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Nghi Thức Cúng Ngọ 
(Việt Văn) 

 

Kệ: Tán Phật Lương Hương 

Lư hương sạ nhiệt 

Pháp giới mông huân 

Chư Phật hải hội tất diêu văn 

Tùy xứ kiết tường vân 

Thành ý phương ân 

Chư Phật hiện toàn thân. 

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

Chủ Đại Bị: 

Nam mô Ðại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 lần) (C) 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Ðại Bi Tâm Ðà La Ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam 

mô a rị da, bà lô kiết 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 bànra 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, athệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà dà, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án 

a bà lôhê, 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, cu lô cu lô kiết mông, độ lô độ lô phạt xà da đế, ma ha  phạt  xà  da  đế ,  đà  ra  đà  

ra ,  đ ịa  r ị  n i ,  thất  Phật  da  ra ,  dá  ra  dá  ra .  Mạ mạ  phạt ma ra, mục đế lệ, y hê y hê, 

thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt xa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô ma ra, hô lô 

hô lô hê rị, ta ra ta ra, tấtrị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ bồ đề dạ, bồ đà dạ bồ đà dạ, ri 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 du 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. Dả kiết ra a tất đà 

dạ, ta bà ha. Ba đà ma kiết tất đà da, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng 

kiết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô kiết đế, thước bàn 

ra dạ, ta bà ha. Án tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ, ta bà ha. (3 lần) (C) 

 

Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. (3 lần) 

 

Cúng Dường 
Nam mô Bụt thường trú trong mười phương 

Nam mô Pháp thường trú trong mười phương 

Nam mô Tăng thường trú trong mười phương 

Nam mô đức Bổn sư Bụt Thích Ca Mâu Ni 

Nam mô đức Bụt A Di Đà thế giới Cực Lạc 

Nam mô các đức Bụt trong mười phương và ba đời 
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Nam mô đức Bồ Tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi 

Nam mô đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền 

Nam mô đức Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm 

Nam mô đức Bồ Tát Đại Lực Đại Thế Chí 

Nam mô đức Bồ Tát Đại Nguyện Địa Tạng Vương 

Nam mô chư tôn Bồ Tát Thánh Chúng có mặt chốn già lam 

Nam mô các đức Bồ Tát, tổ sư qua các thời đại 

Nam mô đức Bồ Tát Sứ Giả Giám Trai 

Nam mô đức Bồ Tát Minh Vương Thập Điện 

Nam mô các đức Bụt và Bồ Tát có mặt trên đạo tràng. (C) 

 

Chơn Ngôn Biến Thực: 
Nam mô tát phạ, đát tha nga đa, phạ rô chỉ đế, án tam bạt ra, tam bạt ra hồng.  (3 lần) (C) 

 

Chơn Ngôn Biến Thủy: 

Nam mô tô rô bà gia, đát tha nga đá gia, đát điệt tha. Án, tô rô, tô rô, bạt ra tô rô, bạt ra tô rô, ta 

bà ha. (3 lần) (C) 

 

Kệ Cúng Dường: 
Sắc hương vị cơm này 

Trên cúng dường chư Bụt 

Đến các bậc hiền thánh 

Rồi các giới lục đạo 

Cúng dường không phân biệt 

Tất cả đều no đủ 

Xin nguyện cho thí giả 

Vượt qua bờ bên kia 

Ba đức và sáu vị 

Cúng dường Bụt và Tăng 

Mọi loài trong pháp giới 

Cũng đều xin cúng dường. (C) 

 

Án, nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hộc. (3 lần) (C) 

 

Kệ: Phổ Cúng Dường: 
Thành tâm hiến cúng toàn cam lộ 

Như núi Tu Di chẳng ít hơn 

Sắc hương mỹ vị đầy hư không 

Xin hãy xót thương mà chấp nhận. 

Nam mô Đức Bồ Tát Phổ Cúng Dường. (3 lần) (C) 
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TÂM KINH TUỆ GIÁC QUA BỜ  
 

Avalokita 

Khi quán chiếu sâu sắc 

Với tuệ giác qua bờ, 

Bỗng khám phá ra rằng: 

Năm uẩn đều trống rỗng. 

Giác ngộ được điều đó, 

Bồ-tát vượt ra được 

Mọi khổ đau ách nạn.(C) 

 

“Này Śāriputra, 

Hình hài này là không, 

Không là hình hài này; 

Hình hài chẳng khác không, 

Không chẳng khác hình hài. 

Điều này cũng đúng với 

Cảm thọ và tri giác, 

Tâm hành và nhận thức. (C) 

 

“Này Śāriputra, 

Mọi hiện tượng đều không, 

Không sinh cũng không diệt, 

Không có cũng không không, 

Không dơ cũng không sạch, 

Không thêm cũng không bớt. (C) 

 

“Cho nên trong cái không, 

Năm uẩn đều không thể 

Tự riêng mình có mặt. 

Mười tám loại hiện tượng 

Là sáu căn, sáu trần 

Và sáu thức cũng thế; 

Mười hai khoen nhân duyên 

Và sự chấm dứt chúng 

Cũng đều là như thế; 

  

Khổ, tập, diệt và đạo 

Tuệ giác và chứng đắc 

Cũng đều là như thế.  

 

“Khi một vị bồ-tát 

Nương tuệ giác qua bờ 

Không thấy có sở đắc 

Nên tâm hết chướng ngại. 

Vì tâm hết chướng ngại 

Nên không còn sợ hãi, 

Đập tan mọi vọng tưởng, 

Đạt niết-bàn tuyệt hảo.  

 

Chư Bụt trong ba đời 

Nương tuệ giác qua bờ 

Đều có thể thành tựu 

Quả chánh giác toàn vẹn.  

 

“Vậy nên phải biết rằng 

Phép tuệ giác qua bờ 

Là một linh chú lớn, 

Là linh chú sáng nhất, 

Là linh chú cao tột, 

Không có linh chú nào 

Có thể so sánh được. 

Là tuệ giác chân thực 

Có khả năng diệt trừ 

Tất cả mọi khổ nạn. (C) 

  

Vậy ta hãy tuyên thuyết 

Câu linh chú qua bờ: 

“Gate, gate, 

pāragate, 

pārasamgate, 

bodhi, svaha!” (C) 
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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) 

 

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. (C) 

 

 

Hồi Hướng 
Cúng dường pháp thâm diệu 

Tạo công đức vô biên 

Đệ tử xin hồi hướng 

Cho chúng sinh mọi miền. (C) 

 

Pháp môn xin nguyện học 

Ân nghĩa xin nguyện đền 

Phiền não xin nguyện đoạn 

Quả Bụt xin chứng nên. (CCC) 

 

 
 


