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Chân Dung Hòa Thượng Sư Ô� ng Lê Phước Chí
(1879 - 1943)

 Nguyên Co�  va�n Ban Trị Sự
Hội Nam Kỳ Nghiên Cứu Phật Học năm 1934.
Trụ Trì� Chùa Linh Sơn, Sài Gòn (1934-1943)

TÔ�  Ý�  DIE� N DỊCH

Phật giáo tuy mầu chỉ nói tâm,
Vì tâm không tướng hóa thành thâm,

Kính xin độc giả đừng nghi ngại,
Diễn dịch tôi đâu dám để lầm.

     HT. Lê Phước Chì�



Thầy Tôi

Thầy tôi áo rách vá vai

Mà y nhẫn nại đẹp hoài ngàn năm.

Thầy tôi một túp lều không

Lấy tình thương lớn mênh mông làm nhà.

Dù bao công hạnh Hằng sa

Thầy luôn vô ngã trên tòa tánh không!

Đời người con quá nửa vòng

Vẫn đi trong cõi mênh mông tình Thầy!

              Sakya Minh-Quang



Chân Dung Hòa Thượng A� n Sư Thích Thiện Tường 
(1917-1984)

Khai Sơn và Trụ Trì� To�  Đì�nh Giác Nguyên, Sài Gòn
Ban Giám Đo� c Phật Học Đường Giác Nguyên

Đêm đêm đối bóng dịch kinh
Dáng xưa Thầy lại lung linh hiện về.

Đệ tử Sakya Minh-Quang tri ân đảnh le�



Theo gương Thầy Tổ thuở xưa
Dịch Kinh thuyết giảng Phật thừa báo ân

Kính mong bạn Pháp xa gần 
Có duyên nghe đọc theo chân Phật-đà

Cùng nhau ta trở về nhà
Con Phật thành Phật mới là lý chân.

(Sám Nguyện Hoa Nghiêm - Sakya Minh-Quang)
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TÁN THÁN ĐỨC PHẬT

Pháp Vương vô thượng trong đời 
Nhân thiên ba cõi không người                                                                                                                                            
                                                  sánh ngang                                                     
Là Tha�y dạy kha�p the�  gian 
Là Cha lành của vô vàn chúng sanh 
Quy y trong một niệm lành 
Nghiệp vô lượng kie�p hóa thành                                                                                                                                            
                                                 sạch không 
Tán dương Phật đức mênh mông 
Dù trăm ngàn kie�p cũng không                                                                                                                                            
                                          tận cùng (1 xá).  



8 Sa-môn Sakya Minh-Quang dịch

QUÁN TƯỞNG ĐẢNH LỄ

Chúng sanh, chư Phật vo� n đo� ng
Cả hai ro� ng lặng, một dòng tánh không                                                              
Chì� thành quán tưởng suo� t thông
Đạo giao cảm ứng thực không nghì� bàn
Mười phương Phật, một đạo tràng
Lại qua ảnh hiện như màn đe�  châu                                                                                                                                             
Nay con quy mạng cúi đa�u                                                                                                                                              
Le�  trước chư Phật nhiệm ma�u 
                                    chứng minh (1 xá).                                     
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LỄ PHẬT

Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô tận hư 
không, bie�n pháp giới, quá hiện vị lai 
thập phương chư Phật, tôn Pháp hie�n 
thánh Tăng thường trú Tam Bảo (1 lễ).                                                                                                        
Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà giáo 
chủ Đie�u ngự Bo�n sư Thì�ch-ca Mâu-ni 
Phật, đương lai hạ sinh Di-lặc Tôn Phật, 
Đại trì� Văn-thù-sư-lợi Bo�-tát, Đại hạnh 
Pho� Hie�n Bo�-tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bo�-tát, 
Linh Sơn hội thượng Phật Bo�-tát (1 lễ).                                                                                                
Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây 
phương Cực Lạc the� giới Đại từ Đại 
bi A-di-đà Phật, Đại bi Quán The� A� m 
Bo� -tát, Đại lực Đại-the�-chì� Bo� -tát, 
Đại nguyện Địa Tạng Vương Bo� -tát, 
Thanh Tịnh Đại Hải chúng Bo� -tát (1 lễ).                         
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TÁN LƯ HƯƠNG

Lư hương vừa bén chiên đàn
Khói thơm ngào ngạt muôn ngàn cõi xa
Tâm thành tưởng Phật thie� t tha
Tùy nơi cảm ứng hiện ra mây lành
Vừa sinh một niệm chì� thành
Toàn thân Phật hiện phước lành vô biên.

Nam-mô Hương vân cái Bo� -tát (2 lần)  
Nam-mô Hương vân cái Bo� -tát 
                                                   Ma-ha-tát.

Nam-mô Thập Phương Thường Trụ 
                                       Tam Bảo (3 lần).                                                     
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PHÁT NGUYỆN THỌ TRÌ

Kì�nh lạy Tam Giới Tôn 
Quy mạng mười phương Phật 
Nay con phát nguyện lớn 
Thọ trì� Kinh Bát Đại Nhân Giác 
Trên đe�n bo� n ơn nặng 
Dưới cứu kho�  ba đường 
Nguyện kẻ tha�y người nghe  
Đe�u phát Bo� -đe�  tâm 
He�t một báo thân này 
Đo� ng sinh ve�  Tịnh Độ.

Nam-mô Bo� n Sư Thì�ch-ca Mâu-ni Phật                                                                                                                                             
                                                          (3 lần).        
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KỆ KHAI KINH

Vô thượng thậm thâm: Pháp nhiệm ma�u 
Trăm ngàn muôn kie�p khó tì�m ca�u 
Con nay tha�y nghe được thọ trì� 
Phật chân thật nghì�a nguyện hie�u sâu.

Nam-mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật 
                                               Bo� -tát (2 la�n)

Nam-mô Đạo Tràng Hội Thượng Phật 
                                        Bo� -tát Ma-ha-tát.
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PHẬT NÓI 
KINH TÁM ĐIỀU GIÁC NGỘ CỦA 

BẬC ĐẠI NHÂN

Người con Phật phát tâm học đạo
Luôn ngày đêm y giáo phụng hành
Đại nhân giác ngộ đành rành
Tám đie�u ghi nhớ chì� thành niệm tu.

Điều thứ nhất tâm luôn giác bie� t
Cõi the�  gian vo� n thiệt vô thường
Đo� i dời sinh tử tang thương
Cõi nước tuy lớn cũng dường 
                                                mỏng manh.
Thân tứ đại sinh thành tử hoại 
Già bệnh đeo, kho�  ải giả không
Hoà hợp năm a�m lửa vòng
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Chì� là ảo ảnh ngã không the�  tì�m
The�  mới bie� t the�  gian hư huye�n
Diệt lại sinh bie�n chuye�n vô thường
Chúng sinh điên đảo cha�p nương 
Si mê tạo nghiệp vào đường kho�  đau.
Tâm là cội nguo� n bao nghiệp ác
Thân nghe theo tạo tác tội khiên
Xuo� ng lên sinh tử trie�n miên
Tội kia đa�y da�y như mie�n rừng hoang.
Người con Phật phải toan quán sát
Đạo lý này bao quát đường tu
Đó là thie�n quán công phu
Dứt mê, chuye�n nghiệp, thoát tù tử sinh.

Điều thứ hai phải nên giác ngộ 
Ham muo� n nhie�u lụy kho�  càng sâu
Nhọc nha�n sinh tử ba�y lâu
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Đe�u do tham dục da�n đa�u gây nên
Tâm ì�t muo� n giữ be�n đạo nghiệp
Hạnh vô vi không tie�p nghiệp duyên
Tự nhiên sẽ he� t não phie�n 
An vui tự tại giữa mie�n nhân gian.

Điều thứ ba bie� t tâm giong ruo� i
Luôn tì�m ca�u đeo đuo� i cha�ng nhàm
Không sao thỏa được lòng tham
Tội kia theo đó, càng làm càng sâu
Bậc Bo� -tát vô ca�u bie� t đủ
Vui phận nghèo quy củ tu hành
Trau gio� i tuệ nghiệp lợi sanh
Vung gươm trì� tuệ, dứt mành vô minh.

Điều thứ tư phải nên ghi nhớ
Lười bie�ng làm lỡ dở đạo tâm
Quen theo thói tục lạc la�m
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Đa�m mê sa đọa trong ha�m kho�  đau
Nên thường phải gio� i trau tinh ta�n
Dũng mãnh tu phá những não phie�n
Bo� n ma hàng phục bì�nh yên
Khỏi ngục a�m giới ve�  mie�n chân như.

Điều thứ năm na�m lòng giác bie� t
Vì� ngu si muôn kie�p tử sanh 
Bo� -tát phát nguyện tu hành
Nghe nhie�u học rộng pháp lành Như Lai
Đe�  tăng trưởng gia tài trì� tuệ
Và tựu thành xua� t the�  biện tài
Giảng kinh giáo hóa muôn loài 
Cho nie�m vui lớn, cùng ngo� i tòa sen.

Điều thứ sáu phải nên giác ngộ
Nghèo kho�  nhie�u tật đo�  trách phie�n
Thường gây la�m việc oan khiên
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Ngang nhiên ke�t buộc ác duyên với người
Bậc Bo� -tát độ đời bo�  thì� 
Bì�nh đa�ng tâm không nghì� oán thân
Càng thương những kẻ ác nhân
Khoan dung hỷ xả những pha�n lo� i xưa.

Điều thứ bảy nhớ ghi giác bie� t
Ngũ dục là muôn kie�p họa tai
Thân tuy ở tục qua ngày
Tâm không đa�m nhie�m tra�n ai thói đời
Thường nhớ nghì� ba y bì�nh bát
Tiêu bie�u cho Bo� -tát xua� t gia
Chì� mong sớm được xa nhà
So� ng đời giải thoát an hòa thanh cao
Lập nguyện lớn ca�u Vô Thượng Đạo
Hạnh kiên trì� hoài bão độ sanh
Dù bao chướng ngại tu hành
Va�n không lay chuye�n hạnh lành từ bi.
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Điều thứ tám nhớ ghi giác bie� t
Lửa tử sinh muôn kie�p đo� t thiêu
Chúng sinh kho�  não đủ đie�u
Xưa nay không bie� t bao nhiêu đọa đày
Phát tâm lớn chịu thay đau kho�
Hạnh Đại Thừa rộng độ qua�n sinh
Khie�n cho ta� t cả hữu tì�nh
Đo� ng lên bờ giác thanh bì�nh an vui.
Phật Bo� -tát đã từng giác ngộ
Tám đie�u này, tự độ độ tha
Bo�  Đe�  tâm phát sâu xa
Tinh ta� n hành đạo chướng ma 
                                                  phục hàng.
Vung gươm tuệ dứt màn si ám
Rải mưa bi dập đám lửa phie�n
Pháp thân nương la�y con thuye�n
Nie� t-bàn giải thoát bì�nh yên lên bờ.



19    Kinh Bát Đại Nhân Giác

Tha�y đau kho�  lòng từ không nỡ
Thừa nguyện xưa thuye�n trở be�n mê
Lại dùng tám việc đe�  hue�
Chì� cho sinh chúng quay ve�  bờ kia
Bie� t giác ngộ xa lì�a ngũ dục
Tha�y tử sinh là ngục kho�  đau 
Tu tâm quét sạch tra�n lao
Theo đường Thánh đạo cùng  nhau  
                                                       Nie� t-bàn
Đệ tử Phật tụng trì� tám việc
Niệm niệm luôn tội diệt phước sanh
Bo� -đe�  Chánh Giác sớm thành
An vui thường trú tử sanh không còn.

Nam mô Bo� n Sư Thì�ch-ca
                                  Mâu-ni Phật (3 lần).
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KINH MA-HA BÁT-NHÃ 
BA-LA-MẬT TÂM YẾU

Bo� -tát Quán Tự Tại 
Khi thực hành Bát-nhã 
Ba-la-mật thâm sâu 
Quán chie�u tha�y năm ua�n 
Đương the�  đe�u là không 
Vượt qua vòng kho�  ách. 
Xá-lợi-pha� t la�ng nghe 
Sa� c cha�ng khác tánh không 
Tánh không cha�ng khác sa� c 
Sa� c chì�nh là tánh không 
Tánh không chì�nh là sa� c 
Thọ, tưởng, hành và thức 
Bản cha� t cũng như vậy. 



21    Kinh Bát Đại Nhân Giác

Lại nữa, Xá-lợi-pha� t 
Các pháp thật tướng không 
Không sinh cũng không diệt 
Không sạch cũng không nhơ 
Không thêm cũng không bớt; 
Không có năm thủ ua�n: 
Sa� c, thọ, tưởng, hành, thức; 
Không có sáu căn: ma� t 
Tai, mũi, lưỡi, thân, ý; 
Không có sáu tra�n: sa� c 
Thanh, hương, vị, xúc, pháp; 
Cũng không có sáu thức: 
Nhãn thức đe�n ý thức; 
Mười tám giới đe�u không. 
Không có mười hai duyên: 
Vô minh đe�n già che� t; 
Không có he� t vô minh 
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Cho đe�n he� t già che� t 
Lưu chuye�n và hoàn diệt 
Cả hai chie�u đe�u không. 
Không có bo� n thánh đe� : 
Kho� , tập, diệt và đạo. 
Không có trì� có đa� c 
Vì� không có sở đa� c. 
Bo� -tát y Bát-nhã 
Ba-la-mật-đa này  
Tâm không còn chướng ngại 
Do không có chướng ngại 
Nên không có sợ hãi 
Lì�a mộng tưởng đảo điên 
Đe�n Nie� t-bàn cứu cánh. 
Chư Phật trong ba đời 
Đe�u y nơi Bát-nhã 
Đa�c Vô Thượng Bo� -đe� . 
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The�  nên bie� t Bát-nhã 
Là chân ngôn đại tha�n 
Là chân ngôn đại minh 
Là chân ngôn vô thượng 
Không chân ngôn nào ba�ng 
Có vi diệu công năng 
Diệt trừ ta� t cả kho�  
Chân thực không do� i hư 
Lie�n nói ra chú ra�ng: 
Ga tê, ga tê, ba ra ga tê, ba ra sam 
ga tê, bô đi xóa ha (3 lần).

 (Gate gate paragate parasamgate                                                                                                                                      
                                              bodhi svaha)  
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ĐẢNH LỄ TRI ÂN 
ĐỨC PHẬT BỔN SƯ

1. Chủ lễ xướng:
Nha� t tâm đảnh le� :

Từ vô lượng kiếp xưa
Luôn hành Bồ-tát đạo
Xả thân mình gieo giống từ bi
Công đức ấy không sao ví được.
 Đại chúng hòa: Từ Phụ Bo� n Sư   
                  Thì�ch-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).                                                

2. Chủ lễ xướng:
Nha� t tâm đảnh le� :

Cõi Ta-bà thị hiện
Nơi dòng Thích thọ sanh
Thánh Ma-da mộng ứng điềm lành
Nơi vương thất chan hòa phước lạc.
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 Đại chúng hòa: Từ Phụ Bo� n Sư 
                 Thì�ch-ca Mâu-ni Phật  (1 lễ).

3. Chủ lễ xướng:
Nha� t tâm đảnh le� : 

Nơi vườn Lâm-tỳ-ni
Thị hiện tướng đản sanh
Hoa sen nâng bảy bước du hành
Chỉ Phật tánh, xưng tôn ba cõi.
 Đại chúng hòa: Từ Phụ Bo� n Sư 
                  Thì�ch-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

4. Chủ lễ xướng: 
Nha� t tâm đảnh le� :

Dạo nơi bốn cửa thành
Thấy lẽ khổ chúng sanh
Vì thương đời một dạ tu hành 
Bỏ tất cả xuất gia tầm đạo.
 Đại chúng hòa: Từ Phụ Bo� n Sư 
                  Thì�ch-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).
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5.  Chủ lễ xướng: 
Nha� t tâm đảnh le� :

Sáu năm tu núi Tuyết
Trải bao cảnh gió sương
Tìm chân lý soi sáng đêm trường
Trong tâm Ngài lai láng tình thương.
 Đại chúng hòa: Từ Phụ Bo� n Sư 
                  Thì�ch-ca Mâu-ni Phật  (1 lễ).

6. Chủ lễ xướng:
Nha� t tâm đảnh le� :

Tìm ra đường trung đạo
Lìa vui khổ hai đường
Dùng định tuệ hàng phục ma vương                    
Sao mai mọc thành Ngôi Vô Thượng.
 Đại chúng hòa: Từ Phụ Bo� n Sư 
                  Thì�ch-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).
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7. Chủ lễ xướng:
Nha� t tâm đảnh le� :

Suốt bốn mươi lăm năm
Không nề bao gian khổ
Đem Chánh Pháp từ bi tế độ
Trời người đều ngưỡng mộ tu hành.
 Đại chúng hòa: Từ Phụ Bo� n Sư    
                   Thì�ch-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).

8. Chủ lễ xướng
Nha� t tâm đảnh le� :

Rừng Sa-la song thọ
Độ chúng đã mãn duyên
Thị hiện nhập vô dư Niết-bàn
Lưu xá-lợi rộng độ nhân thiên.
 Đại chúng hòa: Từ Phụ Bo� n Sư 
                  Thì�ch-ca Mâu-ni Phật (1 lễ).
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NIỆM PHẬT

Phật A-di-đà thân kim sa� c
Tướng to� t quang minh tự trang nghiêm
Năm Tu-di uye�n chuye�n: bạch hào
Bo� n bie�n lớn trong nga�n: ma� t bie�c
Trong hào quang hóa vô so�  Phật
Vô so�  Bo� -tát hiện ở trong 
Bo� n mươi tám nguyện độ chúng sanh
Chì�n pha�m sen vàng lên giải thoát
Quy mạng le�  A-di-đà Phật
Ở�  phương Tây the�  giới an lành
Con nay xin phát nguyện vãng sanh
Cúi xin Đức Từ Bi tie�p độ.
Nam-mô Tây phương Cực Lạc the�  giới, 
Ðại Từ, Ðại Bi A-di-đà Phật.
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Nam-mô A-di-đà Phật 
(kinh hành niệm Phật)

Nam-mô Đại Bi Quán The�  A� m Bo� -tát
                                                                    (3 lần)
Nam-mô Đại Lực Đại The�  Chì� Bo� -tát 
                                                           (3 lần)
Nam-mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương
                                              Bo� -tát (3 lần)
Nam-mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng 
                                                     Bo� -tát (3 lần).
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Bài Tụng Tri Ân Lịch Đại Tổ Sư

Kì�nh lạy bao đời chư To�
No� i truye�n Chánh Pháp Như Lai
Xả thân trao đèn tie�p lửa 
Đe�n con the�  hệ hôm nay.
Tăng Hội ươm ma�m Phật Việt 
Trúc Lâm lớn rộng rừng thie�n  
Phe�  hưng bao trie�u thay đo� i
Nhờ ai Pháp va�n hoa�ng truye�n?
Buo� i đa�u khai sơn tạo tự
Kho�  tâm nuôi dạy Tăng tài.
Dịch kinh, hoa�ng luật va� t vả
Xây ne�n Phật giáo tương lai. 
Thân giáo hành trì� miên mật
A� m tha�m tên tuo� i ai hay?
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Cùng vie� t nên trang sử Phật
Ma�y ngàn thu va�n chưa phai!
Người vượt núi rừng sa mạc
Bie�n khơi gió bão vô thường
So� ng che� t bỏ ngoài suy nghì�
Thương đời một quye� t lên đường.
Vì� Đạo da�n thân cõi hie�m
Cung tên tà ác kha�p nơi
Một giáp cà sa an nha�n
Gươm tuệ vô úy sáng ngời.
Sư Tử đa�u rơi bì�nh thản 
Bo� -đe�  độc vướng va�n nhàn 
Tuye� t lạnh chặt tay ca�u Pháp 
Đạo tâm thực cha�ng nghì� bàn!
Tây Trúc vì� truye�n kinh quý
Rọc da xẻ thịt da�u đi 
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Chịu bao đớn đau, kho�  nhục
Mie�n đời bie� t Đạo, sá gì�.
Đông Độ cao tăng ca�u Pháp
Xương phơi sa mạc Gobi
Ngàn đi, bao người trở lại?
Huye�n Trang… vài vị sử ghi! 
Phật Việt gặp thời Pháp nạn
Thiêu thân thức tì�nh lương tri
Trái tim Bo� -tát Quảng Đức
Mãi còn một phie�n từ bi. 
Con nay nhận lãnh Chánh Pháp
Đo� i ba�ng xương máu người xưa
Bao đời giúp nên huệ mạng
Nát thân cũng trả chưa vừa.
Nguyện tie�p đường xưa Tha�y To�
Trao đèn tie�p lửa tương lai
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Trải thân một lòng hành đạo
Gian lao nhie�u kie�p cha�ng nài.
Nguyện ca�u Chánh Pháp cữu trụ
Tăng đoàn nghiêm tịnh truye�n trì�
Tri ân, dâng lời thệ nguyện
Ca�u trên chư To�  chứng tri.
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HỒI HƯỚNG

Trì� kinh quán niệm phước vô biên  
Ho� i hướng chúng sinh kha�p mọi mie�n                                                        
Nguyện ai còn đa�m trong bie�n kho�   
Sớm ve�  nước Phật được an nhiên.  

Nguyện tiêu ba chướng he� t phie�n não 
Nguyện được Bát-nhã trì� rộng cao  
Nguyện thực hành theo Bo� -tát đạo  
Đời đời tinh tie�n cha�ng lãng xao. 

Nguyện sinh ve�  cõi Tây phương  
Đài sen chì�n pha�m dựa nương thức tha�n  
Hoa nở tha�y Phật pháp thân  
Chứng ngôi ba� t thoái, cõi tra�n độ sinh. 
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Nguyện đem công đức tu này 
Hướng ve�  ta� t cả, chung xây phước lành       
Con cùng pháp giới chúng sanh 
Đo�ng nên Phật đạo, đo�ng thành Như Lai.
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TỰ QUY Y

Con tự quy y Phật
Nguyện ta� t cả chúng sanh
Tin hie�u Đạo Vô Thượng
Đo� ng phát Bo� -đe�  tâm (1 le� ).

Con tự quy y Pháp
Nguyện ta� t cả chúng sanh
Thâm nhập nghì�a kinh tạng
Trì� tuệ sâu như bie�n (1 le� ).

Con tự quy y Tăng 
Nguyện ta� t cả chúng sanh
Hòa hợp cùng đại chúng
So� ng vô ngại, an lành (1 le� ).
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TỨ HOẰNG THỆ NGUYỆN

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ
Phie�n não vô tận thệ nguyện đoạn
Pháp môn vô lượng thệ nguyện học
Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành.



Hồi Hướng Công Đức
Đức Phật dạy:

Bố thí Pháp hơn mọi bố thí
Hương vị Pháp hơn mọi hương vị
Niềm vui Pháp hơn mọi niềm vui
Tham ái diệt khổ đau chấm dứt.
       (Kinh Pháp Cú-câu 354)

Tu Viện Thiện Tường xin thành tâm tán thán 
công đức Pháp thì� của quý Phật tử.

Ca�u nguyện Phật Pháp trường to� n, chúng 
sinh an lạc, dịch bệnh tiêu trừ.

Nguyện đem công đức này
Hướng ve�  kha�p ta� t cả
Đệ tử và chúng sinh
Đe�u trọn thành Phật đạo!

Sa-môn Sakya Minh-Quang kì�nh nguyện
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