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DEDICATION OF OFFERINGS  Đảnh lễ cúng dường 

Yo so bhagavā arahaṁ sammāsambuddho 
Svākkhāto yena bhagavatā dhammo 
Supaṭipanno yassa bhagavato sāvakasaṅgho 
Tammayaṁ bhagavantaṁ sadhammaṁ sasaṅghaṁ 
Imehi sakkārehi yathārahaṁ āropitehi abhipūjayāma 
Sādhu no bhante bhagavā suciraparinibbutopi 
Pacchimā-janatā-nukampamānasā 
Ime sakkāre duggata-pannākāra-bhūte paṭiggaṇhātu 
Amhākaṁ dīgharattaṁ hitāya sukhāya  

-(bow)- 

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng 
Chánh Đẳng Chánh Giác, 
Con xin đảnh lễ Chánh Pháp do Ngài giảng dạy rõ 
ràng, 
Con xin đảnh lễ Tăng-già, các vị đệ tử phạm hạnh 
cao thượng. 
Hướng về Tam Bảo - Phật, Pháp, Tăng, 
Con thành tâm đảnh lễ cúng dường. 
Cầu xin Đức Thế Tôn, bậc Giác Ngộ, 
Với lòng Từ bi thương xót chúng sinh, 
Chấp nhận các cúng dường nầy, 
Để cho con được lợi ích và an vui lâu dài. -(lạy)- 

Arahaṁ sammāsambuddho bhagavā 
Buddhaṁ bhagavantaṁ abhivādemi -(bow)- 

Svākkhāto bhagavatā dhammo 
Dhammaṁ namassāmi -(bow)- 

Supatipanno bhagavato sāvakasaṅgho 
Saṅghaṁ namāmi -(bow)- 

Bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Chánh Giác, Thế Tôn, 
Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn Phật. -(lạy)- 

Chánh Pháp được Ngài giảng dạy rõ ràng, 
Con xin đảnh lễ Phật Pháp nhiệm mầu. -(lạy)- 

Chư Thánh Tăng hành trì tốt đẹp, 
Con xin đảnh lễ Tăng-già cao thượng. -(lạy)- 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa 
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa 
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa  

  

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Chánh Giác.  
(đọc 3 lần)  

RECOLLECTION OF THE BUDDHA Ân đức Phật Bảo 

Itipi so bhagavā arahaṁ sammā-sambuddho 
Vijjā-caraṇa-sampanno sugato lokavidū 
Anuttaro purisa-damma-sārathi satthā deva-
manussānaṁ buddho bhagavā   

Tamahaṁ bhagavantaṁ abhipūjayāmi 
Tamahaṁ bhagavantaṁ sirasā namāmi  

-(bow)- 

Thật thế, Đức Thế Tôn là bậc A-la-hán, Chánh 
Đẳng Chánh Giác,  
Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ,  
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế 
Tôn. 

Con tôn kính Ngài và thành tâm cuối đầu đảnh lễ 
Đức Thế Tôn. 

-(lạy)- 

RECOLLECTION OF THE DHAMMA Ân đức Pháp Bảo 

Svākkhāto bhagavatā dhammo  
Sandiṭṭhiko akāliko ehipassiko  
Opanayiko paccattaṁ veditabbo viññūhī   

Tamahaṁ dhammaṁ abhipūjayāmi 
Tamahaṁ dhammaṁ sirasā namāmi  

-(bow)- 

  

Giáo pháp của đức Thế Tôn đã khéo được thuyết 
giảng,  
hoàn toàn hiển nhiên, không bị chi phối bởi thời 
gian,  
hãy đến và hãy thấy, có khả năng dẫn dắt về 
hướng (Niết-bàn),  
và nên được hiểu biết tự cá nhân bởi các bậc trí 
tuệ. 

Con tôn kính Pháp Bảo và thành tâm cuối đầu 
đảnh lễ Giáo Pháp.  

-(lạy)- 
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RECOLLECTION OF THE SANGHA 

 

 

Ân đức Tăng Bảo 

Supaṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho 
Uju-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho 
Ñāya-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho 
Sāmīci-paṭipanno bhagavato sāvaka-saṅgho 
Yadidaṁ cattāri purisa-yugāni aṭṭha purisa-puggalā 
Esa bhagavato sāvaka-saṅgho 
Āhuneyyo pāhuneyyo dakkhiṇeyyo añjali-karaṇīyo 
Anuttaraṁ puññakkhettaṁ lokassa  

Tamahaṁ saṅghaṁ abhipūjayāmi 
Tamahaṁ saṅghaṁ sirasā namāmi  

-(bow)- 

Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã khéo được 
huấn luyện.  
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện đúng đắn.  
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện có phương pháp. 
Tăng chúng đệ tử của đức Thế Tôn đã được huấn 
luyện làm tròn nhiệm vụ.  
Điều trên có nghĩa là thế này: bốn cặp hạng 
người (bốn đôi Đạo Quả), tám hạng người tính 
đơn (bốn Đạo và bốn Quả là tám).  
 
Tăng chúng đệ tử ấy của đức Thế Tôn đáng được 
cung kính,  
đáng được thân cận, đáng được cúng dường, 
đáng được lễ bái,  
là nơi để gieo nhân phước báu của thế gian 
không gì hơn được. 

Con tôn kính quý Ngài và thành tâm cuối đầu 
đảnh lễ Tăng Bảo.  

-(lạy) 

THREE REFUGES Quy Y Tam Bảo 

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa 
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa 
Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa  

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

Dutiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
Dutiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
Dutiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 

Tatiyampi buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
Tatiyampi dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi. 
Tatiyampi saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi.  

-(bow)- 

  

Con xin đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, 
Chánh Đẳng Chánh Giác.  
(đọc 3 lần)  

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần 
thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần 
thứ nhì. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần 
thứ nhì. 

Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật, lần 
thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp, lần 
thứ ba. 
Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng, lần 
thứ ba. 

-(lạy)- 
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FIVE PRECEPTS Thọ Ngũ Giới 

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
3. Kāmesumicchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ 
samādiyāmi 
4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
5. Surā-meraya-majjappamā-daṭṭhānā veramaṇī 
sikkhāpadaṃ samādiyāmi  

-(bow)- 

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
sát sanh. 
2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
trộm cắp. 
3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà 
hạnh. 
4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
nói dối. 
5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
dễ duôi uống rượu và dùng các chất say. 

-(lạy)- 

THE EIGHT PRECEPTS  Thọ Bát Quan Trai Giới 

1. Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
2. Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
3. Abrahmācariya veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
4. Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
5. Surāmeraya-majja-pamādaṭṭhānā veramaṇī 
sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
6. Vikālabhojanā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
7. Nacca-gīta-vādita-visūkadassana-mālā-gandha-
vilepana-dhāraṇa-maṇḍana-vibhūsanaṭṭhānā 
veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi 
8. Uccāsayanamahāsayanā veramaṇī sikkhāpadaṃ 
samādiyāmi 

-(bow)- 

1. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
sát sanh. 
2. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
trộm cắp. 
3. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
hành dâm. 
4. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
nói dối. 
5. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
dễ duôi uống rượu và dùng các chất say. 
6. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
ăn trái giờ. 
7. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự 
múa hát, thổi kèn, đàn, xem múa hát, nghe đàn 
kèn, trang điễm, thoa vật thơm, dồi phấn và đeo 
tràng hoa. 
8. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa chỗ 
nằm ngồi nơi quá cao, và nơi xinh đẹp. 

-(lạy)- 
 

RESOLUTION Phát Nguyện 

Natthi me saraṇaṃ aññaṃ 
Buddho me saraṇaṃ varaṃ 
Etena sacca vajjena 
hotu me jayamaṅgalaṃ 

  

Natthi me saraṇaṃ aññaṃ 
Dhammo me saraṇaṃ varaṃ 
Etena sacca vajjena 
hotu me jayamaṅgalaṃ 

  

Natthi me saraṇaṃ aññaṃ 
Saṅgho me saraṇaṃ varaṃ 
Etena sacca vajjena 
hotu me jayamaṅgalaṃ 

SĀDHU SĀDHU SĀDHU! 

-(3 bows)- 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo 
Chỉ có Đức Phật là quý báu 
Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo 
Đặng cầu sự an lạc đến cho con 
Y như lời chân thật nầy. 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo 
Chỉ có Đức Pháp là quý báu 
Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo 
Đặng cầu sự an lạc đến cho con 
Y như lời chân thật nầy. 

Chẳng có chi đáng cho con phải nương theo 
Chỉ có Đức Tăng là quý báu 
Nên con phải hết lòng thành kính mà nương theo 
Đặng cầu sự an lạc đến cho con 
Y như lời chân thật nầy. 

LÀNH THAY, LÀNH THAY, LÀNH THAY! 

-(3 lạy)- 
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Mettā Sutta Kinh Tâm Từ Discourse  on  Loving-kindness 

Karaṇīyam-attha-kusalena 
yantasantaṃ padaṃ 
abhisamecca,  

Sakko ujū ca suhujū ca 
suvaco cassa mudu anatimānī,  

Người khôn khéo làm điều lợi 
ích 
Để có được hạnh phúc an bình: 

Phải tài năng, ngay thẳng, công 
minh 
Có lời nói dịu dàng, khiêm tốn 

This is what should be done  
by one who is skilled in goodness  
and who knows the path of peace:  

Let them be able and upright,  
Straightforward and gentle in speech,  
Humble and not conceited, 

Santussako ca subharo ca 
appakicco ca sallahuka-vutti, 

Santindriyo ca nipako ca 
appagabbho kulesu 
ananugiddho. 

Sống tri túc, dễ dàng chịu đựng 
Ít bận rộn, vui đời giản dị 

Thanh tịnh lục căn, và thận 
trọng 
Không hỗn xược, chẳng hay xu 
nịnh 

Contented and easily satisfied,  
Not busy with duties, and frugal in 
their ways. 

Peaceful and calm and wise and 
skillful,  
Not proud and demanding in nature. 

Na ca khuddamācare kiñci 
yena viññū pare 
upavadeyyuṃ.  

Sukhinova khemino hontu 
Sabbasattā bhavantu 
sukhitattā.  

Không tạo tác các việc xấu ác 
Mà thánh hiền có thể chê bai. 

Nguyện an vui đến cho muôn 
loài 
Nguyện chúng sinh thảy đều an 
lạc. 

Let them not do the slightest thing  
That the wise would later reprove. 

Wishing in gladness and in safety  
May all beings be happy.  

Ye keci pāṇa-bhūtatthi 
tasā vā thāvarā vanavasesā,  

Dīghā vā yeva mahantā 
majjhimā rassakā aṇukathūlā,  

Không bỏ sót một chúng sinh 
nào 
Dù ốm yếu hoặc thường khỏe 
mạnh 

Giống lớn to hoặc loại dài cao 
Cỡ trung bình, hoặc ngắn, nhỏ, 
thô 

Whatever living beings there may be,  
Whether they are weak or strong, 
omitting none, 

The great or the mighty,  
medium, short or small, 

Diṭṭhā vā ye va adiṭṭhā 
ye ca dūre vasanti avidūre,  

Bhūtā vā sambhavesī vā 
Sabbasattā bhavantu 
sukhitattā.  

Dù hiện rõ hay không hiện rõ 
Ở gần ta hoặc ở nơi xa  

Ðã sinh rồi hoặc sắp sinh ra 
Nguyện chúng sinh thảy đều an 
lạc. 

The seen and the unseen,  
Those living near and far away,  

Those born and to be born,  
May all beings be happy. 

Na paro paraṃ nikubbetha 
nātimaññetha katthaci naṃ 
kiñci,  

Byārosanā paṭīgha-saññā 
nāñña-maññassa dukkha-
miccheyya.  

Mong mọi người bất luận ở đâu 
Không lừa dối, cũng không khinh 
rẻ  

Lúc căm hờn hoặc khi giận dữ 
Ðừng mưu toan gây khổ cho 
nhau 

Let none deceive another  
or despise any being in any state.  

Let none, through anger or ill-will  
wish harm upon another.  
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Mātā yathā niyaṃ putta 
māyusā eka-putta-
manurakkhe,  

Evampi sabba-bhūtesu 
mānasaṃ bhāvaye 
aparimāṇaṃ.  

Như mẹ hiền thương yêu con 
một 
Dám hy sinh bảo vệ cho con 

Với muôn loài ân cần không 
khác 
Lòng từ mẫn vô lượng vô biên. 

Even as the mother protects with her 
life 
her child, her only child ,  

So with a boundless heart  
should one cherish all living beings. 

Mettañca sabba-lokasmi 
mānasaṃ bhāvaye 
aparimāṇaṃ,  

Uddhaṃ adho ca tiriyañca 
asambādhaṃ averama-
sapattaṃ.  

Tung rải từ tâm khắp vũ trụ 
Mở rộng tình thương không giới 
hạn 

Tầng trên, phía dưới, và khoảng 
giữa 
Không vướng mắc, oán thù, 
ghét bỏ. 

Radiating kindness over the entire 
world:  
Spreading upwards to the skies  
and downwards to the depths, 

Outwards and unbounded,  
free from hatred and ill-will. 

Tiṭṭhaṃ  caraṃ nisinno vā 
sayāno yāvatassa vitamiddho,  

Etaṃ satiṃ adhiṭṭheyya 
brahmam-etaṃ vihāra-
midhamāhu.  

Khi đi, khi đứng hoặc nằm ngồi 
Trong mọi lúc tinh cần tỉnh thức 

Phát triển luôn dòng chánh 
niệm nầy 
Là phạm trú cao thượng nhất 
đời. 

Whether standing or walking,  
seated or lying down, free from 
drowsiness,  

One should sustain this recollection. 
This is said to be the sublime abiding.  

Diṭṭhiñca anupagamma 
sīlavā dassanena sampanno,  

Kāmesu vineyya gedhaṃ, 
Na hi jātuggabbha-seyya puna 
retī-ti.  

Không chấp thủ vào các tà kiến 
Có giới hạnh, chánh trí cao vời 

Và vượt thắng đắm say trần dục 
Không thai sinh vào cõi não 
phiền. 

By not holding to false views,  
The pure-hearted one, having clarity 
of vision,  

Being freed from all sense desires,  
Is not born again into this world.  

 


