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Ý nghïa tøng niŒm

Tøng là Ç†c, NiŒm là suy nghï, nh§ tÜªng. Tøng niŒm 
là miŒng Ç†c và tâm nh§ nghï, tâm và miŒng h®p nhÃt, 
chú ÇÎnh vào l©i Kinh.

Tøng niŒm có nhiŠu š nghïa: Tøng niŒm Ç‹ gi» tâm 
hÒn ÇÜ®c trong såch, giao cäm v§i các tâm niŒm tÓi cao. 
Tøng niŒm låi là cách huân tÆp tâm thÙc rÃt tÓt, rÃt 
dÍ dàng.
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Tøng niŒm Ç‹ ôn låi nh»ng l©i PhÆt dåy, hÀu lÃy Çó làm 
phÜÖng châm cho Ç©i sÓng h¢ng ngày và gieo trÒng håt 
giÓng BÒ ñŠ Giäi Thoát vào tâm thÙc.

Tøng niŒm Ç‹ kŠm ch‰ thân, khÄu trong khuôn kh° thanh 
tÎnh, trang nghiêm, chính Çáng, không cho nói næng, 
hành Ç¶ng buông lung theo tÆp quán Çê hèn tham døc.

Tøng niŒm Ç‹ cÀu an, Ç‹ ngæn lòng t¶i l‡i, dÙt nghiŒp 
chÜ§ng lâu Ç©i hÀu tránh khÕi tai h†a do t¶i l‡i nghiŒp 
chÜ§ng gây nên.

Tøng niŒm Ç‹ cÀu siêu, Ç‹ chuy‹n tâm niŒm cûa ngÜ©i 
khác, khi‰n h† xa lìa nghiŒp nhân xÃu ác, r©i khÕ cänh 
gi§i tÓi tæm, siêu sinh vŠ låc quÓc.

Tøng niŒm Ç‹ làm cho ti‰ng Pháp Âm lÜu chuy‹n trong 
nhân gian, cäm hóa m†i ngÜ©i, cäi tà quy chánh.

Tøng niŒm Ç‹ hÜ§ng lòng TØ Bi nguyŒn Ç‰n tÃt cä chúng 
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sanh, cÀu cho chúng sanh thuÆn hòa vui vÈ.

Tøng niŒm Ç‹ tÕ lòng sám hÓi t¶i l‡i trÜ§c ngôi Tam 
Bäo, là nÖi hoàn toàn thanh tÎnh, không chút t¶i l‡i 
nhiÍm ô.

Vì š nghï Çó, ngÜ©i Çã tin PhÆt nên phäi phát tâm tøng 
niŒm và tøng niŒm Çúng cách. Khi tøng niŒm phäi gi» 
gìn trang nghiêm, tránh m†i s¿ Òn ào phÙc tåp, tránh 
m†i ÇiŠu làm kích Ç¶ng tâm š Ç¡m l®i mê danh, tham 
luy‰n trÀn tøc. ChÌ tøng niŒm trÜ§c bàn th© PhÆt, trong 
Çåo tràng, ho¥c nÖi thanh tÎnh, ho¥c nÖi thích h®p chính 
Çáng, không tøng niŒm trÜ§c ch‡ th©i qu› thÀn, cúng 
ÇÒ m¥n, ÇÓt vàng mã theo tøc lŒ mê tín dÎ Çoan, không 
thích h®p v§i PhÆt Pháp.
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cúng hÜÖng
(VÎ chû lÍ th¡p 3 cây hÜÖng, dâng ngang trán, 

quÿ ngay th£ng, và niŒm l§n)

NguyŒn Çem lòng thành kính
Gªi theo Çám mây hÜÖng
Phäng phÃt kh¡p mÜ©i phÜÖng
Cúng dÜ©ng ngôi Tam Bäo (C)

ThŠ tr†n Ç©i gi» Çåo
Theo t¿ tánh làm lành
Cùng Pháp giÖi chúng sanh
CÀu PhÆt tØ gia h¶
Tâm BÒ ñŠ kiên cÓ
Chí tu h†c v»ng bŠn
Xa b‹ kh° nguÒn mê
Chóng quay vŠ b© Giác (C)
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tán phÆt

ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng
Ba cõi ch£ng ai b¢ng
ThÀy dåy kh¡p tr©i ngÜ©i
Cha lành chung bÓn loåi
Quy y tr†n m¶t niŠm
DÙt såch nghiŒp ba kÿ
XÜng dÜÖng cùng tán thán
-c ki‰p không cùng tÆn (C)



13

kÿ nguyŒn

Hôm nay là ngày... 
chúng con toàn th‹ Huynh TrÜªng 
và ñoàn Sinh Gia ñình PhÆt Tº... 
trì tøng kinh chú, xÜng tán hÒng danh, 
tu hành công ÇÙc.

NgÜ«ng nguyŒn mÜ©i phÜÖng Tam Bäo 
tØ bi gia h¶ cho chúng ÇŒ tº 
phiŠn não dÙt såch, nghiŒp chÜ§ng tiêu trØ,
thÜ©ng ÇÜ®c an lành, xa lìa kh° ách,
cùng h‰t thäy chúng sanh 
m¶t th©i ÇÒng chÙng Vô ThÜ®ng 
Chánh ñ£ng Chánh Giác. (C)
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quán tÜªng
(ñÙng dÆy c¡m hÜÖng lên lÜ, 

vÎ Chû LÍ chÃp tay ÇÙng th£ng và niŒm)

PhÆt chúng sanh tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn
LÜ§i Ç‰ châu ví Çåo tràng
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng ng©i
TrÜ§c bäo t†a thân chúng con änh hiŒn
CuÓi ÇÀu xin thŠ nguyŒn Quy y. (C)
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Çänh lÍ

Chí tâm Çänh lÍ Nam mô tÆn hÜ không bi‰n pháp gi§i 
quá, hiŒn, vÎ lai thÆp phÜÖng chÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn, 
Thánh Tæng thÜ©ng trú Tam Bäo. (C)

Chí tâm Çänh lÍ Nam mô Ta Bà Giáo Chû B°n SÜ Thích 
Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, 
ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ 
Tát, Linh SÖn H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (C)

Chí tâm Çänh lÍ Nam mô Tây PhÜÖng C¿c Låc Th‰ 
Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt, ñåi Bi Quán Th‰ 
Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi 
Chúng BÒ Tát. (C)
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sám hÓi
(Toàn th‹ ÇŠu tøng)

ñŒ tº kính låy (C) 

ñÙc PhÆt Thích Ca 
PhÆt A DÎ ñà 
ThÆp phÜÖng chÜ PhÆt,
Vô lÜ®ng PhÆt Pháp
Cùng Thánh HiŠn Tæng

ñŒ tº lâu Ç©i lâu ki‰p
NghiŒp chÜ§ng n¥ng nŠ
Tham giÆn kiêu cæng
Si mê lÀm låc
Ngày nay nh© PhÆt
Bi‰t s¿ l‡i lÀm
Thành tâm sám hÓi (C) 

ThŠ tránh ÇiŠu d»
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NguyŒn làm viŒc lành
Ng»a trông Ön PhÆt
TØ bi gia h¶
Thân không tÆt bŒnh
Tâm không phiŠn não
H¢ng ngày an vui tu tÆp
Phép PhÆt nhiŒm mÀu
ñ‹ mau ra khÕi luân hÒi
Minh tâm ki‰n tánh
Trí huŒ sáng suÓt
ThÀn thông t¿ tåi.

ñ¥ng cÙu Ç¶ 
các bÆc Tôn trÜªng
Cha mË, anh em
Thân b¢ng quy‰n thu¶c
Cùng tÃt cä chúng sanh
ñŠu tr†n thành PhÆt ñåo. (C) 
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niŒm 
danh hiŒu phÆt

(M‡i danh hiŒu niŒm 3 lÀn)

Nam mô B°n sÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt. (C)

Nam mô A Di ñà PhÆt. (C)

Nam mô ñÜÖng Lai Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt. (C)

Nam mô ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát. (C)

Nam mô ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát. (C)

Nam mô ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát. (C)

Nam mô Linh SÖn H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (C)
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bÓn l©i nguyŒn
r¶ng l§n

Chúng sanh vô sÓ lÜ®ng, 
thŠ nguyŒn ÇŠu Ç¶ kh¡p.

PhiŠn não không cùng tÆn, 
thŠ nguyŒn ÇŠu dÙt såch

Pháp môn không k‹ xi‰t, 
thŠ nguyŒn ÇŠu tu h†c

PhÆt ñåo không gì hÖn, 
thŠ nguyŒn ÇÜ®c viên thành. (C)
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tam t¿ quy

T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh
th‹ theo ñåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (C)

T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, 
thÃu rõ kinh tång, trí huŒ nhÜ bi‹n. (C)

T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh
thÓng lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (C)
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låy phÆt 
con tr ª vŠ 

Nhåc và l ©i Phåm Månh  CÜÖng 
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3 ÇiŠu luÆt
cûa oanh vÛ

1. Em tÜªng nh§ PhÆt. (C)

2. Em kính m‰n cha mË và thuÆn thäo v§i anh chÎ em. 
(C)

3. Em thÜÖng ngÜ©i và vÆt. (C)
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5 ÇiŠu luÆt
cûa huynh trÜªng

và thanh, thi‰u

1. PhÆt tº quy y PhÆt, Pháp, Tæng và gi» gi§i Çã phát 
nguyŒn. (C)

2. PhÆt tº mª r¶ng lòng thÜÖng, tôn tr†ng s¿ sÓng. (C)

3. PhÆt tº trau dÒi trí tuŒ, tôn tr†ng s¿ thÆt. (C)

4. PhÆt tº trong såch tØ th‹ chÃt Ç‰n tinh thÀn, tØ l©i 
nói Ç‰n viŒc làm. (C)

5. PhÆt tº sÓng h› xã Ç‹ dÛng ti‰n trên ÇÜ©ng ñåo. 
(C)
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møc løc

l Ý Nghïa Tøng NiŒm                                                   5

l Ca Khúc PhÆt Giáo TrÀm HÜÖng ñÓt                        9

l Cúng HÜÖng                                                             11

l Tán PhÆt                                                                   12

l Kÿ NguyŒn                                                                 13

l Quán TÜªng                                                              14

l ñänh LÍ                                                                    15

l Sám HÓi                                                                     16

l NiŒm Danh HiŒu                                                       18

l BÓn L©i NguyŒn R¶ng L§n                                         19

l Tam T¿ Quy                                                             20

l Ca Khúc PhÆt Giáo Låy PhÆt Con Trª VŠ                21

l 3 ñiŠu LuÆt Oanh VÛ                                               23

l 5 ñiŠu LuÆt Huynh TrÜªng và Thanh, Thi‰u          24
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