
 

 
PHÁP KỆ HÔ CHUÔNG 

 

 
1 

Tiếng chuông vừa gióng ngân vang, 

Khắp trong ba cõi, xa gần đều nghe. 

Hiện tiền, đã tới, đã về, 

Không còn xuôi ngược, bộn bề trần duyên. 

Nam-mô Pháp Thân Tỳ-lô-giá-na Phật O 
2 

Nghe chuông phiền não rụng rơi, 

Bồ-đề tăng trưởng, thảnh thơi tinh thần. 

Lìa ba cõi, thoát trầm luân, 

Sống trong tỉnh thức, niết-bàn ngay đây. 

Nam-mô Báo thân Lô-giá-na Phật  O 
3 

Tiếng chuông lắng, cảnh trần yên lắng, 

Vọng tâm yên, thanh thản, nhất tâm. 

Đời tục luỵ, đạo thậm thâm, 

Đạo đời một cội, pháp thân chan hoà. 

Nam-mô Bổn sư Thích-ca Mâu-ni Phật  O 
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4 

Chuông tỉnh thức, hoà theo hơi thở, 

Điều thân tâm, thong thả, an nhiên, 

Mặc đời suy thịnh, xuống lên 

Thị phi, được mất, khen chê: Không màn. 

Nam-mô Ðương lai Di-lặc Tôn Phật  O 
5 

Sống tỉnh thức, mỗi ngày qua, 

Phúc giây hiện tại, sát-na định thiền. 

Lắng lòng, giũ sạch não phiền, 

Trở về chơn tánh, an nhiên tháng ngày. 

Nam-mô Thiên bá ức Hiện kiếp Phật O 
6 

Trời giác ngộ muôn phương sáng tỏ,  

Hoa ưu-đàm rộ nở khắp nơi, 

Lăn xe chánh pháp vào đời,  

Mở con mắt tuệ, cho người lạc an. 

Nam-mô Cực Lạc thế giới A-di-đà Phật O 
7 

Mong nghiệp Tổ ngàn năm hưng hiển, 

Cầu Tông phong phát triển không ngừng, 

Tăng ni đạo lực thậm thâm,  

Tại gia học Phật tín tâm vững vàng.  

Nam-mô Tam thế nhứt thiết chư Phật O 
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8 

Đời bất hạnh, tham, sân làm gốc, 

Vì si mê, chấp trước ngã nhân. 

Khổ đau tù ngục hoành hành, 

Siêng tu trí tuệ, trầm luân không còn. 

Nam-mô Ðại trí Văn Thù Sư Lợi Bồ-tát  O 
9 

Nếu tù ngục nơi đâu còn chỗ, 

Phật chưa thành, vì độ chúng sinh. 

Muôn loài cứu thoát trầm luân, 

Mới nên quả Phật, hoàn thành nguyện xưa. 

Nam-mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ-tát O 
10 

Lòng từ lớn dung thông hạnh thánh, 

Trải bao đời độ tận muôn loài, 

Ban “không sợ hãi” khắp nơi, 

Vào trong biển khổ cứu người trầm luân. 

Nam-mô Đại bi Quán Thế Âm Bồ-tát O 
11 

Cõi này, chốn khác hiện thân, 

Xiển dương Phật pháp, cứu nhân, độ đời. 

Ngay trong pháp giới chẳng rời, 

Ra vào sanh tử, cứu người trầm luân.   

Nam-mô Đại lực Đại Thế Chí Bồ-tát O 
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12 

Đức giáo chủ ngục tù tối thẳm, 

Bậc đại nhân Địa Tạng thương đời, 

Từ bi cứu độ bao người, 

Trải trăm ngàn kiếp không lui nguyện hùng. 

Nam-mô Địa Tạng Vương Bồ-tát O 
13 

Hàng Bồ-tát tầm thanh ứng hiện, 

Chốn tối tăm nhiều chuyện khổ đau, 

Oan gia tương báo hại nhau, 

Nương nhờ pháp Phật thâm sâu thoát nàn. 

Nam-mô Siêu Lạc Ðộ Bồ-tát  O  
14 

Nhờ thực tập, dứt ba đường dữ 

Chốn ngục hình, ngạ quỷ, súc sanh, 

Không còn vọng tưởng, đảo điên, 

An vui, mát mẻ, ưu phiền tiêu tan. 

Nam-mô Hộ Pháp chư tôn Bồ-tát  O 
15 

Nguyện cho thế giới hoà bình, 

Không còn khủng bố, chiến tranh, hận thù. 

Mưa hoà, gió thuận, được mùa, 

Sớm hôm hạnh phúc, xuân thu an lành. 

Nam-mô Thiên Vương Hộ Thế Bồ-tát O 
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16 

Nguyện cho đất nước quang vinh, 

Công bằng, dân chủ, văn minh rạng ngời. 

Vua quan tài đức, thương người, 

Dân giàu nước mạnh, cho đời thăng hoa. 

Nam-mô Đồng Tâm Hộ Quốc Bồ-tát O 
17 

Nguyện cho khắp chốn, mọi nhà 

Thương yêu, đùm bọc, thuận hoà với nhau. 

Tương thân như thể bí bầu, 

An khang, thịnh vượng, khổ đau giả từ. 

Nam-mô An Lạc Hạnh Bồ-tát O 
18 

Cầu cha mẹ tăng thêm tuổi hạt, 

Làm cội tùng âm đức cho con. 

Nghĩa nhân, đức độ vuông tròn, 

Tồn vong lợi lạc, nêu gương cho đời. 

Nam-mô Tồi Tà Phụ Chánh Bồ-tát  O 
19 

Cầu tín chủ phát tâm làm phước, 

Gieo giống lành, công đức, tu hành, 

Quy y Tam bảo chí thành, 

Đời này, kiếp tới quả lành an vui. 

Nam-mô Ủng Hộ Đạo Tràng Bồ-tát  O 
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20 

Mong người biết làm lành, lánh dữ, 

Dứt si mê, rũ bỏ muộn phiền, 

Làm bà con Phật, tu hiền, 

Hiện tiền hạnh phúc, an nhiên tháng ngày. 

Nam-mô Già lam Thánh chúng Bồ-tát  O 
21 

Phường lãng tử, cô phương yếu thế, 

Sống lang thang xó chợ, lề đường, 

Được người chia sẻ tình thương, 

Khổ đau kết thúc, không còn cô đơn. 

Nam-mô Thiền Duyệt Thực Bồ-tát  O 
22 

Vượt sông biển, núi rừng hiểm trở, 

Giặc, gian manh, thú dữ đón đường, 

Ác thần, quỹ độc, cuồng phong, 

Không hề hại được, tâm thường an vui. 

Nam-mô Pháp Hỷ Tạng Bồ-tát  O 
23 

Kẻ nghèo khổ, vương mang tật bệnh, 

Nghiệp lìa tan, hoạn nạn cửa nhà, 

Nương nhờ Phật lực bao la, 

Đủ đầy hạnh phúc, chan hoà niềm vui. 

Nam-mô Đầu đà Đại Ca-diếp Bồ-tát  O 
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24 

Thân bệnh tật, khổ đau không kể 

Nghiệp trả vay chẳng thể lạc an, 

Quán “thân, cảm giác và tâm,” 

Thảy đều vô ngã, đâu còn sầu bi. 

Nam-mô Đại trí Xá-lợi-phất Bồ-tát  O 
25 

Bốn loại sinh trong vòng ba cõi, 

Theo đạo vàng, thoát khỏi khổ đau. 

Thực hành chánh pháp cao sâu, 

Hôm nay hạnh phúc, ngày sau an lành. 

Nam-mô Thần thông Mục-kiền-liên Bồ-tát  O 
26 

Cầu ngục lạnh, lửa hồng đỏ rực, 

Thành rừng hoa, thơm phức mùi hương. 

Ngục đồng nuốt sắt thảm thương, 

Biến thành Tịnh độ, thiên đường nhân gian. 

Nam-mô Đa văn A-nan-đa Bồ-tát O 
27 

Mong thế giới của bao chim, thú 

Loài côn trùng, sâu bọ nhỏ nhoi, 

Sống thời mạnh khoẻ, được nuôi, 

Thác thời hoá kiếp làm người tự do. 

Nam-mô Giải không Tu-bồ-đề Bồ-tát O 
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28 

Loài chở nặng, khổ hờn bao nỗi, 

Giống mang lông, đầu đội sừng dài, 

Không còn khổ luỵ, nạn tai, 

Hưởng bao lợi lạc, tháng ngày bình an.  

Nam-mô Thuyết pháp Phú-lâu-na Bồ-tát O 
29 

Đã bao kiếp bỏ quên chân tánh 

Luỵ cõi mê, nhiễm đắm tham, sân 

Bập bềnh sinh tử bao lần 

Nương nhờ Tam bảo, bụi trần sạch trơn. 

Nam-mô Luận nghị Ca-chiên-diên Bồ-tát O 
30 

Bao kiếp sống lằng nhằng dây nghiệp, 

Rồi kiếp này oan trái dùng dằng. 

Ngưỡng cầu Tam bảo xót thương, 

Cho con chuyển nghiệp, không còn khổ đau.  

Nam-mô Thiên nhãn A-na-luật Bồ-tát O 
31 

Xây chùa tháp khắp nơi tu học, 

Phá lưới nghi, ba độc trùng trùng, 

Tà ma hàng phục đến cùng, 

Trùng hưng Tam bảo, khơi nguồn tâm linh. 

Nam-mô Giới luật Ưu-ba-li Bồ-tát O 
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32 

Cắt lưới ái nổi chìm nhiều kiếp, 

Cạn sông mê, bao hiệp tử sinh, 

Quyết tâm cứu giúp hàm linh, 

Lên đường giác ngộ, chứng thành Như Lai. 

Nam-mô Mật hạnh La-hầu-la Bồ-tát O 
33 

Gìn tinh tấn, thực hành đạo giác, 

Lòng từ bi thương xót chúng sanh. 

Hỷ xả tất cả lỗi lầm, 

Không còn phân biệt sơ thân mọi loài. 

Nam-mô Dược Sư hải hội Phật Bồ-tát O 
34 

Noi gương Phật, dấn thân không mệt, 

Các pháp môn thông suốt ngày đêm, 

Rộng tu phước huệ thâm huyền, 

Cứu người, giúp vật trọn nên đạo vàng. 

Nam-mô Hoa Nghiêm hội thượng Phật Bồ-tát O 
35 

Do tâm chấp ngã chưa buông, 

Ham vui một chút, đau thương khôn cùng. 

Nay con nương đấng Pháp vương, 

Niết-bàn chứng đắc, cát tường thiên thu. 

Nam-mô Pháp Hoa hội thượng Phật Bồ-tát O 
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36 

Hư không dù có chuyển dời,  

Nguyện con muôn kiếp không hề rung rinh. 

Nguyện cầu tất cả chúng sinh,  

Chứng nên Phật trí, tâm linh rạng ngời.  

Nam-mô Liên trì hải hội Phật Bồ-tát  O 
37 

Mấy tiếng chuông ngân, tỉnh cuộc đời, 

Trên trời dưới đất, thấu nguồn khơi, 

Muộn phiền buông bỏ, tâm hoa nở, 

Giác ngộ, an nhiên, sống thảnh thơi. 

Nam-mô Thanh tịnh đại hải chúng Bồ-tát  O 

       
TIÊU TAI CÁT TƯỜNG THẦN CHÚ 

Nẳng mồ tam mãn đa, mẫu đà nẩm. Á 

bát ra để, hạ đa xá, ta nẳng nẩm. Ðát điệt 

tha. Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng 

hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra, bát ra nhập 

phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc 

sá, sắc trí rị, sắc trí rị, ta phấn tra, ta phấn 

tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha.  O 
 

VÃNG SANH TỊNH ÐỘ THẦN CHÚ 

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

đam bà tỳ. A di rị đa tì ca lan đế. A di rị đa, 

tì ca lan đa. Dà di nị, dà dà na. Chỉ đa ca lệ 

ta bà ha.  O 
 

HỒI HƯỚNG 

Thỉnh chuông tu tập, phước tăng, 

Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi. 

Nguyện cho tất cả trời người, 

  Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm.  O 
 

Nguyện trừ ba chướng trầm luân, 

Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng. 

Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, 

    Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương.  O 
 

Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương, 

Mẹ cha: Chín phẩm sen vàng nêu danh, 

Hoa cười, chứng ngộ vô sanh, 

     Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O 
 

Nguyện đem công đức tạo thành, 

Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, 

Rải ban hạnh phúc muôn nơi, 

    Giúp người giác ngộ, an vui đạo mầu. O 
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ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU 

 

 

Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành.        (1 xá) O 
 

Con xin nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bi, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm.          (1 xá) O 
 

Con xin nương tựa Tăng, 

Đoàn thể sống an vui, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau.  (1 xá) O 
 

 


