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大佛頂首楞嚴懺悔行法
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Sám Hối Hành
Pháp

比丘尼 寬如仿古敬撰
正體漢拼
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香讚
爐香乍熱。法界蒙熏。
Lò hương vừa đốt

Cõi pháp thơm lây

諸佛海會悉遙聞。
Chư Phật bốn biển đều xa hay.

隨處吉祥雲
Tùy xứ cát tường vân.

誠意方殷。
Thấu tâm thành này

諸佛現全身。
Chư Phật hiện thân ngay

南無香雲蓋菩薩摩訶薩。
Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát. (ba lần)

三稱
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恭聞

主白

Cung văn: chủ lễ bạch:

大佛頂首楞嚴王，具足萬行，
Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương, đầy đủ muôn hạnh

十方如來一門超出妙莊嚴路。
Mười phương Như Lai một đường thẳng đến diệu trang

佛頂神咒，出生三世諸佛，
nghiêm. Thần chú Phật Đảnh, sanh ra ba đời chư Phật.

十方如來，乘此咒心，得成正
Mười phương Như Lai, nương tâm chú này, đắc thành chánh

覺，降魔制外，攝物利生，三慈
giác, trừ ma dẹp ngoại, cứu vật giúp người, ba từ 1 vận khắp,
1
Ba từ: Sanh duyên từ bi, pháp duyên từ bi, vô duyên từ bi. 1.Sanh duyên từ bi, còn gọi là Hữu tình duyên từ, chúng sanh duyên từ. Tức
quán tất cả chúng sanh như con đỏ mà ban vui cứu khổ, đây chính là lòng từ bi của phàm phu, nhưng trong ba thừa lòng từ bi phát khởi ban
đầu cũng thuộc loại này, nên cũng gọi là bậc tiểu từ bi. 2.Pháp duyên từ bi tức lòng từ bi được phát khởi nhờ khai ngộ chơn lí hiểu được các
pháp là vô ngã, là lòng từ bi của hàng vô học nhị thừa La hán và Bồ tát từ hàng Sơ địa trở lên, còn gọi là bậc Trung từ bi. 3.Vô duyên từ bi
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普運，四智圓融。讀誦受持，有
bốn trí viên dung. Đọc tụng thọ trì, nguyện cầu thành tựu,

求皆遂，如來功德，悉與莊嚴，
công đức Như Lai, thảy đều trang nghiêm,

配戴供養，無妄不消，末法宣
xin dâng cúng dường, kiên trì bất thoái, thời mạt tuyên

揚，有罪皆溶，地獄苦因，轉
dương, tội nghiệp tiêu tan, nhân khổ điạ ngục, chuyển

為極樂， 四棄八棄，五篇七聚,
thành Cực Lạc, bốn khí tám khí , năm thiên bảy tụ,

十波羅夷，四八輕垢，七遮八
mười trọng Bồ Tát, bốn mươi tám khinh, bảy già tám

là nhờ xa lìa kiến giải sai biệt, tâm không còn phân biệt mà khởi lên lòng từ bi bình đẳng tuyệt đối, đây thuộc về lòng đại từ bi của riêng Phật.
Chẳng phải hàng phàm phu nhị thừa có thể phát khởi được, nên còn gọi là đại từ đại bi. Ba loại từ bi này còn gọi là tam duyên từ bi, tam
chủng duyên từ, hoặc tam từ.
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難，五逆無間，大小惡業，積劫
nạn 2, ngũ nghịch 3 vô gián, nghiệp ác lớn nhỏ, tội nặng

重罪，未經懺悔，誦此經咒，是
nhiều đời, chưa từng sám hối, tụng kinh chú này, thì những

等積罪，如風吹沙，猶湯消雪，
tội ấy, như gió thổi bụi, tuyết gặp nước sôi.

不久皆得，悟無生忍。經咒功
Không lâu đều được, chứng pháp vô sanh. Công đức kinh

德，歎莫能窮，羨諸經文，慕仿
chú, ca ngợi không cùng. Hâm mộ kinh văn, học theo cổ đức,

Tám nạn: tức tám sự chướng ngại cho việc gặp Phật pháp tu tập gồm: 1. Sanh ở địa ngục, tức chúng sanh do vì thọ ác nghiệp, đọa vào địa
ngục, chịu khổ không ngừng trong đêm dài tăm tối, không được thấy Phật, nghe pháp. 2. Sanh làm ngạ quỷ, trọn kiếp không nghe đến danh
từ cơm nước, chịu khổ vô lượng. 3. Sanh làm súc sanh: Súc sanh có nhiều loại, tùy theo nghiệp mà thọ báo, thường bị đánh đập, ăn nuốt lẫn
nhau, chịu khổ vô cùng. 4. Sanh ở cõi trời trường thọ, tức vô tưởng thiên ở cõi trời tứ thiền, chúng sanh ở cõi trời này tuổi thọ kéo dài đến
năm trăm kiếp, chướng ngại cho việc thấy Phật nghe pháp. 5. Sanh ở biên địa cõi Uất Đơn Việt. Chúng sanh sanh về cõi này, tuổi thọ đến
một nghìn tuổi, không có chết yểu, họ tham trước hưởng thọ dục lạc mà không chịu tu tập. Nơi này các bậc Thánh nhân không sanh về nơi
ấy, nên không được thấy Phật, nghe pháp. 6. Bị đui điếc câm ngọng, những người này tuy sanh trong chốn phồn thịnh của đất nước, nhưng
vì nghiệp chướng sâu nặng, bị đui điếc câm ngọng, tuy gặp Phật ra đời nhưng không thấy được Phật, không nghe chánh pháp. 7. Thế trí biện
thông, nghĩa là tuy thông minh lanh lợi, chỉ chuyên soạn học các kinh sách ngoại đạo mà không tin chánh pháp. 8. Sanh trước Phật sau Phật,
tức những chúng sanh do nghiệp nặng phước mỏng, sanh trước hoặc sau Phật ra đời, nên không thấy được Phật, không nghe được pháp.
3
Ngũ nghịch: tức năm tội cực nặng gồm: Giết cha, giết mẹ, giết A la hán, làm thân Phật chảy máu và phá hòa hợp Tăng.
2
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古德，敬撰大佛頂首楞嚴懺悔行
kính soạn văn này Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm sám

法，以洗屢世怨愆，仰維三寶加
hối hành pháp, Rửa sạch oan khiên nhiều đời. Duy nguyện

持，不違本願，俾得罪滅福生，
Tam Bảo gia trì, chẳng trái bổn nguyện, khiến cho tội diệt

惑消慧朗，三覺早圓，萬德速
phước sanh, nghiệp tiêu huệ tỏ, ba giác sớm tròn, vạn đức

備，四恩總報，三有均資，法界
chóng đủ. Bốn ân khắp báo, ba cõi đều nhờ, Pháp giới chúng

眾生，同圓種智。
sanh, đồng viên chủng trí.
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普賢王菩薩摩訶薩。象駕光臨。 眾和
Phổ Hiền Vương Bồ tát Ma ha tát, cỡi voi quang lâm. Hòa chúng

有一菩薩

結跏趺坐

名曰普賢，

Có một Bồ tát, kiết già ngồi yên. Tên là Phổ Hiền,

身白玉色

五十種光

五十種色，

thân màu bạch ngọc, năm mươi ánh sáng, đủ năm mươi màu,

以為項光

身諸毛孔

流出金光，

tụ chiếu sau gáy, các lỗ chân lông, lưu xuất sắc vàng,

其金光端

無量化佛

諸化菩薩，

sắc ấy trang nghiêm, vô lượng hóa Phật, các hóa Bồ tát,

以為眷屬

安祥徐步

雨大寶花，

dùng làm quyến thuộc. Bước đi thong thả, mưa hoa báu lớn,

至行者前

其象開口

於象牙上，

rơi trước hành giả, voi trắng giương ngà, ở trên ngà ấy,

諸池玉女

鼓樂弦歌

其聲微妙，

Ngọc nữ trong ao, trổi nhạc ca hát, Âm thanh vi diệu,
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讚歎大乘

一實之道

行者見已，

tán thán đại thừa, Đạo mầu nhất thật, hành giả thấy rồi,

歡喜敬禮

復更讀誦

甚深經典，

hoan hỷ kính lễ, càng siêng đọc tụng, Kinh điển thậm thâm,

遍禮十方

無量諸佛

禮多寶佛塔，

lễ khắp mười phương, vô lượng chư Phật, lễ Tháp Đa Bảo,

及釋迦牟尼

並禮普賢

諸大菩薩，

và Phật Thích Ca, lễ bái Phổ HIền, chư đại Bồ tát.

發是誓願

若我宿福

應見普賢，

Phát thệ nguyện rằng, nếu con đủ phước, được thấy Phổ

願尊者遍吉

示我色身。

Hiền, Nguyện tướng lành biến hiện, trên sắc thân con.

南無普賢王菩薩摩訶薩。

三稱

Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ tát Ma ha tát.

(ba lần)
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一切恭敬。
Nhất thiết cung kính.

一心頂禮

十方法界常住佛。

Nhất tâm đảnh lễ Thập Phương pháp giới thường trụ Phật.

一心頂禮

十方法界常住法。

Nhất tâm đảnh lễ, Thập phương pháp giới thường trụ Pháp.

一心頂禮

十方法界常住僧。

Nhất tâm đảnh lễ, Thập phương pháp giới thường trụ Tăng.

是諸眾等

各各胡跪

嚴持香花，

如法供養

十方法界常住三寶。想云

Cung thỉnh đại chúng, tất cả đồng quỳ, tay cầm hương
hoa, như pháp cúng dường. Mười Phương pháp giới
thường trụ Tam Bảo.
(quán tưởng rằng)
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願此香花遍十方

以為微妙光明臺。

Nguyện hương hoa biến khắp mười phương.
Kết thành đài sáng rực vi diệu.

諸天音樂天寶香

諸天餚膳天寶衣。

Âm nhạc hương báu của cõi trời.
Y báu cơm mầu cõi chư thiên.

不可思議妙法塵

一一塵出一切塵。

Bất khả tư nghì diệu pháp trần.
Một hạt trần hiện tất cả trần.

一一塵出一切法

旋轉無礙互莊嚴。

Mỗi một trần hiện tất cả pháp.
Triển chuyển vô ngại đồng trang nghiêm.

遍至十方三寶前

悉有我身修供養。

Trước Tam Bảo pháp giới mười Phương.
Thảy có thân con hiện cúng dường.

一一皆悉遍法界

彼彼無雜無障礙。

Mỗi sự cúng dường khắp pháp giới.
Đôi bên không tạp không chướng ngăn.
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盡未來際作佛事

普薰法界諸眾生。

Tận suốt vị lai làm Phật sự.
Xông khắp pháp giới các chúng sanh.

蒙薰皆發善提心

同入無生証佛智。

Mông huân giai phát Bồ Đề tâm.
Đồng nhập vô sanh chứng Phật trí.
(想已拈花香敬花云)
(Quán tưởng rồi dâng hương hoa lên và tụng tiếp)

願此香花雲

遍滿十方界。

Nguyện thử hương hoa vân. Biến mãn thập phương giới.

一一諸佛土

無量香莊嚴。

Tất cả các cõi Phật.

Vô lượng hương trang nghiêm.

具足菩薩道

成就如來香。

Trọn vẹn Bồ tát đạo.

Thành tựu hương Như Lai.

南無寶曇花菩薩摩訶薩。 三稱
Nam mô Bảo Đàn Hoa Bồ tát Ma ha tát. (ba lần)

供養已

一切恭敬

Cúng dường rồi tất cả cung kính

(讚佛求證)
(Tán Phật cầu chứng minh)
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福慧莊嚴境智融

妙花靈相影重重

Dung thông phước trí cảnh trang nghiêm
Hoa mầu tâm cảnh ảnh trùng trùng.

一真普說該塵劫 四諦敷揚救啞聾
Đạo mầu diễn thuyết vi trần kiếp.
Tuyên dương Tứ đế cứu hàm linh.

歎大褒圓拯敗種 掃空除有絕疑衷
Khen pháp viên dung giúp mê tình.
Quét sạch chấp trước dứt nghi hoặc

會權歸實稱懷道 扶律談常益靡窮
Đưa quyền về Thật khen đạo cả
Tuyên Luật chánh giáo lợi không cùng

南無本師釋迦如來。大眾和 證明懺悔

主者稱云

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Như Lai. Đại chúng hòa: Chứng minh sám
hối. Chủ lễ xướng:
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妄念成生滅

真如不變遷

Vọng niệm thành sanh diệt.

Chân Như chẳng đổi dời,

總持難思議

無住對空宣

Tổng trì khó nghĩ bàn,

tuyên dương pháp vô trụ.

(若不宣疏，下文一節可刪去，直接開懺可矣。)
(Nếu không tuyên sớ thì không đọc câu bên dưới, trực tiếp tụng vào phần văn sám hối.)

『仰白十方三寶，剎海天龍，懺摩海會聖
凡，願賜慈悲，俯垂證鑒，有疏披宣，
Ngưỡng bạch thập phương Tam Bảo, hết thảy trời rồng, cùng
chúng thánh phàm trong hội, nguyện rải lòng từ, thương xót
chứng giám, sớ văn xin tuyên.

伏希
Ngưỡng mong

慈聽。

(主者宣疏竟績云)

từ thính.

(Chủ lễ tuyên sớ xong tiếp)
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上來情旨，恭對披宣，大圓鏡中，諒垂印
可。謹備香花供養，燈燭莊嚴。弟子眾
等，恭行懺法，今則依仗如來大寂滅海,
皈投普門大悲願王。 蕩罪業於無何有之
鄉，剪芥蒂於不萌枝之地。心純是法，與
法相應。理事圓融，行願成就。我既如
是，佛必哀憐。仰叩洪慈，冥薰加被。』
（拜起，問訊）

Vì chúng hữu tình, cung kính phơi bày, trong trí tròn đầy,
thương mà minh chứng. Cung kính cúng dường hương hoa,
đèn sáng trang nghiêm. Đệ tử chúng con, chí thành sám hối.
Nay nương vào biển tịch tịnh Như Lai, xin quy y đấng Đại Bi
nguyện vương. Rửa sạch nghiệp chướng từ xưa đến nay, cắt
hết khúc mắc, không còn cành ngọn. Tâm thuần chánh pháp,
cùng pháp tương ưng. Lý sự viên dung, hạnh nguyện thành
tựu. Lòng con như thế, xin Phật xót thương. Cúi mong Đại
Từ, thầm giúp gia bị. (1 lạy, đứng lên, sá)
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無上甚深微妙法 百千萬劫難遭遇
我今見聞得受持 願解如來懺法義
Phật pháp cao sâu rất nhiệm mầu.
Trăm nghìn muôn kiếp khó tìm cầu.
Con nay nghe thấy chuyên trì tụng.
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm mầu.

啟運大佛頂首楞嚴王懺悔行法

（問訊）

Khải vận Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Vương sám hối
hành pháp (sá)

一切恭敬
Nhất thiết cung kính

一心奉請 南無本師釋迦牟尼佛（三請）
Nhất tâm phụng thỉnh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
(3x)

一心奉請

十方三世微塵國土 一切諸

佛世尊
Nhất tâm phụng thỉnh. Thập Phương Tam Thế Vi Trần Quốc
Độ Nhất Thiết Chư Phật Thế Tôn.
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一心奉請 大佛頂如來密因修證了義諸菩
薩萬行首楞嚴經
Nhất tâm phụng thỉnh. Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu
Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm
Kinh.

一心奉請 佛頂光明 摩訶薩怛多般怛囉
無上神咒
Nhất tâm phụng thỉnh. Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát
Đát Đa Bát Đát Ra Vô Thượng Thần Chú.

一心奉請 奉佛慈旨 揀選圓通 文殊師
利菩薩摩訶薩
Nhất tâm phụng thỉnh. Vâng theo lòng từ của Đức Phật, chọn
pháp viên thông, Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心奉請 觀音 勢至
十五位菩薩摩訶薩

普賢 彌勒等二
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Nhất tâm phụng thỉnh. Quán Âm, Thế Chí, Phổ Hiền, Di Lặc
v.v.. hai mươi lăm vị Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心奉請 八萬四千那由他恒河沙俱胝金
剛藏王菩薩 及金剛眷屬烏芻瑟摩等菩薩
摩訶薩
Nhất tâm phụng thỉnh. Tám vạn bốn ngàn na do tha hằng hà
sa câu chi, Kim Cang Tạng Vương Bồ tát, và quyến thuộc Kim
cang, Ô Sô Sắc Ma v.v… Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心奉請 咨決心疑 將求密義 十方菩
薩摩訶薩
Nhất tâm phụng thỉnh. Hỏi dứt tâm nghi, muốn cầu nghĩa
thâm sâu, mười phương Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心奉請 屬諸比丘。休夏自恣 無量辟
支無學諸賢聖僧
Nhất tâm phụng thỉnh. Thuộc các Tỳ kheo, mãn hạ tự tứ, vô
lượng hàng Bích Chi Vô Học chư Hiền Thánh Tăng.
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一心奉請 啟發大教阿難陀尊者
（拜起，問訊，胡跪合掌）

Nhất tâm phụng thỉnh. Khải Phát Đại Giáo A-nan-đà Tôn Giả.

惟

願

Duy

nguyện

釋迦本師、彌陀慈父，十方三世盡空
遍界一切諸佛，不移本際，平等慈熏，光
照道場，俯垂哀愍，受我懺悔。
Thích Ca Bổn Sư, Di Đà Từ phụ, mười phương ba đời,
cùng tận pháp giới, tất cả chư Phật. Không rời tòa ngồi, Dùng
sức từ bi, chiếu đến đạo tràng, lân mẫn thương xót, nhận con
sám hối.

大佛頂首楞嚴經，如來無見頂相，無為心
佛。從頂發輝，坐寶蓮華，所說心咒。顯
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現道場，受我供養。神咒加持，頓消三
障。大智文殊師利菩薩、大悲觀世音菩
薩、大行普賢菩薩、大勢至菩薩、彌勒菩
薩等諸大菩薩摩訶薩，摩訶迦葉諸大聲
聞，陳說圓通二十五聖，同運慈悲，哀憐
攝受。
Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh, Như Lai Vô Kiến Đảnh
Tướng, Tâm Phật vô vi, từ đảnh chiếu sáng, ngồi tòa sen báu,
diễn nói tâm chú. Hiển hiện đạo tràng, nhận con cúng dường.
Thần chú gia trì, chóng sạch ba chướng. Đại Trí Văn Thù Sư
Lợi Bồ tát, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ
tát, Đại Thế Chí Bồ tát, Di Lặc Bồ tát… Chư Đại Bồ tát Ma ha
tát, Ma ha Ca Diếp, chư đại Thanh văn, Hai lăm vị thánh
thuyết pháp viên thông, đồng vận lòng từ, ai lân nhiếp thọ.
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梵釋四王、天龍八部，悉蒙憫念，惠然光
臨，堅守道場，擁護行者，卻諸魔障，示
現吉祥，令我所修，不違本願。仰維一切
諸佛，愍念眾生，為說首楞嚴妙法。良以
一切眾生，無始妄動，一念不覺生三細，
境界為緣長六麤，如經云：『性覺必明，
妄為明覺。覺非所明，因明立所。所既妄
立，生汝妄能，無同異中，熾然成異。異
彼所異，因異立同。同異發明，因此復
立，無同無異。如是擾亂，相待生勞。勞
久發塵，自相渾濁，由是引起塵勞煩惱。
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起為世界，靜成虛空，虛空為同，世界為
異。彼無同異，真有為法。』由是而成世
界、眾生、業果三種相續。如是地獄、餓
鬼、畜生，人及神仙，天洎修羅，七趣昇
沉。造十習因，感六交報。經云：『如是
惡業，本自發明，非從天降，亦非地出，
亦非人與。自妄所招，還自來受。菩提心
中，皆為浮虛妄想凝結。』亦皆虛妄業之
所招引。若悟菩提，則妙圓明，本無所
有。無奈眾生垢重，開六賊門，自劫家
寶，即欲求真，不辨邪正，每墮歧途。以
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生滅心，為本修因，而求佛乘，不生不
滅，無有是處。因地不真，果招紆曲。是
以阿難尊者，增上大悲，權現聲聞，示墮
婬室，啟發大教。而世尊首告之曰：『一
切眾生，生死相續，皆由不知常住真心性
淨明體。』懸示大定之名，以為理行之
本。由是七處破妄，點示真心，別明二種
根本，以彰正軌。十番辨見，顯見即心。
會陰入處界七大，性真圓融，本如來藏。
更明三種相續，深窮生起之由。詳示如來
藏如實空不空，遮照同時，使悟圓理，而
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起圓行。故又明二決定義，初審因地發
心，次審煩惱根本。示六根優劣，令揀圓
根。擊鐘驗常，綰巾示結。陳述圓通，敕
選耳門。說四明誨，建立道場，頂光神
咒，悉是圓修，更明三增進，善能成就五
十五位真菩提路，乃至妙覺果海，圓滿菩
提，歸無所得。圓成果地以契因心，正如
所謂『得元明覺，無生滅心，然後圓成果
地修證。』請示經名，以符名實相稱。猶
恐行因未盡，更示內外情想，七趣昇沉，
十因六報，因果理微，俾消惑業，廣述五

Page 24 of 109

陰魔境，使於禪那覺悟無惑，直進無上菩
提，中無紆曲之相。是故世尊，叮嚀囑
累，『汝等必須將如來語，於我滅後，傳
示末法，遍令眾生，開覺斯義，無令天
魔，得其方便，保持覆護，成無上道。』
乃至結示：『能以一念，將此法門，於末
法中，開示未學，是人罪障應念消滅，變
其所受地獄苦因，成安樂國。』又曰：
『若有眾生，能誦此經，能持此咒，如我
廣說，窮劫不盡，依我教言，如教行道，
直成菩提，無復魔業。』弟子眾等。念無
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始來，無明障蔽，失卻本心，妄認塵緣，
分別影事，何心何慮，今幸逢此圓頓大乘
至道之法。如失乳兒，忽遇慈母。
仰念
十方如來，諸大菩薩，憐愍眾生，猶如一
子。拔濟無懈，利益靡窮。大雄大力，滅
除三惑。大慈大悲，教證三德，普度有
情，同成正覺。以是因緣，今日至心，皈
命頂禮。
Phạm Thích tứ Thiên vương, Thiên long bát bộ, đều cùng
ai mẫn, an nhiên quang lâm, giữ gìn đạo tràng, ủng hộ hành
giả, dứt trừ ma chướng, hiện tướng kiết tường, giúp chỗ con
tu, chẳng trái bổn nguyện.
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Duy nguyện tất cả chư Phật, thương xót chúng sanh,
tuyên nói pháp mầu Thủ Lăng Nghiêm. Do tất cả chúng sanh,
từ vô thỉ vọng động, một niệm bất giác, sanh ra tam tế4.
Duyên mãi trong cảnh giới lục thô5, Kinh dạy:
“Tánh giác vốn minh, vọng mà muốn minh thêm cái giác
sanh tướng vô minh. Giác không năng sở. Nhân minh lập sở
tướng phần liền có vọng năng kiến phần. Trong tánh không
khác không đồng, bỗng thành có khác. Nhân khác với cái
khác mà lập đồng hiện tướng để rồi lại có không đồng không
khác. Hữu tình chúng sanh, thân không đồng vì thân căn bốn
đại chất ngại, tánh không khác vì kiến tinh vẫn diệu minh.
Vọng tâm vọng cảnh đối đãi sanh lao dẫn khởi thức bảy
lao lự mãi hằng thẩm tư lường, phân biệt pháp chấp phát
sanh trần niệm nhiễm trước ý thức, ngã chấp câu sanh tự vẫn
đục lẫn nhau theo danh chấp tướng: ngã chấp phân biệt, đưa
đến trần lao phiền não khởi nghiệp tướng nổi lên thành thế
giới, lặng xuống thành hư không. Hư không là đồng, thế giới
là khác y báo. Cái không đồng không khác là các pháp hữu vi
chánh báo. Khổ tướng: chúng sanh đọa trong ngục năm ấm
bao giời xuất ly? Do đó mà thành thế giới, chúng sanh,
Tam tế: tức tên gọi đối lại với sáu trần của chi mạt vô minh gồm: 1. Vô minh nghiệp tướng, nghiệp là hành động, không hiểu rõ lí của nhất
pháp giới, động tác ban đầu của chơn tâm. 2. Năng kiến tướng, đã có động tác thì có tướng năng kiến. 3. Cảnh giới tướng là do có tướng năng
kiến thì có tướng sở kiến. Trong ba tướng này, động tác là thể, năng kiến sở kiến là dụng. Thể dụng không lìa nhau, cùng lúc đầy đủ ba tướng.
Dụng của tướng ấy rất là vi tế, nên gọi là tam tế.
5
Lục thô: còn gọi là lục thô tướng. Chúng sanh sanh khởi mê vọng do căn bản vô minh mà sanh ra ba tướng vi tế, trong ba tướng vi tế ấy
hiện tướng cảnh giới mà sanh khởi ra sáu loại tướng thô còn gọi là lục thô. 1.Trí tướng, tức không hiểu biết cảnh giới do thức biến hiện,
chính là huyễn cảnh tự thức biến hiện ra, vọng sanh trí huệ mà phân biệt các pháp mà khởi lên chấp trước các pháp. 2. Tương tục tướng
nghĩa là y theo trí phân biệt các tướng, với cảnh ưa thích sinh ra cảm giác ưa thích, với cảnh không thích thì sanh ra cảm giác khổ, các loại
mê vọng tượng tục không gián đoạn, vì phân biệt khởi lên chấp pháp. 3. Chấp thủ tướng: nghĩa là không biết khổ vui là cảnh hư vọng không
thật, thường duyên theo cảnh giới ấy, khởi tâm chấp vào khổ vui, khởi lên đủ các phiền não. 4. Kế danh tự tướng nghĩa là theo sự điên đảo
ở trước mà chấp tướng lập ra tên gọi, vì phân biệt mà khởi phiền não. 5. Khởi nghiệp tướng nghĩa là chấp trước tướng lập danh khởi ra nơi
thân khẩu ý mà tạo tất cả các nghiệp thiện ác. 6. Nghiệp hệ khổ tướng nghĩa là bị nghiệp thiện ác trói buộc mà cảm quả khổ sanh tử, không
được tự tại. Trong sáu tướng này, bốn tướng trước thuộc “hoặc nhân”, tướng thứ năm là nghiệp duyên, tướng thứ sáu là quả khổ.
4
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nghiệp quả, tam chủng tương tục. Như thế, địa ngục, ngạ
quỷ, súc sanh, người, thần tiên, trời, A tu la, lên xuống bảy
cõi. Tạo mười điều ác, cảm sáu giao báo.”
Kinh dạy: “Nghiệp ác như thế, vốn tự phát minh, không
phải trời giáng, đất cũng không ban, chẳng ai mang đến, tự
vọng động sinh, tự mình lãnh chịu, tâm sẵn Bồ đề, chỉ do hư
vọng điên đảo ngăn ngại. Cũng từ hư vọng nghiệp mà chiêu
cảm. Nếu ngộ Bồ đề, trí tròn viên minh, không còn sở hữu.”
Đành rằng chúng sanh nghiệp nặng mở cửa sáu giặc,
cướp mất gia bảo, dù muốn cầu chơn, không rõ chánh tà, lầm
đường lạc lối. Lấy tâm sanh diệt, làm nhân tu tập, mà cầu
Phật thừa, không sanh không diệt, là điều không có. Nhân đã
bất chơn, thì quả cong vạy. Thế nên Tôn Giả Anan, vì lòng đại
bi, quyền hiện Thanh Văn, mắc nạn dâm nữ, khởi phát Đại
Pháp.
Như Đức Thế Tôn từng dạy: “Tất cả chúng sanh, sanh tử
liên miên, đều do chẳng biết, chơn tâm thường trụ, thể tánh
sáng suốt.” Thị hiện tên Đại định, lấy làm gốc lí hạnh. Nên có
bảy chỗ phá vọng, chỉ rõ chơn tâm, phân biệt hai món căn
bản, tuyên dương nẻo chánh. Mười phen chỉ chỗ thấy, tánh
thấy tức là tâm. Ấm nhập xứ giới bảy đại, chơn tánh viên
dung, bổn Như Lai Tạng. Lại minh có ba loại tương tục, nên
sanh khởi không cùng. Rõ biết Như Lai Tạng như thật không
bất không, ngăn chiếu cùng lúc, khiến ngộ tròn diệu lí, hạnh
được viên dung. Lại nói rõ hai nghĩa quyết định: Một xét

Page 28 of 109

nhân địa phát tâm. Hai xét căn bổn phiền não. Chỉ rõ sự ưu
liệt sáu căn, khiến chọn lựa viên căn, đánh chuông kiểm
nghiệm tánh thường, buộc khăn chỉ kết. Trần thuật viên
thông, dạy chọn pháp môn nhĩ căn. Chỉ dạy tứ minh, kiến lập
đạo tràng, đảnh quang thần chú, đều được viên thông. Lại
nói rõ ba loại tăng tiến, khéo được thành tựu năm mươi lăm
quả vị Bồ đề, cho đến quả vị diệu giác, viên mãn Bồ đề, trọn
không sở đắc. Viên thành quả vị, khế hợp chơn tâm như chỗ
gọi là “đắc nguyên minh giác, tâm không sanh diệt, sau đó
viên thành tu chứng quả vị.” Thỉnh đặt đề kinh, hợp với thật
tướng. Do lo nhân hạnh chưa dứt, lại chỉ rõ vọng tình trong
ngoài, bảy đường6 lên xuống, mười nhân7 sáu báo8, lý nhân
quả vi diệu, vì tiêu hoặc nghiệp. Rộng nói cảnh ma ngũ ấm,
khiến cho tu thiền được giác ngộ không mê, thẳng đến vô
thượng bồ đề, trong không còn tướng cong vạy.
Cho nên Thế Tôn, ân cần chỉ dạy, “Các ông phải đem lời
dạy của Như Lai, sau khi Ta diệt độ, truyền thị mạt pháp,

Bảy đường tức bảy nơi chúng sanh cư trú: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần tiên, trời, a tu la.
Mười nhân: Mười nguyên nhân sản sanh ra tất cả hiện tượng vật chất và tinh thần. 1.Tùy thuyết nhân, theo lời nói và xứ sở mà lập. Tùy
theo sự thấy nghe mà nói các nghĩa, tức năng thuyết là nhân của sở thuyết. 2.Quán đãi nhân, 3.Khiên dẫn nhân; 4.sanh khởi nhân; 5.Nhiếp
thọ nhân; 6.Dẫn phát nhân; 7.Định biệt nhân; 8.Đồng sự nhân; 9.Tương vi nhân; 10.Bất tương vi nhân. Mười nhân này lấy lúa thóc từ khi
gieo hạt cho đến khi chín làm thí dụ, nói rõ hạt giống trong A lại da thức sanh khởi các hiện tượng trong thế giới, chi phối những hoạt động
của con người, quyết định tánh đương nhiên phải chịu nghiệp báo luân hồi.
8
Lục báo: chỉ cho sáu quả báo gồm thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Chính là sáu thức tạo nghiệp chiêu cảm ác báo. Trong kinh
Thủ Lăng Nghiêm quyển tám có chép: 1.Kiến báo tức lúc lâm chung thấy lửa dữ đầy khắp mười phương thế giới, thần thức người chết bay
vào trong ấy mà vào vô gián địa ngục. Lại phân ra hai tướng minh kiến và ám kiến. 2.Văn báo nghĩa là lúc lâm chung thấy sóng nước ngập
tràn trời đất, thần thức người chết bị xoáy vào trong giòng nước ấy mà vào vô gián địa ngục. Lại phân làm hai tướng khai thính và bế thính.
3.Khứu báo nghĩa là lúc lâm chung thấy khí độc đầy trong hư không, thần thức người chết từ đất bay lên vào trong địa ngục. Lại phân thành
hai tướng thông văn và tắc văn. 4.Vị báo nghĩa là lúc lâm chung thấy lưới sắt cháy đỏ dữ dội trùm khắp thế giới, thần thức người chết bị rơi
vào treo trong lưới, đầu chúc ngược xuống mà rơi vào địa ngục. Lại phân làm hai tướng hơi hít vào và thở ra. 5.Xúc báo nghĩa là lúc lâm
chung thấy bốn bên núi lớn hợp lại, thần thức người chết bị ngưu đầu ngục tốt, ngựa, la sát, tay cầm gươm giáo lùa người chết vào trong
thành ấy mà hướng về vô gián địa ngục. Lại phân làm hai tướng là hợp xúc và ly xúc. 6.Tư báo nghĩa là lúc lâm chung thấy gió dữ thổi tan
cõi đất, thần thức người chết bị thổi bay lên trên không, xoay chuyển rồi rơi xuống theo gió mà đọa vào địa ngục vô gián. Lại phân làm hai
tướng là bất giác và bất mê.
6

7
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khiến cho chúng sanh, hiểu rõ nghĩa này, không để thiên
ma,chiếm mất cơ hội, giữ gìn che chở, thành đạo vô thượng.”
Cho đến đúc kết: “Nếu có tâm niệm đem pháp này ở
trong thời mạt pháp dạy cho người, tội chướng người ấy theo
niệm tiêu diệt,biến nhân thọ khổ địa ngục, thành cõi an lạc.”
Lại dạy: “Nếu có chúng sanh, có thể tụng kinh này, hay trì chú
ấy, như Ta rộng nói, cùng kiếp vô tận, theo lời Ta dạy. Như
pháp tu hành, thẳng đến Bồ đề, bất phục ma nghiệp.”
Các chúng đệ tử, nghĩ từ xưa đến nay, vô minh che lấp,
làm mất bổn tâm, vọng theo duyên trần, phân biệt các việc,
tâm gì nghĩ gì. Nay may gặp pháp viên đốn đại thừa tối
thượng. Như trẻ thơ bỗng gặp được mẹ.
Ngưỡng nguyện:
Mười phương Như Lai, chư đại Bồ tát, thương xót chúng
sanh, giống như con một. Cứu giúp không nhàm, lợi ích
không cùng. Đại hùng đại lực, diệt trừ ba chướng9, đại từ đại
bi, dạy chúng ba đức10, rộng độ chúng sanh, đồng thành chánh

9

Ba chướng: Theo Thiên Thai Tông nghĩa là mê hoặc nội giới và ngoại giới mà phân ra kiến tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc. 1.Kiến tư
hoặc là tên gọi chung của tư hoặc và kiến hoặc. Kiến hoặc tức ý căn tiếp xúc với pháp trần khởi lên các tà kiến. Tức phiền nào mê mờ về đạo
lí ba đời. Tư hoặc tức năm căn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân tham ái năm trần sắc thinh hương vị xúc mà khởi lên vọng tưởng chấp trước. Tức phiền
não mê về sự lí hiện tại. Kiến tư hoặc này chung cho ba thừa Thanh Văn, Duyên giác, Bồ tát. Nên còn gọi là hoặc chung. Do đây chiêu cảm
sanh tử trong ba cõi, nên gọi là nội giới hoặc, tu Không quán để đối trị. 2.Trần sa hoặc do mê mờ các pháp nội ngoại hằng sa trần số mà khởi
lên chướng hoặc, nên gọi là trần sa hoặc. Bồ tát sau khi dứt trừ kiến tư hoặc, dễ sanh chấp trước không quán, nhưng không thể tiến thêm một
bước nữa để hiểu trần sa hoặc của chúng sanh và phương pháp đối trị giáo hóa, cho nên hoặc này còn gọi là trước không hoặc, có thể làm
chướng ngại Bồ tát tu quán Giả để lợi ích và giáo hóa chúng sanh. Hoặc này là chỗ đoạn của Bồ tát nên còn gọi là biệt hoặc, thông cả nội
ngoại giới, tu Giả quán để phá trừ. 3.Vô minh hoặc là không hiểu rõ tất cả pháp, nên gọi là vô minh. Tức phiền não mê hoặc Trung đạo đệ
nhất nghĩa đế. Hoặc này chính 1à căn bản phiền não chủng tử của nghiệp thức, hàng Thanh Văn, Duyên GIác không nghe biết tên gọi ấy,
thuộc hoặc ở ngoài ba cõi, chỉ có hàng Đại thừa Bồ tát định huệ song tu, đầy đủ muôn hạnh mới đoạn được hoặc này, nên gọi là biệt hoặc,
phải tu Trung quán để phá trừ hoặc này.
10
Ba đức: Căn cứ Phật tánh luận quyển thứ hai chép: 1. Đoạn đức, chỉ cho người đầy đủ đức, chính là đứng trên lập trường trí huệ của Phật
mà quán tất cả các pháp. 2.Đoạn đức là đức diệt tân tất cả phiền não hoặc nghiệp. 3.Ân đức là đức do nguyện lực cứu độ chúng sanh mà ban
cho chúng sanh ân huệ. Dùng tam đức này phối hợp với tam thân, pháp thân, báo thân, ứng thân. Đồng thời trí đức và đoạn đức bên trong
đầy đủ tự lợi, tự hạnh, tự giác, còn ân đức thì bên trong có đủ lợi tha, hóa tha, giác tha. Chỉ cho Niết bàn có đủ ba đức tướng: pháp thân, bát
nhã và giải thoát.
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giác. Đem nhân duyên này, con nay chí tâm, quy mạng đảnh
lễ.
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皈依十方盡虛空遍法界一切諸佛。（就地一 拜）
Quy y thập phương tận hư không biến pháp giới tất cả chư Phật,

皈依十方盡虛空遍法界一切尊法。（就地一 拜）
Quy y thập phương tận hư không biến pháp giới tất cả tôn Pháp.

皈依十方盡虛空遍法界一切聖僧。（就地一 拜）
Quy y mười phương tận hư không biến pháp giới tất cả Thánh
Tăng.
（行者胡跪合掌，一心緣念三寶功德無忝哀慕）
(tất cả hồ quỳ chấp tay, nhất tâm duyên niệm công đức Tam Bảo cung kính ai mẫn)
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妙湛總持不動尊 首楞嚴王世希有
銷我億劫顛倒想 不歷僧祗獲法身
願今得果成寶王 還度如是恆沙眾
將此深心奉塵剎 是則名為報佛恩
伏請世尊為證明 五濁惡世誓先入
如一眾生未成佛 終不於此取泥洹
大雄大力大慈悲 希更審除微細惑
令我早登無上覺 於十方界坐道場
舜若多性可銷亡 爍迦羅心無動轉
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Kính lạy đấng tổng trì bất động.
Lăng Nghiêm Vương hiếm có trên đời.
Tiêu sạch bao vọng tưởng sâu dầy
Con mau chứng pháp thân vô thượng.
Nguyện nay đắc quả thành bảo vương.
Trở lại cứu hằng sa chúng sinh.
Trải tâm nhiều kiếp như bụi trần
Chỉ vì để báo Phật thâm ân
Xin Đức Thế Tôn thùy minh chứng.
Đời ngũ trược con thề vào trước.
Còn một chúng sanh chưa chứng quả
Cảnh Niết Bàn con chẳng tự an.
Đại hùng đại lực đại từ bi.
Giúp con trừ hết nghiệp vi tế
Cho con sớm lên ngôi vô thượng.
Được dự đạo tràng trong mười phương
Hư không dù hoại diệt chẳng còn.
Tâm kiên cố không hề lui chuyển.
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一心頂禮如來藏 無盡無漏難思議
（拜起，問訊）

Nhất tâm đảnh lễ, Như Lai Tạng, vô tận vô lậu nghiệp khó
nghĩ lường.

一心頂禮 九界導師 四生慈父 人天教
主

本師釋迦牟尼世尊

想云：能禮所禮性空寂。感應道交難思議
我此道場如帝珠。釋迦如來影現中
我身影現如來前。頭面接足皈命禮。（下一一仿此）

Nhất tâm đảnh lễ, Bậc Đạo Sư chín cõi, Đấng Cha Lành bốn
loài, bậc Giáo Chủ trời người, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Thế
Tôn.
Quán tưởng:

Năng lễ sở lễ tánh không tịch
Đạo cảm đạo giao nan tư nghì
Ngã thử đạo tràng như đế châu
Thích Ca Như Lai ảnh hiện trung.
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền.
Đầu diện tiếp túc quy mạng lễ.
(ở sau mỗi mỗi đều bắt chước theo đây)

一心頂禮 東方不動國土阿閦毘世尊
Nhất tâm đảnh lễ, Đông Phương Bất Động Quốc Độ A Súc Tỳ
Thế Tôn.
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一心頂禮 西方極樂國土阿彌陀世尊
Nhất tâm đảnh lễ, Tây phương Cực Lạc Quốc Độ A Di Đà Thế
Tôn.

一心頂禮 遍空盡際十方分身釋迦牟尼
世尊
Nhất tâm đảnh lễ, Thập Phương Tam Thế Vi Trần Quốc Độ
Nhất Thiết Chư Phật Thế Tôn.

一心頂禮 十方三世諸佛 七佛如來賢劫
千佛世尊（改思十方三世諸佛影現中）
Nhất tâm đảnh lễ, Thập Phương Tam Thế Chư Phật, Thất Phật
Như Lai Hiền Kiếp Thiên Phật Thế Tôn.

一心頂禮

佛胸卍字湧出寶光
方普佛世界
世尊

光現十

微塵國土諸佛
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Nhất tâm đảnh lễ, ánh bảo quang chiếu ra từ chữ Vạn (卍)
nơi ngực Đức Phật, ánh sáng ấy chiếu khắp mười phương thế
giới, số cõi của chư Phật Thế Tôn nhiều như bụi trần.

一心頂禮

十方世界微塵如來
光來灌佛頂
阿難

同放頂

異口同音告示

諸佛世尊

Nhất tâm đảnh lễ, các Đức Phật Thế Tôn ở các cõi nước Như
Lai trong mười phương nhiều như số bụi, cùng phóng quang
đến trên đỉnh đầu Đức Phật, khác miệng nhưng cùng âm
thanh, dạy bảo A-nan.

一心頂禮

世尊五體同放寶光
方普佛世界微塵如來

遠灌十
諸佛

世尊
Nhất tâm đảnh lễ, năm vóc Thế Tôn đều phóng ra ánh sáng
báu, chiếu xa đến Chư Phật Thế Tôn ở mười phương thế giới
Như Lai nhiều như số bụi.

一心頂禮

十方世界微塵如來

五體放
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光來灌佛頂
法音

林木池沼皆演

諸佛世尊

Nhất tâm đảnh lễ, thập phương thế giới vi trần Như Lai, năm
vóc chiếu sáng, chiếu đến trên đảnh Đức Phật, cây cối sông
ngòi đều diễn Pháp Âm.

一心頂禮

佛頂放光
端坐

光出蓮華

華中

無為心佛

Nhất tâm đảnh lễ, Phật đảnh phóng ánh sáng, trong ánh sáng
có hoa sen, trong hoa sen ngồi trang nghiêm vô vi tâm Phật.

一心頂禮

大佛頂如來密因修證了義諸
菩薩萬行首楞嚴經

想云：真空法性如虛空

常住法寶難思議

我身影現法寶前 一一如法皈命禮
Nhất tâm đảnh lễ Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng
Liễu Nghĩa, Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh.
Quán tưởng,

Chơn không pháp tánh như hư không,
Thường trụ Pháp bảo khó nghĩ lường,
Thân con ẩn hiện trước Pháp bảo,
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Mỗi mỗi như pháp xin đảnh lễ.

一心頂禮 佛頂光聚 悉怛多般怛囉 秘
密伽陀微妙章句
Nhất tâm đảnh lễ, Phật Đảnh Quang Tụ, Tất Đát Đa Bát Đát
Ra, Bí Mật Già Đà Vi Diệu Chương Cú.

一心頂禮 法眼圓明 慈悲普覆 大智文
殊師利菩薩摩訶薩
Nhất tâm đảnh lễ Pháp Nhãn Viên Minh, Từ Bi Phổ Phú, Đại
Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát Ma Ha Tát.

一心頂禮 心聞發明 分別自在 大行普
賢王菩薩摩訶薩
Nhất tâm đảnh lễ Tâm Văn Phát Minh, Phân Biệt Tự Tại, Đại
Hạnh Phổ Hiền Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心頂禮 從聞思修入三摩地 觀聽圓明
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獲二殊勝 大慈大悲觀世音
菩薩摩訶薩
Nhất tâm đảnh lễ Từ Văn Tư Tu Nhập Tam Ma Địa, Quán
Nghe Viên Thông, Được Hai Thù Thắng, Đại Từ Đại Bi Quán
Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心頂禮 都攝六根 淨念相繼 攝念佛
人歸於淨土 大雄大力大勢
至法王子與其同倫五十二菩
薩摩訶薩
Nhất tâm đảnh lễ, Đều Nhiếp Sáu Căn, Tịnh Niệm Tương Tục,
Tiếp Người Niệm Phật, Đưa Về Tịnh Độ, Đại Hùng Đại Lực Đại
Thế Chí Pháp Vương tử, Cùng Với Chúng Hội Năm Mươi Hai Vị
Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心頂禮 彌勒菩薩 琉璃光法王子
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虛空藏菩薩 持地菩薩 月
光菩薩 藥王菩薩 藥上菩
薩摩訶薩
Nhất tâm đảnh lễ, Di Lặc Bồ Tát, Lưu Ly Quang Pháp Vương
tử, Hư Không Tạng Bồ Tát, Trì Địa, Nguyệt Quang Bồ Tát,
Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心頂禮 香嚴童子 跋陀婆羅併其同伴
十六菩薩摩訶薩
Nhất tâm đảnh lễ, Hương Nghiêm Đồng Tử, Bạt Đà Bà La và
Mười Sáu Đồng Bạn Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心頂禮 八萬四千那由他恆河沙俱胝
金剛藏王菩薩

及金剛眷屬

烏芻瑟摩等楞嚴會上菩薩摩
訶薩
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Nhất tâm đảnh lễ, Tám Vạn Bốn Ngàn Na Do Tha Hằng Hà Sa
Câu Chi, Kim Cang Tạng Vương Bồ tát, và Quyến Thuộc Kim
Cang, Ô Sô Sắc Ma v.v… Bồ Tát Ma Ha Tát.

一心頂禮 摩訶迦葉 舍利弗 目犍連須
菩提

富樓那 憍陳如 優

波尼沙陀等諸大阿羅漢
Nhất tâm đảnh lễ Ma ha Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên,
Tu Bồ Đề, Phú Lâu Na, Kiều Trần Như, Ưu Bà Di Sa Đà v.v…
Chư đại A la hán.

一心頂禮 優波離 阿那律。周利槃特伽
憍梵缽提 畢陵伽婆蹉 孫
陀羅難陀等諸大阿羅漢
Nhất tâm đảnh lễ, Ưu Ba Ly, A na luật, Châu lợi Bàn đặc ca,
Kiều Phạm Bát Đề tất lăng già bà sa, Tôn đà la Nan đà v.v…
Chư đại A la hán.

一心頂禮 紫金光 耶輸陀羅比丘尼等諸
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大阿羅漢
Nhất tâm đảnh lễ, Tử Kim Quang, Gia Thâu Đà La, Tỳ Kheo Ni
v.v… Chư Đại A La Hán.

一心頂禮 內秘外現 啟發大教 阿難陀
尊者
（行者禮三寶竟，添香致敬，胡跪合掌，奉對三寶如在目前，主
者捺磬直白云。）
Nhất tâm đảnh lễ, Nội Ẩn Ngoại Hiện, Khải Phát Đại Giáo, A
Nan Đà Tôn Giả.
(Hành giả lễ Tam Bảo xong, thắp hương cung kính, quỳ gối chấp tay, tưởng quán Tam Bảo như ở trước
mặt, chủ lễ đánh khánh bạch.)

一心代為

梵王帝釋 護世四王 天龍
八部。併藍地迦 諸軍茶利
護法神王 師僧父母 檀那
眷屬
寶

及法界眾生 頂禮三
（拜起，問訊，胡跪合掌）
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想云：能禮所禮性空寂，感應道交難思議，我此道場如帝珠，釋迦如來影現中，我
身影現如來前，頭面接足皈命禮。(下一一倣此 )

Nhất tâm đại vị, Phạm Thiên Đế Thích, Hộ Thế Tứ Vương,
Thiên Long Bát bộ, Tịnh Địa Già Lam, Chư Quân Trà Lợi, Hộ
Pháp Thần Vương, Sư Tăng Phụ Mẫu, Đàn Na Quyến Thuộc,
và Pháp Giới Chúng Sanh, đảnh lễ Tam Bảo.
次讚經詩偈

楞嚴大法法無邊 教網襌關悉了然
性相交輝事理徹 果因相契智悲圓
妖魔魍魎皆潛影 凡聖人天盡出纏
一念傳揚斯妙義 泥犁化作紫金蓮
Tiếp theo tán Kinh kệ

Lăng Nghiêm Đại Pháp thật vô vàn
Giáo pháp thiền quan hiển rõ ràng
Tánh tướng sáng soi thông sự lý
Quả nhân tương hợp tròn bi trí
Yêu ma vọng lượng đều lui hết.
Phàm thánh trời người thoát buộc ràng.
Nhất niệm hoằng dương truyền Diệu Pháp.
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Địa ngục từ đây hoá sen hồng.

經云：『爾時世尊，憐愍阿難，及諸會中
諸有學者，亦為未來一切眾生，為出世
因，作將來眼。以閻浮檀紫金光手，摩阿
難頂。即時十方普佛世界，六種震動，微
塵如來，住世界者，各有寶光，從其頂
出。其光同時，於彼世界，來衹陀林，灌
如來頂，是諸大眾，得未曾有。於是阿
難，及諸大眾，俱聞十方微塵如來，異口
同音，告阿難言：善哉阿難，汝欲識知俱
生無明，使汝流轉，生死結根，唯汝六
根，更無他物。汝復欲知無上菩提，令汝
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速證，安樂解脫，寂靜妙常，亦汝六根，
更非他物。阿難雖聞如是法音，心猶未
明，稽首白佛：云何令我生死輪迴，安樂
妙常，同是六根，更非他物？佛告阿難：
根塵同源，縛脫無二，識性虛妄，猶如空
華。阿難，由塵發知，因根有相。相見無
性，同於交蘆。是故汝今，知見立知，即
無明本；知見無見，斯即涅槃無漏真淨，
云何是中更容他物。
爾時世尊，欲重宣此義，而說偈言：

Page 46 of 109

Kinh dạy: “Lúc ấy Thế Tôn, thương xót Anan, và cả chúng
hội, các vị hữu học, cũng vì tất cả chúng sanh ở đời sau, làm
nhân xuất thế, làm đạo nhãn tương lai. Dùng tay Diêm phù
đàn sắc vàng tím, xoa đầu A nan. Tức thời mười phương thế
giới chư Phật, chấn động sáu cách, vô số Như Lai, ở thế giới
mình, mỗi vị phóng quang, từ trên đảnh đầu. Ánh sáng cùng
lúc, ở thế giới kia, chiếu đến rừng Kỳ Đà, rót vào đảnh đầu
Như Lai. Các đại chúng ấy, thấy điều chưa từng có.
Thế là Anan, và cả đại chúng, nghe khắp mười phương vi
trần Như Lai, khác miệng đồng lời, bảo A nan rằng: “Lành
thay Anan. Ngươi muốn biết câu sanh vô minh, khiến ngươi
lưu chuyển, kết gốc sanh tử, chỉ do sáu căn, chẳng phải vật
khác. Nếu ngươi muốn biết, vô thượng Bồ đề, khiến ngươi
mau chứng an lạc giải thoát, tịch tịnh vi diệu, cũng từ lục căn,
chẳng tìm đâu khác.”
Anan tuy nghe, pháp âm như thế, tâm vẫn không hiểu,
cúi đầu bạch Phật: “Tại sao khiến con trôi lăn sanh tử, chứng
an lạc vi diệu, đều từ sáu căn, chứ không đâu khác?”
Phật bảo A nan: “Căn trần cùng gốc, trói buộc và giải
thoát không khác. Tánh của thức là hư vọng, như hoa đốm
trong hư không. Anan! Do trần mà hiểu biết, từ căn có
tướng. Tướng thấy không có tánh, như kiềng ba chân. Cho
nên ngươi nay, từ tri kiến mà biết, tức gốc của vô minh. Thấy
mà không thấy, đây là Niết Bàn, vô lậu chơn tịnh, làm sao
trong ấy lại từ nơi khác mà có?” Lúc ấy Thế Tôn, muốn tuyên
lại nghĩa này, mà nói kệ rằng:
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真性有為空 緣生故如幻
無為無起滅 不實如空華
言妄顯諸真 妄真同二妄
猶非真非真 云何見所見
中間無實性 是故若交蘆
結解同所因 聖凡無二路
汝觀交中性 空有二俱非
迷晦即無明 發明便解脫
解結因次第 六解一亦亡
根選擇圓通 入流成正覺
陀那微細識 習氣成暴流
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真非真恐迷 我常不開演
自心取自心 非幻成幻法
不取無非幻 非幻尚不生
幻法云何立 是名妙蓮華
金剛王寶覺 如幻三摩提
彈指超無學 此阿毘達磨
十方薄伽梵 一路涅槃門
Tánh hữu vi vốn không
Pháp vô vi cũng thế
Nói vọng để hiển chơn
Phi chơn cũng không thật
Trung gian không có tánh
Kết giải đều sáu căn
Ngươi quán kiềng ba chân
Mê lầm tức vô minh
Giải kết có thứ tự
Chọn căn viên thông tu

Do duyên sanh nên huyễn
Như hoa đốm hư không
Vọng chơn đều không thật
Đâu có năng sở kiến
Nên như kiềng ba chân
Thánh phàm không có khác
Không và hữu đều sai
Hiểu rõ liền giải thoát
Sáu giải cũng không còn
Đi vào giòng chánh giác
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Thức thứ tám vi tế
Chơn phi chơn đều sai11
Tự chấp trước tâm mình.
Không chấp pháp phi huyễn
Huyễn pháp cũng không còn
Chơn tâm kim cang vương
Khoảnh khắc vượt hữu học
Mười phương các Đức Phật

Tập khí trôi sanh tử
Ta thường không tuyên nói.
Lấy chơn biến thành huyễn
Phi huyễn không còn sanh
Đó gọi diệu liên hoa
Định huệ thấy như huyễn
Pháp vi diệu tối thượng
Do đây vào Niết Bàn.

於是阿難，及諸大眾，聞佛如來無上慈
誨，衹夜伽陀，雜糅精瑩，妙理清徹，心
目開明，歎未曾有。』
（能誦全經，則每次一卷或多卷；不能，則但持上文。亦可拮括全經妙義故。）

Như thế Anan, và cả đại chúng, nghe Phật Như Lai nói
pháp Vô Thượng, trùng tụng với bài kệ, diệu lý trong suốt,
tâm được khai ngộ, khen chưa từng có.”
(Nếu có thể tụng hết kinh thì mỗi lần tụng một quyển hoặc nhiều quyển, nếu không thì chỉ đọc bài văn
ở trên cũng đã bao quát toàn bộ nghĩa thâm sâu của kinh.)

11

A lại da thức do chơn vọng hòa hợp. Bản chất của nó hoàn toàn là chơn, vì do vô minh tập khí hỗn tạp, nên biến thành vọng. Nếu nói là
chơn, e chúng sanh sẽ hiểu lầm lấy mê vọng làm chơn, biến thành ở trong mê lại chồng thêm mê. Nếu nói là vọng thì e rằng tưởng chơn là
vọng, trở lại hướng ngoại tìm cầu. Nên đối với tiểu thừa quyền giáo, đức Phật không dám tự tiện khai diễn pháp chơn chánh Đại thừa.
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『頂禮如來藏 無漏不思議
願加被未來 於此門無惑
方便易成就 堪以教阿難
及末劫沉淪 但以此根修
圓通超餘者 真實心如是』
Đảnh lễ Như Lai Tạng
Gia trì cho vị lai,
Dễ thành tựu phương tiện
Thời mạt pháp trầm luân
Vượt lên trên tất cả.

Vô lậu khó nghĩ bàn,
Không mê mờ pháp môn này,
Thọ giáo như A nan,
Có căn tu pháp này,
Đạt tâm chân thật ấy.”
(tụng xong tiếp)

讀誦已 皈命頂禮十方無盡三寶
（拜起，問訊，胡跪合掌）

Đọc tụng xong. Quy mạng đảnh lễ thập phương vô tận Tam
bảo.

Page 51 of 109

經云：『佛告阿難，汝問攝心，我今先說
入三摩地，修學妙門，求菩薩道，要先持
此四種律儀，皎如冰霜，自不能生一切枝
葉，心三口四，生必無因。阿難，如是四
事，若不違失，心尚不緣色香味觸，一切
魔事，云何發生。若有宿習，不能滅除，
汝教世人，一心誦我佛頂光明摩訶薩怛多
般怛囉無上神咒。斯是如來無見頂相，無
為心佛從頂發輝，坐寶蓮華，所說神
咒。』
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又云：『如是末法，清淨比丘，若比丘
尼，白衣檀越，心滅貪淫，持佛淨戒。於
道場中，發菩薩願。』
（就地一拜。起，問訊，胡跪合掌）

Kinh dạy: Phật bảo A nan, “Ông hỏi nhiếp tâm, nay Ta sẽ
nói pháp Tam Ma Địa trước. Tu học pháp môn vi diệu, cầu
đạo Bồ Tát, trước hết phải trì bốn loại Luật nghi, sáng sạch
như băng tuyết, tự mình không sanh các nhánh lá, tâm có ba,
miệng có bốn, có sanh thì có nhân. Anan! Bốn việc như thế,
nếu không trái phạm, tâm không duyên theo sắc thanh hương
vị xúc tất cả ma sự làm sao phát sanh. Nếu còn nghiệp cũ
không thể dứt trừ, ông dạy người đời, nhất tâm tụng Thần
Chú Vô Thượng Phật Đảnh Quang Minh Ma Ha Tát Đát Đa Bát
Đát Ra. Đây là tướng không thấy đảnh đầu Như Lai ,tâm Phật
vô vi từ đảnh đầu phát ra, ngồi trên đài sen, mà nói tâm chú.”
Lại bảo: “Đời mạt pháp, Tỳ kheo thanh tịnh, nếu Tỳ kheo
ni, hoặc hàng bạch y đàn việt, vì diệt tâm tham dâm, trì giới
của Phật. Ở trong đao tràng, phát nguyện Bồ đề.”
(Một lạy. Đứng dậy rồi sá. Qùy và chấp tay)
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南無本師釋迦牟尼佛 願我速滅婬怒痴
南無本師釋迦牟尼佛 願我永離諸惡道
南無本師釋迦牟尼佛 願我常修戒定慧
南無本師釋迦牟尼佛 願我斷絕諸邪見
南無本師釋迦牟尼佛 願我超越生死海 (拜
南無本師釋迦牟尼佛 願我早到菩提岸
南無本師釋迦牟尼佛 願我承事十方佛
南無本師釋迦牟尼佛 願我親聞妙法音
南無本師釋迦牟尼佛(拜 願我分身遍塵剎
南無本師釋迦牟尼佛 願我廣度諸眾生

Page 54 of 109

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con mau diệt dâm nộ si.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con trọn lìa các đường ác.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con thường tu giới định huệ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con đoạn tuyệt các tà kiến.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con vượt qua biển sanh tử.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con sớm được quả Bồ đề.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con thừa sự mười phương Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con nghe được diệu pháp âm.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con phân thân khắp các cõi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
nguyện con rộng độ các chúng sanh.
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我若向刀山 刀山自摧折
我若向火湯 火湯自枯竭
我若向地獄 地獄自消滅
我若向餓鬼 餓鬼自飽滿
我若向修羅 惡心自調伏
我若向畜生 畜生自解脫
我若向眾生 眾生開佛見
我若向諸佛 自得佛智慧
我若向大乘 深達實相印
我若向菩提 菩提自圓滿
南無本師釋迦牟尼佛（十稱）
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南無大慈阿彌陀佛

（十稱）

南無大悲觀世音菩薩（十稱）
發願已 皈命頂禮十方法界常住三寶
（拜起，問訊，長跪）

Nếu con hướng về núi đao, núi đao liền sụp đổ.
Nếu con hướng về lửa nước sôi, nước sôi lửa cháy tự khô tắt.
Nếu con hướng về cõi địa ngục, địa ngục liền tự mau tiên tan.
Nếu con hướng về nơi ngạ quỷ, ngạ quỷ liền được tự no đủ.
Nếu con hướng về các tu la, tâm ác liền được tự điều phục.
Nếu con hướng về các súc sanh, súc sanh liền được giải thoát.
Nếu con hướng về khắp chúng sanh, chúng sanh liền khai
Phật tri kiến.
Nếu con hướng về các Đức Phật, nguyện con chứng được
Phật trí huệ.
Nếu con hướng về pháp đại thừa, thì sẽ thâm đạt thật tướng
ấn.
Nếu con hướng về quả Bồ đề, Bồ đề quả tự viên mãn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (10 lần)
Nam mô đại từ A Di Đà Phật. (10 lần)
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ tát. (10 lần)
Phát nguyện rồi xin quy mạng đảnh lễ mười phương pháp
giới thường trụ Tam Bảo.
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經云：『阿難頂禮佛足，而白佛言：自我
出家，恃佛憍愛，求多聞故，未證無為。
遭彼梵天邪術所禁，心雖明了，力不自
由，賴遇文殊，令我解脫。雖蒙如來佛頂
神咒，冥獲其力，尚未親聞。
惟

願

大慈，重為宣說，悲救此會，諸修行輩，
末及當來在輪迴者，承佛密音，身意解
脫。於時會中，一切大眾，普皆作禮，佇
聞如來秘密章句。
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爾時世尊，從肉髻中，湧百寶光，光中湧
出千葉寶蓮，有化如來坐寶華中。頂放十
道百寶光明，一一光明，皆遍示現，十恆
河沙金剛密跡，擎山持杵，遍虛空界。大
眾仰觀，畏愛兼抱，求佛哀祐。一心聽
佛，無見頂相放光如來，宣說神咒。
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Kinh dạy: “Anan đảnh lễ dưới chân Phật rồi bạch Phật
rằng: ‘Từ khi xuất gia, ỷ được Phật thương, chưa chứng vô vi.
Gặp phải tà thuật của Phạm Thiên kia, tuy tâm hiểu rõ, lực bất
tòng tâm, nhờ ngài Văn Thù, giúp con giải thoát. Tuy gặp
Thần Chú Phật Đảnh Như Lai, còn mê không lực, còn chưa
được nghe.
Nguyện đấng Đại Từ, vì con nói lại, thương cứu hội này.
Những vị tu hành, trong thời mạt pháp và cả vị lai ở trong
luân hồi, nương Phật mật âm, thân ý giải thoát.’
Lúc ấy trong hội, tất cả chúng sanh, thảy đều đảnh lễ,
mong nghe Như Lai, bí mật chương cú.
Lúc ấy Thế Tôn, từ trong nhục kế, phóng trăm ánh sáng,
Trong ánh sáng ấy hiện hoa sen ngàn cánh, trong mỗi cánh
hoa có hóa Phật ngồi trên hoa sen. Trên đảnh đầu phóng
trăm ánh sáng, mỗi ánh sáng ấy, đều biến hiện ra, mười hằng
sa Kim Cang Mật Tích, nâng núi cầm chày, biến khắp hư
không. Một lòng lắng nghe, Như Lai vô kiến đảnh tướng
phóng quang tuyên nói thần chú.
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阿難，是佛頂光聚悉怛多般怛囉秘密伽陀
微妙章句，出生十方一切諸佛。
Anan, những câu nhiệm mầu, những bài kệ bí mật Phật đỉnh
quang tụ Tát đát đa bát đát ra xuất sanh mười phương chư
Phật.

十方如來因此咒心，得成無上正遍知覺。
Mười phương Như Lai nhân chú tâm này, thành vô thượng
chánh biến tri giác.

十方如來執此咒心，降伏諸魔，制諸外
道。
Mười phương Như Lai nắm chú tâm này uốn dẹp các ma, chế
phục ngoại đạo.

十方如來乘此咒心，坐寶蓮華，應微塵
國。
Mười phương Như Lai vận chú tâm này ngồi hoa sen báu, ứng
hiện vi trần cõi nước.
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十方如來含此咒心，於微塵國轉大法輪。
Mười phương Như Lai ngậm chú tâm này nơi vi trần cõi
chuyển đại pháp luân.

十方如來持此咒心，能於十方摩頂授記。
自果未成，亦於十方蒙佛授記。
Mười phương Như Lai giữ chú tâm này xoa đảnh thọ ký cho
các Bồ-tát. Tự mình quả vị chưa thành, nương chú tâm này
sẽ được mười phương Phật thọ ký.

十方如來依此咒心，能於十方拔濟群苦。
所謂地獄、餓鬼、畜生，盲聾瘖啞，怨憎
會苦，愛別離苦，求不得苦，五陰熾盛，
大小諸橫，同時解脫。賊難兵難，王難獄
難，風火水難，饑渴貧窮，應念消散。
Mười phương Như Lai nương chú tâm này cứu vớt các khổ ...
Những nơi địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, đui điếc câm ngọng,
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Khổ vì ghét phải gặp nhau, thương yêu phải xa lìa, khổ vì cầu
không được, năm ấm hưng thạnh, lớn nhỏ các nạn, cùng lúc
giải thoát. Nạn giặc cướp binh đao, vua bắt ngục tù, nạn gió
bão lụt lửa cháy, đói khát nghèo cùng, theo niệm tiêu tan.

十方如來隨此咒心，能於十方事善知識。
四威儀中，供養如意。恆沙如來會中，推
為大法王子。
Mười phương Như Lai nhờ thần chú này, hay ở mười phương
thờ các thiện tri thức. Trong bốn oai nghi, được như ý cúng
dường. Hằng hà Như Lai ở trong chúng hội, chọn làm Pháp
vương tử.

十方如來行此咒心，能於十方攝受親因，
令諸小乘，聞秘密藏，不生驚怖。
Mười phương Như Lai dùng chú tâm này nhiếp thọ thân
nhân, khiến hàng tiểu thừa nghe tạng bí mật không sanh kinh
sợ.

Page 88 of 109

十方如來誦此咒心，成無上覺，坐菩提
樹，入大涅槃。
Mười phương Như Lai tụng tâm chú này, thành Vô thượng
giác, ngồi cội Bồ đề, nhập đại Niết bàn.

十方如來傳此咒心，於滅度後，付佛法
事，究竟住持，嚴淨戒律，悉得清淨。若
我說是佛頂光聚般怛囉咒，從旦至暮，音
聲相聯，字句中間，亦不重疊，經恆沙劫
終不能盡。亦說此咒，名如來頂。汝等有
學，末盡輪迴，發心至誠取阿羅漢，不持
此咒，而坐道場，令其身心，遠諸魔事，
無有是處。』
Mười phương Như Lai chuyên trì tâm chú này, sau khi diệt
độ, khiến cho Phật pháp, rốt ráo trụ đời. Giới luật trang
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nghiêm, đều được thanh tịnh. Nếu ta nói chú Phật đỉnh
quang tụ Bát Đát Ra này từ sáng đến tối, âm thanh nối nhau,
chữ câu không trùng điệp, trải qua kiếp số như cát sông Hằng
cũng không cùng tận. Cũng nói chú này, gọi là Như Lai Đảnh.
Bậc hữu học các ông, luân hồi sau cuối, Phát tâm chí thành
muốn chứng quả A la hán, không trì chú này, mà ngồi đạo
tràng, khiến thân tâm mình, xa lìa việc ma, quyết không có lẽ
ấy.”

『阿難，我今為汝更說此咒，救護世間，
得大無畏，成就眾生出世間智。若我滅
後，末世眾生，有能自誦，若教他誦，當
知如是誦持眾生，火不能燒，水不能溺，
大毒、小毒所不能害，如是乃至龍天鬼
神，精衹魔魅，所有惡咒，皆不能著，心
得正受。』
“Anan, Ta nay vì ông mà nói chú này, cầu bảo hộ thế gian,
không còn lo sợ, thành tựu chúng sanh được trí xuất thế.
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Nếu sau khi Ta diệt độ, chúng sanh thời mạt pháp, có thể tự
tụng, hoặc dạy người tụng, nên biết như thế, chúng sanh thọ
trì, lửa không thể cháy, nước không nhận chìm, độc lớn độc
nhỏ đều không hại được. Như thế cho đến trời rồng quỷ
thần, tinh kì quỷ mị, tất cả ác chú, đều không hại được, tâm
được chánh thọ.”

『是善男子，若讀若誦，若書若寫，若帶
若藏，諸色供養，劫劫不生貪窮下賤，不
可樂處。此諸眾生，縱其自身不作福業，
十方如來所有功德，悉與此人。由是得於
恆河沙阿僧衹不可說不可說劫，常與諸佛
同生一處，無量功德如惡叉聚，同處熏
修，永無分散。是故能令破戒之人，戒根
清淨，未得戒者，令其得戒。未精進者，
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令得精進，無智慧者，令得智慧。不清淨
者，速得清淨。不持齋戒，自成齋戒。』
“Thiện nam tử nào, đọc tụng chú này, hoặc là biên chép, hoặc
đeo hay giữ, hoặc chư cúng dường chú này, thì đời đời không
sanh nhà nghèo cùng hạ tiện, nơi không an vui. Những chúng
sanh này, dù cho thân mình, không tạo phước lành, công đức
của mười phương Như Lai, đều cho người ấy. Nên được hằng
sa a tăng kì bất khả thuyết bất khả thuyết kiếp, thường sanh
một chỗ cùng với chư Phật, vô lượng công đức như cây ác xoa
mọc một chỗ, cùng nhau huân tu, trọn không xa lìa. Nên có
thể khiến người phá giới làm cho giới căn thanh tịnh. Người
chưa đắc giới, khiến được đắc giới. Người không tinh tấn,
khiến cho tinh tấ. Người không trí huệ, khiến được trí huệ.
Người không thanh tịnh, chóng được thanh tịnh. Người
không trì trai, liền tự thành tựu trai giới.”

又云：『若造五逆無間重罪，及諸比丘、
比丘尼四棄八棄，誦此咒已，如是重業，
猶如猛風吹散沙聚，悉皆滅除，更無毫
髮。阿難，若有眾生從無量無數劫來，所
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有一切輕重罪障，從前世來未及懺悔，若
能讀誦、書寫此咒，身上帶持，若安住
處、莊宅園館。如是積業，猶湯銷雪，不
久皆得悟無生忍。』
Lại bảo: “Nếu người tạo tội ngũ nghịch tội nặng đọa vô gián,
và các Tỳ kheo, Tỳ kheo ni phạm bốn và tám tội trọng, tụng
thần chú này, nghiệp nặng như thế, cũng như gió lớn, thổi
bay hết cát, thảy đều tiêu trừ, không còn mảy may. Anan,
nếu có chúng sanh, từ vô lượng vô số kiếp đến nay, tất cả tội
chướng nặng nhẹ, từ đời trước đến nay, chưa kịp sám hối.
Nếu tụng đọc biên chép chú này, đeo mang trên thân, thì nơi
ở được an, vườn nhà trang trại. Nghiệp chứa nhóm ấy, như
tuyết gặp nước nóng, không lâu sẽ được ngộ Vô sanh nhẫn.

又云：『求長命者，即得長命；欲求果報
速圓滿者，速得圓滿；身命色力，亦復如
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是。命終之後，隨願往生十方國土，必定
不生邊地下賤，何況雜形。』
Lại bảo: “Nếu người cầu sống lâu, liền được sống lâu, muốn
cầu quả lành sẽ mau được viên mãn, thân thể sức khỏe cũng
lại như thế. Sau khi mạng chung, tùy nguyện được vãng sanh
đến mười phương quốc độ, quyết sẽ không sanh nơi biên địa
hạ tiện, huống các hình khác.”

又云：『是故如來宣示此咒，於未來世，
保護初學，諸修行者，入三摩地，身心泰
然，得大安隱。更無一切諸魔鬼神，及無
始來冤橫宿殃、舊業陳債，來相惱害。汝
及眾中諸有學人，及未來世諸修行者，依
我壇場，如法持戒；所受戒主，逢清淨
僧。於此咒心，不生疑悔。是善男子，於
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此父母所生之身，不得心通，十方如來便
為妄語。』（拜下）
Lại bảo: “Thế nên Như Lai tuyên thuyết chú này để cho
đời sau bảo hộ bậc sơ học, những người tu tập, vào Tam ma
địa12, thân tâm an nhiên, được đại an ổn, càng không bị các
ma quỷ thần, và oan gia quả báo nhiều đời, nghiệp cũ chứa
nhóm, muốn đến não hại. Ông và chúng hội, các bậc hữu
học, và chúng đời vị lai, những người tu hành, thiết lập đàn
tràng, như pháp trì giới, người chủ thọ giới, gặp Tăng thanh
tịnh,trì tâm chú này, không sanh nghi hoặc. Vị thiện nam tử
ấy, ngay nơi thân cha mẹ sanh, nếu không chứng đắc tha tâm
thông, thì mười phương Như Lai đã nói vọng ngữ.” (một lạy)

我及眾生

無始常為

三業六根

重罪所障

不見諸佛

不知出要

但順生死

不知妙理

我今雖知

猶與眾生

同為一切

重罪所障

今對釋迦世尊及十方諸佛

普為眾生

歸命懺悔

Tam ma địa: tiếng Phạn là Samādhi, còn gọi là Tam muội, tam ma đề, Tam ma đế, ý dịch là Đẳng trì, chánh định, định ý, chánh tâm hành
xứ. Tức viễn ly hôn trầm trạo cử, tâm chuyên trụ tinh thần vào một cảnh giới. Lại tâm ngừng nghỉ nên gọi là định, lìa trạo cử nên gọi là
đẳng, tâm không tán loạn nên gọi là trì.

12
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惟願加護

令障消滅

（念竟起立唱云）

Con và chúng sanh, từ xưa thường bị, ba nghiệp sáu căn, chướng nghiệp
trọng tội, không thấy chư Phật, không biết pháp xuất li. Chỉ thuận theo sanh
tử, không biết diệu lí, nay con tuy biết, nhưng vì cùng với nghiệp chướng
trọng tội của chúng sanh. Nay đối trước Thích Ca Thế Tôn cùng với mười
phương chư Phật, khắp vì chúng sanh, quy mạng sám hối. Duy nguyện gia
hộ, khiến cho nghiệp chướng tiêu trừ.
(Nghĩ xong đứng lên xướng rằng)

普為四恩三有 法界眾生 悉願斷除三障
皈命懺悔。

（拜下）（唱己。五體投地。心複念云）

Nay con khắp vì bốn ân ba cõi, pháp giới chúng sanh.
Nguyện đều được đoạn trừ ba chướng, quy mạng sám hối.
(Xướng xong, năm vóc lạy xuống, tâm lại nghĩ rằng:)

我與眾生

無始來今

由愛見故

內計我人

外加惡友

不隨喜他

一毫之善

唯遍三業

廣造眾罪

事雖不廣

惡心遍布

晝夜相續

無有間斷

覆諱過失

不欲人知

不畏惡道

無慚無愧

撥無因果

故於今日

深信因果

生重慚愧

生大怖畏

發露懺悔

斷相續心
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發菩提心

斷惡修善

勤策三業

翻昔重過

隨喜凡聖

一毫之善

念十方佛

有大福慧

能救拔我

及諸眾生

從二死海

置三德岸

從無始來

不知諸法

本性空寂

廣造眾惡

今知空寂

為求菩提

為眾生故

廣修諸善

遍斷眾惡

惟願釋迦世尊

及十方佛。慈悲攝受
（起立，問訊）

Con và chúng sanh từ xưa đến nay, do vì ái kiến,
Bên trong phân biệt nhân ngã, bên ngoài hại bạn lành, không
biết tùy hỷ. Một chút phước thiện chỉ khắp ba nghiệp, rộng
tạo các tội. Việc tuy không rộng, tâm ác thì khắp, ngày đêm
liên tục, không hề ngừng nghỉ, che giấu tội lỗi, không muốn
người biết, không sợ đường ác, không biết xấu hổ, bác không
nhân quả. Cho nên ngày nay, tin sâu nhân quả, sanh lòng hổ
thẹn. Rất là lo sợ, phát lồ sám hối, dứt tâm tương tục. Phát
tâm Bồ đề, dứt ác tu thiện, siêng tu ba nghiệp, Sám hối tội
xưa, tùy hỷ thánh phàm, một chút thiện nhỏ. Xin mười
phương Phật, có phước huệ lớn, có thể cứu con, và các chúng
sanh, từ biển nhị tử13, lên bờ tam đức. Từ xưa đến nay,
Nhị tử: 1.Phần đoạn sanh tử: Lấy các nghiệp thiện ác hữu lậu làm nhân, phiền não chướng làm duyên, sẽ thọ thô báo trong ba cõi, quả báo
ấy có tuổi thọ dài ngắn, thân thể lớn nhỏ đều có giới hạn nhất định, nên gọi là phần đoạn thân. Chúng sanh thọ thân phần đoạn sanh tử mà
13
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không biết các pháp, tánh vốn vắng lặng, rộng làm các việc ác,
nay biết tánh vắng lặng, vì cầu Bồ đề. Khắp vì chúng sanh,
rộng tu các điều thiện, dứt các việc ác. Duy nguyện Thích Ca
Thế Tôn, và mười phương Phật, từ bi nhiếp thọ.

至心懺悔，弟子眾等，及法界眾生，與諸
(拜下)
(起，持跪)

如來，寶覺圓明真淨妙心，無二圓滿。而
我昔遭無始妄想，久在輪迴。自諸妄想，
展轉相因，從迷積迷，以歷塵劫，雖佛發
明，猶莫能返。由是舉心縛著，觸事昏
迷，不持戒律，不知禪那。無有智慧。縱
貪瞋痴，發身口意，造十習因，感六交
報。如是乃至四棄八棄，五篇七聚，十波

phải chịu luân hồi, nên gọi là phần đoạn sanh tử. 2. Biến dịch sanh tử, còn gọi là bất tư nghì biến dịch sanh tử, hàng A la hán, Bích chi Phật,
Đại Bồ tát, tuy không bị luân hồi phần đoạn sanh tử, nhưng vì lấy vô lậu có phân biệt nghiệp làm nhân, tri chướng làm duyên, ở ngoài ba cõi
thọ thân thù thắng vi diệu, tức thọ ý sanh thân, lại dùng thân này đi vào ba cõi tu tập Bồ tát hạnh, cho đến thành quả Phật. Thân mà họ thọ
nhận là vì nguyện lực từ bi, nên thọ mạng và thân thể của họ tự do biến hóa, không bị hạn chế, nên gọi là biến dịch thân. Hành giả thọ thân
biến dịch này gọi là biến dịch sanh tử.
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羅夷，四八輕垢，五逆七遮，大小諸惡，
謗法謗人，破戒破齋，侵損常住，偷僧衹
物，毀塔壞寺，汙淨梵行，弒害父母，出
佛身血，狎近惡友，違背良師，虛貪信
施，濫膺恭敬，起諸邪見，撥無因果，自
作教他，見聞隨喜。如是等罪，無量無
邊，千佛出世，不通懺悔。捨茲形命，合
墮三塗，備膺萬苦。復於現世，眾惱交
煎，或惡疾縈纏，他緣逼迫，障於道法。
不得熏修。今遇

(就地⼀拜)
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大佛頂如來密因修證了義諸菩薩萬行首楞
嚴經，佛頂光聚悉怛多般怛囉秘密伽陀微
(就地⼀拜)

妙章句。能使如是罪障，應念消滅，變其
所受地獄苦因，成安樂國。故於今日，皈
向釋迦世尊，十方大師，發菩提心，修真
(就地⼀拜)

(就地⼀拜)

言行，與諸眾生，一一披陳，如是眾罪，
誠心發露，求哀懺悔。
惟願

(就地⼀拜)

諸佛如來，普門大悲願王，俯垂證鑒。令
(起，持跪)

弟子眾等，與法界眾生，三業六根，無始
所作，現在當作，自作教他，見聞隨喜。
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若憶不憶，若識不識，若疑不疑，若覆若
露，大小輕重，一切諸罪，畢竟清淨。我
懺悔已，六根三業，淨無瑕累，十因六
報，七趣情想，消滅無餘。
仰冀
洪慈，冥熏加庇，使弟子眾等，與法界眾
生，內外障緣寂滅，自他行願圓成，開本
知見，制諸魔外。現生之內，心無煩惱，
身無病苦。三災八難永得消除。衣食豐
饒，正信三寶。閱經聞教過目不忘，一聞
千悟，得大總持。三業隨智。莊嚴律儀。
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於妙禪那覺悟無惑，圓破五陰，圓超五
濁。常演大乘，深達實相。辯才無礙，契
理契機。捨此報身，更無他趣，決定往生
極樂世界。至臨命終，預知時至，親覲
阿彌陀佛，俯垂接引，高預海會，得受記
別。然後不違安養，回入娑婆，分身塵
剎，逐類隨形，暢說一乘真實之道。以此
楞嚴法門，及法華經，開示未學。令諸眾
生，獲妙微密，性淨明心，得清淨眼。凡
見我形、聞我名者，永離災難，發菩提
心；聆我法者，得正遍知，旋性顛倒，直
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趣菩提，中無迂曲。又願我等智慧如文
殊，行願如普賢，慈悲如觀音，神力如勢
至，孝行如地藏。莊嚴淨土，如彌陀世
尊，極樂無異，常演大乘。如釋迦如來，
與諸眾生，同到如來一乘寂滅場地。如是
三惑頓空，三業清淨，三障消除，三因圓
發，三觀圓明，三諦圓顯，三德圓證，三
身圓彰，四恩總報，三有齊資，虛空有
盡，我願無窮，法界眾生，同圓種智。
懺悔已 皈命禮三寶（拜起，問訊）
（禮竟起立，整衣服，拈香爐，立定少頃，緣想三寶賢聖，畟塞虛空，
於道場中，各生法塵，以次旋身一一遍遶安詳而轉，口作梵音唱云。）
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Chí tâm sám hối (một lạy, quỳ) , đệ tử chúng con, và pháp giới
chúng sanh, cùng các Như Lai, bảo giác viên minh, chơn tịnh
diệu tâm, viên mãn không khác. Con xưa vọng tưởng không
cùng, ở mãi trong luân hồi. Từ các vọng tưởng, làm nhân cho
nhau, từ mê thêm mê, trải qua nhiều kiếp, tuy Phật chỉ dạy,
nhưng chưa tỏ ngộ. Do vậy khởi tâm chấp trước, gặp việc thì
hôn mê, không trì giới luật, không biết thiền định, không có
trí huệ. Buông tham sân si, từ thân khẩu ý, tạo mười ác
nghiệp, cảm quả sáu đường. Như thế cho đến bốn và tám tội
trọng, năm thiên bảy tụ, mười Ba-la-di, bốn mươi tám tội
khinh, năm tội nghịch bảy già nạn, các ác lớn nhỏ, chê người
báng pháp, phá giới phạm trai, trộm của thường trụ, trộm vật
chúng Tăng, hủy tháp hoại chùa, làm nhiễm hạnh thanh tịnh,
giết cha hại mẹ, làm thân Phật chảy máu, gần gũi bạn ác, trái
bỏ thầy hiền, luống uổng tín thí, cung kính tràn đầy, khởi các
tà kiến, bác không nhân quả, tự làm dạy người làm, thấy nghe
tùy hỷ, các tội như thế, vô lượng vô biên, ngàn Phật ra đời,
cũng không biết sám hối. Bỏ thân này rồi, rơi vào ba đường,
chịu đủ nghìn khổ, lại ngay hiện đời, các khổ não bức bách,
hoặc bệnh dữ vây quanh, các duyên bức ngặt, làm chướng
đạo pháp, không được huân tu. Nay gặp (quỳ lạy một lạy)
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Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa
Chư Bồ tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm Kinh (quỳ lạy một lạy).
Phật Đảnh Quang Tụ, Tất Đát Đa Bát Đát Ra, Bí Mật Già Đà Vi
Diệu Chương Cú. Hay khiến tội chướng như thế, theo niệm
tiêu diệt, biến những nhân thọ khổ địa ngục thành cõi nước
an lạc. Cho nên ngày nay, quy hướng Thích Ca Thế Tôn (quỳ lạy
một lạy), Bậc thầy mười phương (quỳ lạy một lạy), phát Bồ đề tâm,
tu hạnh chơn ngôn, cùng với chúng sanh, mỗi mỗi phơi bày,
các tội như thế, thành tâm phát lồ, cầu ai sám hối.
Duy nguyện (quỳ lạy một lạy):
Chư Phật Như Lai, rộng mở môn đại bi nguyện vương (quỳ
lạy một lạy), phù thùy chứng giám. Khiến đệ tử chúng con, cùng
pháp giới chúng sanh, ba nghiệp sáu căn, từ xưa đã làm, hiện
tại đang làm, tự làm dạy người làm, thấy nghe tùy hỷ, hoặc
nhớ hoặc quên, hoặc biết hoặc không biết, hoặc nghi hoặc
không nghi, hoặc che giấu hoặc phơi bày, hoặc lớn nhỏ hoặc
nặng nhẹ, tất cả các tội, thảy đều thanh tịnh. Con sám hối rồi,
sáu căn ba nghiệp. Sạch không tỳ vết, mười nhân sáu báo,
bảy đường chúng sanh, thảy đều tiêu trừ.
Ngưỡng mong hồng từ, thầm gia hộ cho, Khiến cho đệ tử
chúng con, cùng pháp giới chúng sanh, chướng duyên trong
ngoài đều được vắng lặng, hạnh nguyện của mình và người
đều được viên thành. Mở nguồn tri kiến, chế các ngoại ma,
hiện đời nội tâm không còn phiền não, thân không bệnh khổ,
ba tai tám nạn, trọn được tiêu trừ, y thực đầy đủ, tin sâu Tam
Bảo, đọc kinh nghe pháp, xem qua liền nhớ, một nghe ngàn
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ngộ, đắc đại tổng trì, ba nghiệp theo trí, luật nghi trang
nghiêm, ở trong thiền định, giác ngộ không mê, phá sạch ngũ
ấm, tròn vượt năm thường thuyết đại thừa, thâm đạt thật
tướng, biện tài vô ngại, khế lí khế cơ, bỏ thân này rồi, không
còn tái sanh, quyết định vãng sanh thế giới Cựu Lạc. Đến lúc
lâm chung, tự mình biết trước, được thấy Di Đà, đưa tay tiếp
dẫn, Dự vào chúng hội, được Phật thọ ký. Sau đó không rời
an dưỡng, trở lại Ta Bà, phân thân vô số, tùy loại tùy hình,
Khai diễn pháp nhất thừa chơn thật. Dùng pháp môn Lăng
Nghiêm này, và kinh Pháp Hoa, khai thị người chưa học.
Khiến cho chúng sanh, được pháp vi diệu, tánh tịnh minh
tâm, được thanh hễ thấy thân con, hoặc nghe tên con, trọn
lìa tai nạn, phát tâm Bồ đề, nghe con thuyết pháp, đắc chánh
biến tri, chuyển tánh điên đảo, thẳng đến Bồ đề, giữa không
cong vạy, Lại nguyện trí chúng con được như Ngài Văn Thù.
Hạnh nguyện như Phổ Hiền. Từ bi như Quán Âm. Thần lực
như Thế Chí, hiếu hạnh như Địa Tạng. Trang nghiêm tịnh độ,
như Di Lặc Thế Tôn, và cõi Cực Lạc không khác. Xiển dương
nhiều kiếp, như Phật Thích Ca, khiến cho chúng sanh, cùng
đến đạo tràng tịch diệt nhất thừa của Như Lai. Như thế ba
hoặc14 vắng lặng, ba nghiệp thanh tịnh, ba chướng15 tiêu trừ,

14
15

Ba hoặc: Kiến tư hoặc, Trần sa hoặc, Vô minh hoặc.
Tam chướng: Phiền não chướng, nghiệp chướng, báo chướng.
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ba nhân16 tròn đủ, ba quán17 viên minh, ba đế18 hiện rõ, ba đức
viên chứng, ba thân rõ bày, đáp đền bốn ân, cứu khắp ba cõi.
Hư không dù tận, nguyện con không cùng, pháp giới chúng
sanh, đồng tròn giống trí. Sám hối rồi, quy mạng đảnh lễ Tam
Bảo ( một lạy, đứng dậy).
(lễ xong đứng dậy, chỉnh y phục, cắm hương vào lư, đứng trang nghiêm chóc lát, duyên
tưởng Tam Bảo Thánh hiền, đầy trong hư không, ở trong đạo tràng, mỗi vị sanh pháp
trần, thứ lớp chuyển thân nhiễu quanh an tường, miệng đọc Phạm âm rằng)

南無十方佛
Nam mô thập phương Phật.

南無十方法
Nam mô thập phương Pháp.
Ba nhân: Theo thứ tự tu tập giác ngộ quả Phật mà lập thì ba nhân chính là: 1.Ứng đắc nhân, y chơn như không lí mà tu nhân, ứng đắc quả
Bồ đề, nên gọi là ứng đắc nhân. 2.Gia hạnh nhân, tức y Bồ đề tâm gia công tu hành, lấy đây làm nhân, tức có thể chứng đắc pháp thân. 3.Viên
mãn nhân, do gia công tu tập mà nhân hạnh viên mãn, nên gọi là viên mãn nhân. Trong ba nhân này, Ứng đắc nhân dùng như lí làm thể, hai
nhân sau lấy hữu vi hạnh nguyện làm thể. Lại trong Ứng đắc nhân có đủ ba loại Phật tánh: Trụ tự tánh, dẫn xuất tánh và chí đắc tánh. Trụ tự
tánh là ngôi vị của phàm phu, dẫn xuất tánh là từ hàng phát tâm trở lên, cho đến thánh vị của hàng hữu học; Chí đắc tánh là hàng thánh vị vô
hoặc.
17
Ba quán: 1. Không quán: từ giả nhập không quán, nhị đế quán. Không tức tìa tánh tướng. Nghĩa là một niệm quán tâm, không trụ trong,
ngoài, chặng giữa, gọi đó là không, do quán một niệm Không mà một Không tức tất cả Không, không Giả không Trung, không Không. Tam
quán Không, Giả, Trung mà trừ được tướng ba hoặc, dùng Không quán trừ tướng Kiến tư hoặc, lấy Giả quán trừ trướng Trần sa hoặc, lấy
Trung quán trừ tướng Vô minh hoặc, ba tướng đều dứt sạch tức cứu cánh Không, đó là Không quán. 2. Giả quán: Lại từ Không quán nhập
Giả quán, bình đẳng quán. Giả quán nghĩa là không pháp nào không đủ. Nghĩa là một niệm tâm quán đầy đủ tất cả pháp, gọi đó là Giả; do
một niệm là Giả, một Giả thì tất cả đều Giả, không có Không, không có Trung, không có Giả, lấy nhân tam quán Không, Giả, Trung đều có
thể lập pháp, lấy Không quán lập pháp Chơn đế, lấy Giả quán lập pháp Tục đế, lấy Trung quán lập pháp Trung đế, ba pháp đều lập, tức là
diệu Giả, chính là Giả quán. Nói cách khác, tức không bị dính mắc ở Không, mà nhập Phật trí biến chiếu khắp cảnh giới thế tục, chính là Giả
quán. 3.Trung quán, lại Trung đạo đệ nhất nghĩa đế, Trung tức Chánh trung, dứt hẳn đối đãi nhị biên, nghĩa là tâm quán nhất niệm, chẳng
phải Không chẳng phải Giả, tức Không tức Giả, gọi đó là Trung, do quán nhất niệm Trung, một Trung tức tất cả Trung, không Không không
Giả không Trung; dùng nhân tam quán Không Giả Trung đều dứt hẳn đối đãi, nói Không thì ngoài Không không có pháp nào, nói Giả tức
ngoài Giả không có pháp nào, nói Trung thì ngoài Trung không có pháp nào, cả ba đều dứt tuyệt đối đãi, tức viên Trung, chính là Trung
quán. Nói cách khác, không chấp Không quán, không chấp Giả quán, hạnh Bồ tát đại bi Không Giả viên dung, đó là Trung đạo quán.
18
Ba đế：1.Không đế còn gọi Chơn đế, Vô đế. Các pháp vốn Không, nhưng chúng sanh không hiểu chấp cho là thật mà sanh ra thấy biết
sai lầm. Nếu dùng Không quán để đối trị thì chấp trước liền dứt, dứt chấp trước thì lìa được các tướng, liễu ngộ lí chơn Không. 2. Giả đế
còn gọi là Tục đế, Hữu đế. Bốn tánh các pháp vốn Không, nhưng các duyên hợp thì hiển hiện, ở trong Không lập tất cả pháp nên gọi là Giả
đế. 3. Trung đế còn gọi là Trung đạo đệ nhất nghĩa đế, dung Trung quán để quán, các pháp xưa nay không là nhị biên, phi chơn phi tục, tức
chơn tức tục, thanh tịnh trong suốt, viên dung vô ngại, gọi là Trung đế.
16
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南無十方僧
Nam mô thập phương Tăng.

南無本師釋迦牟尼佛
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

南無頂光現化無為心佛
Nam mô Đảnh Quang hiện hóa vô vi tâm Phật.

南無十方世界微塵諸佛
Nam mô thập phương thế giới vi trần chư Phật.

南無大佛頂首楞嚴經
Nam mô Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm.

南無悉怛多般怛囉秘密伽陀微妙章句
Nam mô tất đát đa bát đát la bí mật già đà vi diệu chương cú.

南無文殊師利菩薩
Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ tát.

南無普賢王菩薩
Nam mô Phổ Hiền Vương Bồ tát.
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南無彌勒菩薩
Nam mô Di Lặc Bồ tát.

南無大勢至菩薩
Nam mô Đại Thế Chí Bồ tát.

南無圓通教主觀世音菩薩摩訶薩
Nam mô Viên Thông Giáo Chủ Quán Thế Âm Bồ tát Ma ha tát.

自皈依佛 當願眾生 體解大道 發無上心
Tự quy y Phật,
Thể giải đại đạo,

nên nguyện chúng sanh,
phát tâm vô thượng.

自皈依法 當願眾生 深入經藏 智慧如海
Tự quy y pháp,
Hiểu rõ kinh tạng,

nên nguyện chúng sanh,
trí huệ như biển.

自皈依僧 當願眾生 統理大眾 一切無礙
和南聖眾

（不問訊隨唱云）

Tự quy y Tăng,
nên nguyện chúng sanh,
Thống lý đại chúng, tất cả không ngại.
Hòa nam Thánh chúng. (Nếu không vấn tấn tùy theo xướng:
)
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南無本師釋迦牟尼佛（三稱）
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

迴

向

Hồi Hướng

禮懺功德殊勝行 無邊勝福皆迴向
普願沈溺諸眾生 速往無量光佛剎
十方三世一切佛 一切菩薩摩訶薩
摩訶般若波羅蜜
Lễ sám công đức thù thắng hạnh.
Vô biên thắng phước giai hồi hướng
Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh
Tốc vãng vô lượng quang Phật sát.
Thập phương tam thế nhất thiết Phật
Nhất thiết Bồ Tát Ma ha tát
Ma ha bát nhã ba la mật

大佛頂首楞嚴懺悔行法
ĐẠI PHẬT ĐẢNH THỦ LĂNG NGHIÊM SÁM HỐI HÀNH PHÁP

