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NGHI LƯỢC TRÌ
CHÚ ĐẠI BI
Nghi thức trì chú Đại Bi mỗi đêm trước khi đi ngủ.

NGHI LƯỢC TRÌ CHÚ ĐẠI BI
Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo
Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quan
Thế Âm Bồ-Tát.
(1) Quy y Bồ-Tát:

Khể thủ Quan Âm, đại bi chủ,
Lực nguyện rộng sâu, tướng tốt thân,
Ngàn tay nghiêm sức hộ trì khắp,
Ngàn mắt quang minh quán chiếu cùng.
Nơi lời chân thật tuyên mật chú,
Trong tâm vô vi khởi tâm bi:
Khiến mau trọn đủ các mong cầu,
Để dứt diệt trừ các tội nghiệp,
Trời, rồng, chúng thánh đồng từ hộ,
Trăm ngàn tam-muội đốn huân tu.
Thân thọ trì tức quang minh tràng,
Tâm thọ trì là thần thông tạng,
Tẩy rửa trần lao biển nguyện tế,
Siêu chứng bồ-đề phương tiện môn.
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Con nay xưng tụng, thệ quy y,
Sở nguyện tùy tâm đều viên mãn.
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-Tát Ma-HaTát.
(2) Phát Nguyện:

Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con mau biết tất cả pháp.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con sớm được mắt trí huệ.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con mau độ tất cả chúng.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con sớm được thiện phương tiện.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con mau ngự thuyền bát-nhã.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con sớm được vượt biển khổ.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con mau được giới, định, huệ.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con sớm lên núi niết-bàn.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con mau về nhà vô vi.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm,
Nguyện con sớm đồng thân pháp tính.
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Con hướng đến núi đao,
Núi đao tự gãy đổ.
Con hướng đến lửa bỏng,
Lửa bỏng tự tắt diệt.
Con hướng đến địa ngục,
Địa ngục tự cạn khô.
Con hướng đến ngạ quỷ,
Ngạ quỷ tự no đủ.
Con hướng đến tu-la,
Ác tâm tự điều phục.
Con hướng đến súc sinh,
Tự đắc đại trí huệ.
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-Tát (nhiều ít tùy ý)
Nam mô A-Di-Đà Phật (nhiều ít tùy ý)
(3) Tụng Chú1:

Bồ-Tát Quan Thế Âm nói:
- Một đêm tụng đủ năm biến, nơi thân sẽ trừ diệt
được trọng tội sinh tử trong trăm ngàn vạn ức
kiếp…
- Nếu các người trời ai mà tụng trì chương cú Đại
Bi này, vào lúc mạng chung mười phương chư
1Đoạn

này (từ “Bồ-tát Quan Thế Âm...” cho đến khi vào trì Chú) thời gian
đầu thì nên tụng luôn để cái tâm người trì tụng được hướng dẫn rồi sau đó
tụng hay không tụng thì tùy ý.
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Phật đều đến đưa tay tiếp đón, muốn sinh về cõi
Phật nào, tùy nguyện đều được vãng sinh…
- Nếu các chúng sinh nào xâm tổn tài vật, ẩm
thực thường trụ, ngàn Phật xuất thế cũng không
được sám hối, có sám cũng chẳng diệt trừ được.
Nay tụng Đại Bi Thần Chú liền được diệt trừ.
Nếu… phải đối trước mười phương sư sám tạ
mới được diệt trừ. Nay khi tụng Đại Bi Đà-RaNi, mười phương sư liền đến vì mình tác chứng,
tất cả tội chướng trọn đều tiêu diệt. Tất cả mười
ác, năm nghịch, báng người báng pháp, phá trai
phá giới, phá tháp hủy chùa, trộm vật tăng-kỳ, ố
tịnh phạm hành, tất cả trọng tội ác nghiệp như thế
trọn đều tiêu diệt.
Duy trừ một điều là sinh nghi đối với Thần Chú,
thì cho đến tội nhỏ nghiệp nhẹ cũng không diệt
được, huống gì là tội trọng. Song tuy không diệt
ngay tội trọng, mà vẫn có thể làm nhân xa cho
Bồ-Đề…
Bồ-Tát Quan Thế Âm nói lời ấy rồi, chắp tay
đứng thẳng ngay trước chúng hội, khởi tâm đại bi
đối với chúng sinh, khuôn mặt rạng rỡ lộ vẻ mỉm
cười, lập tức nói lên chương cú thần diệu của
Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm ĐàRa-Ni. Đà-Ra-Ni rằng:
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Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm
Đà-Ra-Ni
1. Nam-mô hắc ra đát na đa ra dạ da
2. Nam-mô a rị da
3. bà lô yết đế thước bát ra da
4. bồ đề tát đỏa bà da
5. ma ha tát đỏa bà da
6. ma ha ca rô ni ca da
7. Án
8. tát bàn ra phạt duệ
9. số đát na đát tỏa
10. nam-mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da
11. bà lô kiết đế thất phật ra lăng đà ba
12. Nam-mô na ra cẩn trì
13. hê rị ma ha bàn đa sa mế
14. tát bà a tha đậu du bằng
15. a thệ dựng
16. tát bà tát đa. Na ma bà dà
17. ma phạt đạt đậu
18. đát điệt tha:
Án, a bà lô hê
20. lô ca đế
21. ca ra đế
22. di hê rị
23. ma ha bồ đề tát đỏa
19.
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24. Tát

bà tát bà
25. ma ra ma ra
26. ma hê, ma hê rị đà dựng
27. cu lô cu lô, kiết mông
28. độ lô độ lô, phạt xà da đế
29. ma ha phạt xà da đế
30. đà ra đà ra
31. địa rị ni
32. thất phật ra da
33. dá ra dá ra
34. mạ mạ, phạt ma ra
35. mục đế lệ
36. y hê y hê
37. thất na thất na
38. a ra sâm, phật ra xá lợi
39. phạt sa phạt sâm
40. phật ra xá da
41. hô lô hô lô ma ra
42. hô lô hô lô hê rị
43. ta ra ta ra
44. tất rị tất rị
45. tô rô tô rô
46. bồ đề dạ bồ đề dạ
47. bồ đà dạ bồ đà dạ
48. di đế rị dạ
49. na ra cẩn trì
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50. địa

rị sắc ni na
51. ba dạ ma na
52. ta bà ha
53. tất đà dạ
54. ta bà ha
55. ma ha tất đà dạ
56. ta bà ha
57. tất đà du nghệ
58. thất bàn ra dạ
59. ta bà ha
60. na ra cẩn trì
61. ta bà ha
62. ma ra na ra
63. ta bà ha
64. tất ra tăng a mục khê da
65. ta bà ha
66. ta bà ma ha a tất đà dạ
67. ta bà ha
68. giả kiết ra a tất đà dạ
69. ta bà ha
70. ba đà ma yết tất đà dạ
71. ta bà ha
72. na ra cẩn trì bàn đà ra dạ
73. ta bà ha
74. ma bà lị thắng yết ra dạ
75. ta bà ha
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76. Nam

mô hắc ra đát na đa ra dạ da
77. Nam mô a rị da
78. bà lô yết đế
79. thước bàng ra dạ
80. ta bà ha
81. Án,

tất điện đô
82. mạn đà ra
83. bạt đà dạ
84. tát bà ha
(4) Hồi hướng:

Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Tất cả các thời đều an lành
Nguyện chư Thượng Sư ai nhiếp thọ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Tất cả các thời đều an lành
Nguyện chư Tam Bảo ai nhiếp thọ
Nguyện ngày an lành đêm an lành
Đêm ngày sáu thời thường an lành
Tất cả các thời đều an lành
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Nguyện chư Hộ Pháp thường ủng hộ
Tứ sinh đăng ư bảo địa
Tam hữu thác hóa liên trì
Hà sa ngạ quỷ chứng tam hiền
Vạn loại hữu tình đăng thập địa
Nguyện sinh Tây Phương Tịnh Độ trung,
Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu.
Hoa khai kiến Phật, ngộ vô sinh,
Bất thối bồ-tát vi bạn lữ.
Nguyện dĩ thử công đức
Phổ cập ư nhất thiết,
Ngã đẳng dữ chúng sinh
Đồng sinh Cực Lạc quốc,
Giai cộng thành Phật Đạo.
(Nếu có tên ai muốn cầu an hay cầu siêu thì cứ theo bình thường mà
phục nguyện rồi kết thúc)

Nam-Mô A-Di-Đà Phật
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