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Ph�m 2:  Đức tuân Phổ Hiền Đệ nhị  
HQu HiRn H# đTng th&p lUc Chánh S/, sY vZ: 
     Thi>n T- Duy B\ Tát, Hu> Bi>n Tài B\ Tát, 
     Quán Vô TrU B\ Tát, ThIn Thông Hoa B\ Tát, 
     Quang Anh B\ Tát, B o Tràng B\ Tát, 
     Trí Th-:ng B\ Tát, TZch C6n B\ Tát, 
     Tín Hu> B\ Tát, Nguy>n Hu> B\ Tát, 
     H-ơng T-:ng B\ Tát, B o Anh B\ Tát, 
     Trung TrU B\ Tát, Ch` Hành B\ Tát, 
     Gi i Thoát B\ Tát, nhi vi Th-:ng Th). 

Hàm c#ng tuân tu Ph@ HiRn Đ0i S/ chi đJc, 
     cU túc vô l-:ng h0nh nguy>n, 
     an trU nhbt thi`t công đJc pháp trung. 
Du b# th&p ph-ơng, hành quyRn ph-ơng ti>n. 
Nh&p Ph&t pháp t0ng, cJu cánh be ng0n. 

Nguy>n - vô l-:ng th` gifi thành ĐTng Chánh 
Giác.   X  Đâu Subt, giáng v-ơng cung,  
     khí vZ xubt gia, kh@ h0nh h<c đ0o, 
     tác t- thZ hi>n, thu&n th` gian ci. 
D/ đZnh hu> lQc, hàng phUc ma oán, 
     đjc vi di>u pháp, thành tii Chánh Giác. 
Thiên nhân quy ng-kng, thenh chuyEn pháp luân. 
Th-lng d/ pháp âm, giác ch- th` gian, 
     phá phiRn não thành, ho0i ch- dUc ti>m, 
     tmy tr0c cbu ô, hiEn minh thanh b0ch. 

ĐiRu chúng sanh, tuyên di>u lý,  
     trF công đJc, thZ ph-fc điRn. 
D/ ch- pháp d-:c, cJu li>u tam kh@. 
Th6ng quán đ nh giai, th< B\ ĐR ký. 
VZ giáo B\ Tát, tác A Xà Lê, 
     th-lng t&p t-ơng -ng vô biên ch- h0nh, 
     thành thUc B\ Tát vô biên thi>n c6n. 
Vô l-:ng ch- Ph&t hàm c#ng h# ni>m. 

Ch- Ph&t sát trung giai n6ng thZ hi>n. 
Thí thi>n huyon s-, hi>n chúng dZ t-fng, 
     - be t-fng trung, th&t vô kh  đjc. 
Thp ch- B\ Tát, di>c phUc nh- thZ, 
     thông ch- pháp tánh, đ0t chúng sanh t-fng, 
     cúng d-lng ch- Ph&t, khai đ0o quIn sanh, 
     hóa hi>n kr thân, do nh- đi>n quang, 
     li>t ma ki`n võng, gi i ch- triRn ph-:c. 
Vion siêu Thanh V6n, Bích Chi Ph&t đZa; 
     nh&p Không, Vô T-fng, Vô Nguy>n pháp môn. 
Thi>n l&p ph-ơng ti>n, hiEn thZ tam th7a. 

Ư thp trung h0, nhi hi>n di>t đ#. 

Đjc vô sanh vô di>t ch- tam-ma-đZa, 
     c&p đjc nhbt thi`t đà-ra-ni môn. 
Tùy thli ng# nh&p Hoa Nghiêm tam-mu#i, 
     cU túc t@ng trì bá thiên tam-mu#i. 

TrU thâm ThiRn ĐZnh, tbt đ@ vô l-:ng ch- Ph&t. 
Ư nhbt ni>m kho nh, bi`n du nhbt thi`t Ph&t đ#. 

Đjc Ph&t bi>n tài, trU Ph@ HiRn h0nh. 
Thi>n n6ng phân bi>t chúng sanh ngF ngôn, 
     khai hóa hiEn thZ chân th&t chi t`. 
Siêu quá th` gian ch- sY hFu pháp, 
     tâm th-lng đ` trU đ# th` chi đ0o. 
Ư nhbt thi`t v0n v&t tùy ý tQ t0i, 
     vZ ch- thJ lo0i, tác bbt thenh chi hFu. 
Th< trì Nh- Lai th&m thâm pháp t0ng, 
     h# Ph&t ch)ng tánh th-lng sp bbt tuy>t. 
H-ng đ0i bi, mxn hFu tình, dion t7 bi>n, 
     th< pháp nhãn, đy ác thú, khai thi>n môn. 
Ư ch- chúng sanh, thZ nh-:c tQ kz, 
     chpng t` phU hà, giai đ# be ng0n. 
Tbt ho0ch ch- Ph&t vô l-:ng công đJc, 
     trí hu> thánh minh, bbt kh  t- nghì. 
Nh- thZ đTng ch- đ0i B\ Tát,  
     vô l-:ng vô biên, nhbt thli lai t&p. 

HQu hFu tr-kheo-ni ng| bá nhân, 
     thanh tín s/ thbt thiên nhân, 
     thanh tín nF ng| bá nhân. 
DUc gifi thiên, Sjc gifi thiên,  
     ch- Thiên Ph0m chúng, tbt c#ng đ0i h#i. 


