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Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú 
 

 

 

Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú có tên tiếng Phạn là: Santika 

Sriya Dharani.  “Tiêu Tai Kiết Tường Thần Chú” được Đức 

Phật nói trong “Kinh Xí Thạnh Quang Đại Oai Đức Tiêu Tai Cát 

Tường Đà La Ni” là bộ Kinh Gốc được nói ra tại Trì Viên Tinh 

Xá điều này được chép lại trong Đại Tạng Kinh. 

Đức Phật chỉ dạy về oai đức to lớn của Thần Chú giúp tiêu tan 

được mọi tai ách. Ai tụng sẽ được an lành tốt đẹp. Thần chú có ý 

nghĩa giúp tiêu trừ tai nạn và đạt được thành tựu cát tường. (Tiêu 

tai: Tiêu trừ tai nạn, Cát tường: Thành tựu cát tường) 
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Tiêu Tai Cát Tường Tiếng Phạn 

 

Namah Samanta Buddhanam Apratihatasa Sananam Tadyatha: 

Om Kha Kha Khahi Khahi Hum Hum Jvala Jvala Prajvala 

Prajvala Tista Tista Sitiri Sitiri Sphati Sphati Shantika Sriye 

Svaha. 

Tiêu Tai Cát Tường Tiếng Việt 

Dịch âm Việt: 

Nẵng mồ tam mãn đa, Mẫu đà nẫm, A bát ra để, Hạ đa xá ta 

nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng 

hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập 

phạ ra, Để sắc sá, để sắc sá, Sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, 

Phiến để ca, Thất rị duệ, xóa ha. 

Dịch Nghĩa Tiêu Tát Cát Tường Thần Chú 

Hỡi ánh lửa rực rỡ của Như Lai Vô Kiến Đảnh Tướng đã thiêu 

cháy mọi năng chấp, sở chấp hãy tỏa sáng rực rỡ khiến cho con 

được an trú trong sự gia trì này nhằm phá tan sự trì độn chậm 

chạp của Nội Chướng và Ngoại Chướng. Đồng thời khiến cho 

con dứt trừ được mọi tai nạn, thành tựu tất cả những điều tốt 

lành. 

Công năng: Giải tất cả các tai họa do vận, hay các sao xấu chiếu 

Mệnh, biến hung thành cát. 

Trì chú: Trì 108 biến trong vòng 21 ngày hay 3 tháng hay 1 

năm, hoặc suốt đời.  

thanamthugian.com


Thanhamthugian.com 

 

Sắm sửa trái cây 5 màu, hương hoa nhang đèn, trì chú này 108 

biến,  mỗi 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 49 ngày hay 108 ngày…thì 

không có tai họa (nếu có cũng không đáng kể). 

Nghi thức trì chú 

 Tịnh pháp giới và tịnh tam nghiệp 

 Tịnh Pháp giới chân ngôn: Úm lam xóa ha (3 lần). 

 Tịnh tam nghiệp chân ngôn: Úm ta phạ bà phạ, truật đà ta 

phạ, đạt mạ ta phạ, bà phạ truật đồ hám (3 lần). 

Nguyện hương 

Nguyện đem lòng thành kính, gửi theo đám mây hương, phảng 

phất khắp mười phương, cúng dường ngôi Tam Bảo. Thề trọn 

đời giữ Đạo, theo tự tánh làm lành, cùng pháp giới chúng sanh, 

đồng tròn thành Phật Đạo.  

(Nếu trì tụng trước bàn thờ thì đọc, còn nếu không hành lễ trước 

bàn thờ không đốt nhang thì có thể miễn) 

Tiêu Tai Cát Tường Thần chú 

Nẵng mồ tam mãn đa, Mẫu đà nẫm, A bát ra để, Hạ đa xá ta 

nẵng nẫm, Đát điệt tha. Án, khư khư, khư hứ, khư hứ, hồng 

hồng, Nhập phạ ra, nhập phạ ra, Bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập 

phạ ra, Để sắc sá, để sắc sá, Sắc trí rị, Ta phấn tra, ta phấn tra, 

Phiến để ca, Thất rị duệ, xóa ha. (108 lần) 

Tán Phật 

1. Nguyện ngày an lành, đêm an lành 

2. Đêm ngày sáu thời thường an lành 
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3. Tất cả các thời đều an lành 

4. Tất cả chúng sinh đều an lành 

5. Nguyện đức từ bi thường gia hộ 

6. Nam mô Tiêu Tai Giáng Kiết Tường Bồ Tát 

(đọc 3 lần từ câu 1 đến 6). 

Hồi Hướng 

Nguyện đem công đức này 

Tiêu Trừ nghiệp xưa nay 

Tăng Trưởng các phước huệ 

Viên thành căn thánh thiện 

Bao nhiêu nghiệp tham dục 

Bao nhiêu nghiệp sân si 

Bao nhiêu nghiệp Thân Khẩu Ý 

Đều diệt sạch không còn 

Quyến thuộc đồng an lạc 

Oan gia về Niết Bàn 

Cùng pháp giới chúng sinh 

Đồng trọn thành Phật Đạo. 

 

Phụ Lục 
Xem Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú - Santika Sriya Dharani 
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https://youtu.be/n5Xewv9nHyY 

Chia sẻ quốc tế Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú - Santika Sriya 

Dharani: https://youtu.be/KraQrinIg9Q 

Tổng hợp & dịch từ: Thư viện Hoa Sen, Tuyenphap, Wikipedia, 

Phật giáo Việt Nam, WeeklyBuddha 

Đóng góp:  

Qua MOMO https://nhantien.momo.vn/1OSnF4fCTrj 

Paypal https://paypal.me/meditationmelody 

Hãy theo dõi chúng tôi:  

Thanh Âm Thư Giãn + Meditation Meloady  

Tiktok Thanh Âm Thư Giãn  

Soundcloud Thanh Âm Thư Giãn 

Facebook messenger & Fanpage 

Vidiq: https://vidiq.com/meditationmelody 

Sagomeko - Sông Nước Miền Tây – Trà Sữa Đài Loan 

Hokkaido Vietnam – Chia sẻ Kiến Thức Web – Du lịch 

Đất Mũi Cà Mau - Bracknell Berks Funeral celebrant 
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