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NHẬT TỤNG THIỀN MÔN 
Ấn bản 2012 

 

Công phu chiều Thứ Bảy 
– Kinh Phước Đức – Kinh Tinh Yếu Bát Nhã – Sám Quy Mạng 

 

Tĩnh Tọa – 20 tới 30 phút 

Kinh Hành Im Lặng – một vòng 
 

Kệ Mở Kinh 
Nam mô đức Bổn Sư Bụt Thích Ca Mâu Ni (3 lần) (C) 

Pháp Bụt cao siêu mầu nhiệm 
Cơ duyên may được thọ trì 
Xin nguyện đi vào biển tuệ 
Tinh thông giáo nghĩa huyền vi. (C) 
 

Trì Tụng 
Hướng về Bụt và Thánh Chúng trên hội Kỳ Viên  

(3 lần) (C) 
Kinh Phước Ðức (C) 

Ðây là những điều tôi được nghe hồi đức Thế 
Tôn còn cư trú gần thành Xá Vệ, tại tu viện Cấp 
Cô Ðộc, trong vườn Kỳ Ðà. Hôm đó, trời đã vào 
khuya, có một thiên giả hiện xuống thăm Người, 
hào quang và vẻ đẹp của thiên giả làm sáng cả 
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vườn cây. Sau khi đảnh lễ đức Thế Tôn, vị thiên 
giả xin tham vấn Người bằng một bài kệ: 
“Thiên và nhân thao thức 
Muốn biết về phước đức 
Ðể sống đời an lành 
Xin Thế Tôn chỉ dạy.” 
 

Và sau đây là lời đức Thế Tôn: 
“Lánh xa kẻ xấu ác 
Ðược thân cận người hiền 
Tôn kính bậc đáng kính 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Sống trong môi trường tốt 
Ðược tạo tác nhân lành 
Ðược đi trên đường chánh 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Có học, có nghề hay 
Biết hành trì giới luật 
Biết nói lời ái ngữ 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Ðược cung phụng mẹ cha 
Yêu thương gia đình mình 
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Ðược hành nghề thích hợp 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Sống ngay thẳng, bố thí, 
Giúp quyến thuộc, thân bằng 
Hành xử không tỳ vết 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Tránh không làm điều ác 
Không say sưa nghiện ngập 
Tinh cần làm việc lành 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Biết khiêm cung lễ độ 
Tri túc và biết ơn 
Không bỏ dịp học đạo 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Biết kiên trì, phục thiện 
Thân cận giới xuất gia 
Dự pháp đàm học hỏi 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Sống tinh cần, tỉnh thức 
Học chân lý nhiệm mầu 
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Thực chứng được Niết Bàn 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Chung đụng trong nhân gian 
Tâm không hề lay chuyển 
Phiền não hết, an nhiên, 
Là phước đức lớn nhất. 
 

“Ai sống được như thế 
Ði đâu cũng an toàn 
Tới đâu cũng vững mạnh 
Phước đức của tự thân.” (CC) 
 
Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Ða (C) 

Bồ Tát Quán Tự Tại 
Khi quán chiếu thâm sâu 
Bát Nhã Ba La Mật 
Tức diệu pháp Trí Ðộ 
Bỗng soi thấy năm uẩn 
Ðều không có tự tánh. 
Thực chứng điều ấy xong 
Ngài vượt thoát tất cả 
Mọi khổ đau ách nạn. (C) 
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“Nghe đây, Xá Lợi Tử : 
Sắc chẳng khác gì không 
Không chẳng khác gì sắc 
Sắc chính thực là không 
Không chính thực là sắc 
Còn lại bốn uẩn kia 
Cũng đều như vậy cả. (C) 
 

Xá Lợi Tử, nghe đây : 
Thể mọi pháp đều không 
Không sanh cũng không diệt 
Không nhơ cũng không sạch 
Không thêm cũng không bớt. 
Cho nên trong tánh không 
Không có sắc, thọ, tưởng 
Cũng không có hành, thức 
Không có nhãn, nhĩ, tỷ 
Thiệt, thân, ý – sáu căn 
Không có sắc, thanh, hương 
Vị, xúc, pháp – sáu trần 
Không có mười tám giới 
Từ nhãn đến ý thức 
Không hề có vô minh 
Không có hết vô minh 
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Cho đến không lão tử 
Cũng không hết lão tử 
Không khổ, tập, diệt, đạo 
Không trí cũng không đắc. (C) 
 

Vì không có sở đắc 
Nên khi vị Bồ Tát 
Nương diệu pháp Trí Ðộ 
Bát Nhã Ba La Mật 
Thì tâm không chướng ngại 
Vì tâm không chướng ngại 
Nên không có sợ hãi 
Xa lìa mọi mộng tưởng 
Xa lìa mọi điên đảo 
Ðạt Niết Bàn tuyệt đối. (C) 
 

Chư Bụt trong ba đời 
Y diệu pháp Trí Ðộ 
Bát Nhã Ba La Mật 
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 
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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 thuyết 
Câu thần chú trí độ 
Bát Nhã Ba La Mật”. 
Nói xong đức Bồ Tát 
Liền đọc thần chú rằng: 
Gate, Gate, Paragate, Parasamgate, Bodhi Svaha   

(3 lần - C) 
 

Sám Quy Mạng 
 

Quy mạng mười phương Vô Thượng Giác 
Pháp mầu vi diệu đã tuyên dương 
Thánh tăng bốn quả ba thừa độ 
Duỗi cánh tay vàng nguyện xót thương. (C) 

Ngược dòng chân tính từ lâu, 
Chúng con trôi nổi biển sầu sông mê. 
Thấy đâu lối thoát đường về, 
Bập bềnh sóng nước chưa hề đoái lui. 
Nguyên nhân hữu lậu gây rồi, 
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Bao nhiêu nghiệp chướng lâu đời tạo ra. 
Biết đâu nẻo chính đường tà, 
Oan khiên nghiệp báo thật là nặng sâu. 
Nay con khẩn thiết cúi đầu, 
Phơi bày sám hối cần cầu Hồng ân. (C) 

Chí thành cầu đấng Năng Nhân, 
Từ bi cứu vớt trầm luân mọi loài. 
Nguyện cùng thiện hữu ra khơi, 
Tìm lên bờ giác lìa nơi não phiền. 
Kiếp này xin nguyện xây thêm 
Cao tòa phúc đức vững nền đạo tâm. 
Chờ mong đạo nghiệp vun trồng, 
Từ bi, trí tuệ nẩy mầm tốt tươi. 
Kiếp sau xin được làm người, 
Sinh ra gặp pháp sống đời chân tu. (C) 
Dắt dìu nhờ bậc minh sư, 
Nương vào chính tín hạnh từ xuất gia. 
Sáu căn ba nghiệp thuần hòa, 
Không vương tục lụy theo đà thế nhân. 
Một lòng tấn đạo nghiêm thân, 
Giữ gìn phạm hạnh nghiệp trần lánh xa. 
Oai nghi phong độ chói lòa, 
Lòng từ hộ mạng trước là vi sinh. 
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Lại thêm đầy đủ duyên lành, 
Bao nhiêu tai nạn biến thành hư không. 
Bồ Ðề nguyện kết một lòng, 
Ðài sen Bát Nhã Chân Không hiện tiền. 
Nhờ công tu tập tinh chuyên, 
Ðại Thừa liễu ngộ chứng truyền chân tâm. 
Thoát ngoài kiếp hải trầm luân, 
Hoằng khai lục độ hạnh môn cứu người. 
Ðạo tràng dựng khắp nơi nơi, 
Lưới nghi phá hết trong ngoài sạch không. 
Tà ma hàng phục đến cùng, 
Truyền đăng Phật pháp nối dòng vô chung. 
Vâng làm Phật sự mười phương, 
Không vì lao nhọc, nản lòng tinh chuyên. 
Bao nhiêu diệu pháp thâm huyền, 
Thảy đều thực hiện siêu nhiên độ mình. 
Rồi đem phúc tuệ độ sinh, 
Chứng nên Phật quả, hoàn thành Pháp thân. (C) 

Tùy cơ ứng biến cõi trần, 
Phân thân vô số độ dần chúng sinh. 
Nước Từ rưới khắp nhân thiên, 
Mênh mông biển Hạnh lời nguyền độ tha. 
Khắp hòa thế giới gần xa, 
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Diễn dương diệu pháp, trước là độ sinh. 
Những nơi khổ thú trầm luân, 
Hào quang chiếu diệu hiện thân tốt lành. 
Chỉ cần thấy dạng nghe danh, 
Muôn loài thoát khỏi ngục hình đớn đau. 
Phát lời nguyện ước cao sâu 
Muôn nghìn khổ địa thảy đều tiêu tan. 
Bao nhiêu nghiệp trái hàm oan, 
Bao nhiêu đau khổ trong hàng súc sinh, 
Ðều nhờ thần lực oai linh, 
Sương tan núi biếc bình minh rạng ngời. 
Thuốc thang cứu cấp cho đời, 
Áo cơm cứu giúp cho người bần dân. 
Bao nhiêu lợi ích hưng sùng, 
An vui thực hiện trong vòng trầm luân. 
Bao nhiêu quyến thuộc thân oan 
Cũng nguyền vượt biển trần gian nổi chìm. 
Xa lìa ái nhiễm liên miên, 
Ðoạn trừ những mối phược triền thân tâm. 
Vun trồng đạo nghiệp thiện nhân, 
Cùng bao loài khác pháp thân hướng về. (C) 

Hư không dù có chuyển di, 
Nguyện con muôn kiếp không hề lung lay. 
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Nguyện cầu vạn pháp xưa nay, 
Hoàn thành trí nghiệp vững cây Bồ Ðề. (C) 
 

Kệ Vô Thường 
Ngày nay đã qua 
Ðời sống ngắn lại 
Hãy nhìn cho kỹ 
Ta đã làm gì? 
Ðại chúng hãy cùng tinh tấn 
Thực tập hết lòng 
Sống cho sâu sắc và thảnh thơi 
Hãy nhớ vô thường 
Ðừng để tháng ngày trôi đi oan uổng. (C) 

 
Quay Về Nương Tựa 
Con về nương tựa Bụt, người đưa đường chỉ lối 
cho con trong cuộc đời. 
Con về nương tựa Pháp, con đường của tình 
thương và sự hiểu biết. 
Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những 
người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. (C) 
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Đã về nương tựa Bụt, con đang có hướng đi sáng 
đẹp trong cuộc đời.  
Đã về nương tựa Pháp, con đang được học hỏi và 
tu tập các pháp môn chuyển hóa. 
Đã về nương tựa Tăng, con đang được tăng thân 
soi sáng, dìu dắt và nâng đỡ trên con đường thực 
tập. (C) 
 

Về nương Bụt trong con, xin nguyện cho mọi 
người thể nhận được giác tính, sớm mở lòng Bồ 
Đề. 
Về nương Pháp trong con, xin nguyện cho mọi 
người nắm vững các pháp môn, cùng lên đường 
chuyển hóa. 
Về nương Tăng trong con, xin nguyện cho mọi 
người xây dựng nên bốn chúng, nhiếp hóa được 
muôn loài. (CC) 
 

Hồi Hướng 
Trì tụng kinh thâm diệu 
Tạo công đức vô biên 
Đệ tử xin hồi hướng 
Cho chúng sinh mọi miền. (C) 
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Pháp môn xin nguyện học 
Ân nghĩa xin nguyện đền 
Phiền não xin nguyện đoạn 
Quả Bụt xin chứng nên. (CCC) 


