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1. Gia trì Chú Đại Bi vào một ly nước sạch  

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). 

Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni.  Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ 
da.  Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát 
đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da.  Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa.  Nam 
mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà.  Nam mô 
na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát 
bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha.  Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca 
ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà 
dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra 
đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra.  Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di 
hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô 
hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, 
bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha.  
Tất đà dạ, ta bà ha.  Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta 
bà ha.  Na ra cẩn trì, ta bà ha.  Ma ra na ra, ta bà ha.  Tất ra tăng a mục khê da, 
ta bà ha.  Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha.  Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha.  Ba 
đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha.  Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha.  Ma bà lị thắng 
yết ra dạ, ta bà ha. Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da.  Nam mô a rị da, bà lô yết 
đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. 

Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần) 

2. Lấy ly nước sạch này rưới lên chúng sinh được phóng sinh và niệm Bài Sám Hối này 3 lần: 
 

Chúng con xưa nay tạo ác nghiệp 
Đều do ba độc tham, sân, si 
Từ thân, miệng, ý mà sinh ra 

Nay đối trước Phật cầu sám hối. 

3. Lại vì huệ mạng của những súc sinh ấy mà niệm Tam Quy Y: 

Quy y Phật 
Quy y Pháp 
Quy y Tăng 

Quy y Phật không đọa địa ngục 
Quy y Pháp không đọa ngạ quỷ 
Quy y Tăng không đọa súc sinh 

4. Phóng sinh, niệm A Di Đà Phật (tùy thời gian cho phép), và hồi hướng công đức này cho 
người bệnh cùng oan gia trái chủ. 

                                                            
1 Dựa theo lời chỉ dạy của Lão Cư Sĩ Lý Bỉnh Nam trong trang: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2011/06/phuong‐
phap‐phong‐sanh‐don‐gian/ 


