đại thần 
Là linh chú đại minh 
Là linh chú vô thượng 
Là linh chú tuyệt đỉnh 
Là chân lý bất vọng 
Có năng lực tiêu trừ 
Tất cả mọi khổ nạn 
Cho nên tôi muốn nói 
Câu thần chú trí độ 
Bát Nhã Ba La Mật. 
Nói xong đức Bồ Tát 
Liền đọc thần chú rằng 
“ Yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ 
đề, tát bà ha “ (3 lần) 
 

VĂN QUY NGUYỆN 
 

Trầm hương xông ngát điện 
Sen nở Phật hiện thân 
Pháp giới thành thanh tịnh 
Chúng sanh lắng nghiệp trần. 
Đệ tử đem tâm thành 
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Hướng về nơi Tam Bảo. 
 

Phật là thầy chỉ đạo 
Bật tỉnh thức vẹn toàn 
Các tướng tốt đoan trang 
Trí và Bi viên mãn. 
 

Pháp là con đường sáng 
Dẫn người thoát cõi mê 
Đưa chúng con trở về 
Sống cuộc đời tỉnh thức. 
Tăng là đoàn thể đẹp 
Cùng đi trên đường vui 
Tu tập hạnh giải thoát 
Làm an lạc cuộc đời. 
 

Đệ tử nương Tam Bảo 
Trên con đường học đạo 
Biết Tam Bảo tự tâm 
Nên nguyện xin chuyên cần 
Làm sáng sạch trong lòng 
Ba viên ngọc cao quý. 
 

Nguyện quán theo hơi thở 
Miệng nở nụ cười tươi 
Nguyện học nhìn cuộc đời 
Bằng con mắt quán chiếu. 
 

Con nguyện xin tìm hiểu 
Nỗi khổ của muôn loài 
Tu tập lòng Từ Bi 
Thực hành hạnh hỷ xả 
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Sáng cho người thêm vui 
Chiều giúp người bớt khổ 
 

Đệ tử nguyện 
Sống cuộc đời thiểu dục 
Sống lành mạnh an hòa 
Cho thân thể kiện khương 
Nguyện rủ bỏ âu lo 
Học tha thứ bao dung 
Cho tâm tư nhẹ nhõm. 
Đệ tử nguyện 
Xin đền báo ân sâu 
Ơn cha mẹ ơn thầy 
Ơn chúng sanh bè bạn. 
 

Nguyện tu học tinh chuyên 
Cho cây lòng bi trí 
Ra hoa và kết trái 
Mong cho một ngày kia 
Có khả năng cứu độ 
Đem muôn loài chúng sanh 
Vượt ra ngoài cõi khổ. 
 

Xin nguyện Phật, Pháp, Tăng 
Chứng minh và gia hộ 
Cho đệ tử chúng con  
Sớm viên thành đại nguyện. 
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CHÚ HỘ PHÁP 
Nam mô Phật-đà. 
Nam mô Đạt-mạ. 
Nam mô Tăng-dà. 
Nam mô thất rị, ma ha để tỷ da, đát nể dã tha, ba 
lỵ  phú lầu na giá lỵ, tam mạn đà, đạt xá ni, ma ha 
tỳ ha ra dà đế, tam mạn đà, tỳ ni dà đế, ma ha ca rị 
dã, ba nể ba ra, ba nể tát rị phạ lặt tha, tam mạn 
đà, tu bác lê đế, phú lệ na, a rị na, đạt mạ đế, ma 
ha tỳ cổ tất đế, ma ha di lặc đế, lâu phã tăng kỳ đế, 
hê đế tỷ, tăng kỳ hê đế, tam mạn đà, a tha a nậu, 
đà la ni. 
 

Trời A-tu-la dạ-xoa thảy 
Đến nghe pháp đó nên chí tâm 
Ủng hộ Phật pháp khiến thường còn 
Mỗi vị siêng tu lời Phật dạy 
Bao nhiêu người nghe đến chốn này 
Hoặc trên đất liền hoặc hư không 
Thường với người đời sanh lòng từ 
Ngày đem tự mình nương pháp ở 
Nguyện các thế giới thường an ổn 
Phước trí vô biên lợi quần sanh  
Bao nhiêu tội nghiệp thảy tiêu trừ 
Xa lìa các khổ về viên tịch 
Hằng dùng giới hương xoa vóc sáng 
Thường gìn định phục để giúp thân 
Hoa mầu Bồ Đề khắp trang nghiêm 
Tuỳ theo chỗ ở thường an lạc. 
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Nam Mô Tam Châu Cảm Ứng Hộ Pháp Vi Đà 
Tôn Thiên Bồ Tát. (3 lần) 
 

Vi Đà Thiên Tướng 
Bồ Tát hoá thân 
Ủng hộ Phật Pháp thệ rộng sâu 
Bảo sử chấn Ma quân 
Công đức không lường 
Kỳ nguyện ứng theo tâm 
 

Nam Mô Phổ Nhãn Bồ Tát Ma ha tát (3 lần) Ma ha 
Bát Nhã Ba La Mật. 
 

TAM QUY Y 
 

Tự nương về Phật 
Nguyện cho chúng sanh 
Thể theo đạo cả 
Phát lòng vô thượng. (1lạy) 
 

Tự nương về Pháp 
Nguyện cho chúng sanh 
Hiểu thấu kinh tạng 
Trí huệ như biển. (1lạy) 
 

Tự nương về Tăng 
Nguyện cho chúng sanh 
Thống lý đại chúng 
Tất cả không ngại. (1lạy) 
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HỒI HƯỚNG 
 

Tụng giới phước thâm diệu 
Tạo công đức vô biên 
Đệ tử xin hồi hướng 
Cho chúng sanh mọi miền 
 

Pháp môn xin nguyện học 
Ân nghĩa xin nguyện đền 
Phiền não xin nguyện đoạn 
Quả Phật xin chứng nên. 
 

Nguyện sanh về tịnh độ 
Sen nở thấy vô sanh 
Chư Phật và Bồ Tát 
Là những bạn đồng hành. 
Nguyện dứt hết phiền não 
Cho trí huệ phát sanh 
Cho tội chướng tiêu tán 
Quả giác ngộ viên thành. 
 

Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật Đạo. 
 

 


