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ñÙc PhÆt dåy: “Phàm còn lên xuÓng ba cõi, luân-hÒi trong
sáu ÇÜ©ng, không ai tránh khÕi t¶i l‡i, Çã có t¶i thì cÀn phäi sám-hÓi”.
Sám hÓi Ç‹ t¶i diŒt phÜ§c sanh, cæn lành tæng-trÜªng. LÍ
Sám là m¶t pháp môn tu tâm dÜ«ng tánh, tiêu-trØ nghiŒp
chÜ§ng; trØ-khº tam Ç¶c: tham, sân, si; thanh-tÎnh tam nghiŒp:
thân, khÄu, š; giúp cho thân tâm ÇÜ®c an-vui t¿-tåi. Thuª xÜa,
LÜÖng-Võ-ñ‰ nh© chí-thành th¿c-hành b¶ LÜÖng-Hoàng-Sám
do Hòa-ThÜ®ng Chí-Công biên-soån và lÆp Çàn-tràng làm lÍ
sám-hÓi mà Hoàng-HÆu Hy-ThÎ ÇÜ®c thoát ki‰p mãng-xà.
ñåi ñÙc Thích-Linh-NhÜ, ª th©i-kÿ “nhï-thuÆn và tùy
tâm sª-døc” cûa tu°i hÜu-trí, Çã xuÃt-gia h†c Çåo v§i CÓ ñåi
Lão Hòa-ThÜ®ng Thích-HuyŠn-Vi, Tôn-trÜªng khai sáng Giáoh¶i PhÆt-Giáo Linh-SÖn Th‰-Gi§i, thiŠn tÎnh song tu, tinhchuyên lÍ-sám.
Bän thân ñåi-ñÙc Thích-Linh-NhÜ Çã hành-trì b¶
LÜÖng-Hoàng-Sám, cäm nhÆn ÇÜ®c l®i ích rÃt nhiŠu trong viŒc
tÃn-Çåo nghiêm-thân; do Çó, Çã phát-tâm chuy‹n vÀn thành
“Sám-Thi LÜÖng- Hoàng” b¢ng th‹ thÖ song-thÃt løc-bát, m¶t
th‹ thÖ Ç¥c-s¡c cûa nŠn thi-phú ViŒt-Nam.
Cäm niŒm Çåo-tình huynh-ÇŒ ÇÒng-môn, Ç¥c-biŒt là s¿
dày công chuy‹n-vÀn Ç‹ phát-huy væn hóa ViŒt-Nam và PhÆtpháp cûa ñåi ñÙc Thích-Linh-NhÜ. Chúng tôi xin trang-tr†ng
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gi§i thiŒu Ç‰n toàn th‹ quí PhÆt-tº xa gÀn. Hy-v†ng r¢ng, b¶
SÁM THI LÐ÷NG Hoàng này ÇÜ®c ph°-bi‰n kh¡p nÖi, giúp
ích cho nh»ng ai có tín-tâm th¿c-hành, hÜªng ÇÜ®c nhiŠu l®i låc;
Ç¥c-biŒt là khi‰n cho tiŠn-khiên oan-trái thäy ÇŠu dÙt såch,
nghiŒp-chÜ§ng tiêu-trØ, phÜ§c-huŒ tæng-trÜªng.
PhÆt lÎch 2552, ngày 8.12.MÆu Tš
(03.01.2009)
Giáo-H¶i PhÆt-GiáoLinh-SÖn mÏ châu
ViŒn ChÌ-ñåo
Sa-môn Thích-Trí-Häi

CÄn chí
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VÛ Minh Anh

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu ñÙc

TX-NÜ§c MÏ

Minh L¶c

TX-NÜ§c MÏ

John Ly & Mary Châu

TX-NÜ§c MÏ

Vy Ngôn

TX-NÜ§c MÏ

Lê Thành ñåt

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu HiŠn

TX-NÜ§c MÏ

Tâm NhÖn & gia Çình

TX-NÜ§c MÏ

HÒng & H¶i

TX-NÜ§c MÏ

NguyÍn væn Næm

TX-NÜ§c MÏ

NguyÍn Cao Thæng

TX-NÜ§c MÏ

NguyÍn ThÎ Minh Châu

TX-NÜ§c MÏ

Quäng Phøng

TX-NÜ§c MÏ
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TuÃn Anh và Dung Hånh

TX-NÜ§c MÏ

Minh Ng†c

TX-NÜ§c MÏ

LÜu ThÎ Núi

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu Thanh Mai

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu Linh

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu Phúc

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu TÜ©ng

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu Quy

TX-NÜ§c MÏ

Nguyên ThÆt

TX-NÜ§c MÏ

NhÜ Trí & NhÜ Thúy

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu Phøng & Minh Ân & Minh Quang

TX-NÜ§c MÏ

Minh Thông & DiŒu TÎnh

TX-NÜ§c MÏ

San NguyÍn

TX-NÜ§c MÏ

Tâm An

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu Chánh

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu Mãn & Tâm ThŒ

TX-NÜ§c MÏ

HL Trà ThÎ Rành

TX-NÜ§c MÏ

Chung MÏ Dung

TX-NÜ§c MÏ

ThiŒn NguyÍn

TX-NÜ§c MÏ
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duyên khªi

TÜÖng truyŠn, vào Ç©i Vua LÜÖng Võ ñ‰ bên Tàu (CN 502549) có bà Hoàng HÆu tên Hy ThÎ ÇÜ®c nhà vua rÃt sûng ái. Tuy
LÜÖng Võ ñ‰ là m¶t vÎ vua rÃt sùng tín PhÆt pháp, Çã có công rÃt
nhiŠu trong viŒc soån nh»ng bài væn tøng, khoa nghi ÇÜÖng th©i và
còn ghi trong sº liŒu Trung Hoa, nhÜng Hy ThÎ låi là ngÜ©i có tính
tình Ç¶c ác, hay ÇÓ kœ ghen tuông và xem thÜ©ng PhÆt pháp. Bà
thÜ©ng tÕ ra lÖ là nh»ng viŒc phÜ§c thiŒn và không có lòng kính tr†ng
chÜ Tæng. Khi ch‰t Çi, Bà bÎ Ç†a làm thân r¡n và làm yêu tinh
thÜ©ng vào cung ÇiŒn phá phách. M¶t Çêm, nhà vua Çang ngÒi tham
cÙu kinh Çi‹n trong n¶i cung, b‡ng nghe ti‰ng khóc than äo não. Nhà
vua cÃt ti‰ng hÕi :
- NgÜÖi là ai ?ñêm khuya tæm tÓi, cung vi nghiêm mÆt, làm
sao ngÜÖi vào ÇÜ®c nÖi Çây.
LiŠn có ti‰ng Çáp :
- ThÀn thi‰p là Hy ThÎ, khi còn sÓng, vì không bi‰t cách æn ª,
nên sau khi lìa trÀn, bÎ Ç†a làm thân mãng xà, thân th‹ tanh hôi,
trùng b† thÜ©ng rúc rÌa dÜ§i vÄy, Çau nhÙc Çói khát vô ngÀn. Có khi
Ç†a làm loài yêu tinh, æn ÇÒ dÖ bÄn, Çói kh° bÙc bách, không nÖi
nÜÖng t¿a. Xin Hoàng ThÜ®ng nghï tình cÀm s¡t næm xÜa, tìm
phÜÖng cÙu giúp .
Vua LÜÖng Võ ñ‰ nghe th‰, cäm Ç¶ng bùi ngùi, liŠn triŒu
thiŠn sÜ Thích Bäo Chí, ngÜ©i Ç©i xÜng tøng Ngài là Chí Công Hòa
ThÜ®ng, m¶t vÎ cao tæng ÇÜÖng th©i, cung thÌnh chÜ Tæng vân tÆp vŠ
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 9

triŠu, cæn cÙ vào kinh nghïa ñåi ThØa, soån ra nghi sám hÓi, vì Hy
ThÎ mà thi‰t lÍ Çåo tràng sám hÓi. Vua LÜÖng Võ ñ‰ Çem h‰t tiŠn
cûa riêng cûa Hy ThÎ và cûa mình ra thành tâm cúng dÜ©ng chÜ
Tæng và bÓ thí cho nh»ng ngÜ©i nghèo khó.
Nh© công ÇÙc chú nguyŒn cûa chÜ Tæng và tâm cúng dÜ©ng
bÓ thí chí thành cûa nhà vua mà cäm chiêu và chuy‹n ÇÜ®c nghiŒp
cûa Hy ThÎ thoát khÕi thân Ç†a mãng xà, giäi nghiŒp yêu tinh.
Sau khi Çàn tràng sám hÓi hoàn mãn, Hy ThÎ hiŒn nguyên
hình hoàng hÆu, m¥c thiên y, ÇÙng gi»a hÜ không, cÃt ti‰ng vái chào
chÜ Tæng, cäm Ön nhà vua và bay vŠ thiên gi§i.
TØ Çó nghi thÙc sám hÓi này ÇÜ®c truyŠn tøng ª Ç©i v§i tên là
TØ Bi ñåo Tràng Sám Pháp ho¥c Kinh LÜÖng Hoàng Sám.
Trích trong phÀn "Thay L©i T¿a"
cûa CÓ Hòa ThÜ®ng TH´CH ñ−C NI˙M
vi‰t næm 1982 trong bän dÎch
cûa Hoà ThÜ®ng TH´CH TR´ QUANG
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ñåo h»u Minh Chi & DiŒu ñÙc

MI-NÜ§c MÏ

TuÃn & Kim HÜÖng

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Chánh ñÙc và gia Çình

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu TÎnh

MI-NÜ§c MÏ

Ông Bà NguyÍn Sï TrÃp

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Emily T. Nghiêm

TX-NÜ§c MÏ

Ông Bà Cao H»u Bá

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u TØ ThiŒn

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Bác sï Bùi Duy Tân

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Không CÜ©ng & Không Kiên

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu Tùy

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u LÜu TuÃn

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u HuŒ Châu

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Minh Thanh

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu Mai

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Minh Ân & DiŒu Thûy

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu ñÙc

TX-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu Minh

TX-NÜ§c MÏ

SÜÖng HuŒ & LeLe

TX-NÜ§c MÏ

DiŒu Häi

TX-NÜ§c MÏ
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ñåo h»u Pháp Tâm & Pháp Thanh

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u vô danh

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u TuŒ Nhàn

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Vân ñính

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Ngô Bé

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu Quÿnh

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u NhÜ Tâm

MI-NÜ§c MÏ

PhÆt tº Än danh

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu ChÖn

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Minh ñåt

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Minh ñ¶

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu Hoa

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu Trí

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Quang Thanh

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Quäng DiŒu

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Nguyên Hoa

MI -NÜ§c MÏ

ñåo h»u ñåo h»u NguyÍn ThÎ SÜÖng

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Trang Cao

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu HiŠn

MI-NÜ§c MÏ

ñåo h»u TuÃn & Thûy

MI-NÜ§c MÏ
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thay l©i t¿a

Sau khi biên soån và chuy‹n vÀn cuÓn Kinh Thûy Sám dÜ§i th‹
thÖ løc bát thành Sám Thi NÜ§c TØ Bi, bút giä Çã nhÆn ÇÜ®c nh»ng
l©i khuy‰n khích cûa các vÎ Tæng, Ni tiŠn bÓi và các PhÆt tº. L©i nhÆn
xét chung vŠ cuÓn Sám Thi NÜ§c TØ Bi (Thûy Sám) là rÃt dÍ tøng,
dÍ hi‹u và rÃt dÍ nh§ cÛng nhÜ nh© âm ÇiŒu cûa nh»ng câu væn vÀn
th‹ løc bát, rÃt gÀn gÛi v§i tâm tình ngÜ©i Ç†c tøng nên pháp sám hÓi
Ç‹ tiêu trØ t¶i l‡i và giäi trØ nghiŒp chÜ§ng ÇÜ®c PhÆt tº tåi gia th¿c
hành nhiŠu hÖn, tâm thÙc hành giä cÛng ÇÜ®c thoäi mái hÖn.
CÛng do l©i khuy‰n khích và thÌnh cÀu, m¶t lÀn n»a, bút giä
låi phát tâm biên soån (giän lÜ®c khoa nghi) và chuy‹n vÀn cuÓn Khoa
Nghi Sám HÓi LÜÖng Hoàng Sám Ç‹ quš Tæng Ni và PhÆt Tº có
thêm phÜÖng tiŒn tùy tâm th¿c hành pháp sám hÓi. Th‹ væn ÇÜ®c
dùng trong sám thi này cÛng là m¶t th‹ væn vÀn Ç¥c thù và rÃt Çåi
chúng cûa dân t¶c ViŒt Nam. Th‹ væn vÀn song thÃt løc bát cÛng Çã
tØng nâng cao giá trÎ væn h†c cûa dân t¶c trong nh»ng tác phÄm væn
chÜÖng c° nhÜ: Cung Oán Ngâm Khúc, hay Chinh Phø Ngâm Khúc,
Løc Vân Tiên ..v.vv...
ñ‹ soån thäo, bút giä Çã dùng 3 væn bän làm tài liŒu cæn bän:
•Kinh LÜÖng Hoàng Sám (bän dÎch âm ch» Hán cûa Hoà ThÜ®ng
Thích Trí Quang).
•Kinh LÜÖng Hoàng Sám (bän dÎch nghïa ch» ViŒt cûa Hòa
ThÜ®ng Thích Trí Quang)
•LÜÖng Hoàng Sám hay TØ Bi ñåo Tràng Sám Pháp cûa Hòa
ThÜ®ng Thích Viên Giác.
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ñåo h»u Thân ñÜ©ng và gia Çình

CA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u ThÎ Duyên & Nguyên Dung

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu Thûy & Minh ThiŒn

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Th† Trung

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Pháp Tâm & Pháp Thanh

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Thæng

VA-NÜ§c MÏ

Vì bän væn ÇÜ®c chuy‹n thành th‹ væn vÀn nên l©i væn bÎ tùy
thu¶c vào sÓ ch», sÓ câu, luÆt thÖ, vÀn ÇiŒu, âm ÇiŒu v.v...nên phÀn
væn khí cûa các væn bän ÇÜ®c cæn cÙ nhiŠu khi bÎ rÖi r§t. ñây cÛng là
m¶t ÇiŠu ngoài š muÓn và vÜ®t ngoài khä næng cûa bút giä. ñ‹ khÕi
bÎ thi‰u thÓn væn khí nguyên bän, nh»ng Çoån væn quan tr†ng không
ÇÜ®c ghi ÇÀy Çû trong Sám Thi ÇŠu ÇÜ®c ghi låi ÇÀy Çû trong phÀn
chú thích, thí dø nhÜ danh hiŒu cûa các ÇÎa ngøc hay danh hiŒu cûa
các thÀn l¿c cûa PhÆt, các hånh nguyŒn Ç¥c biŒt cûa chÜ BÒ Tát v.v...

ñåo h»u HÜÖng & ThiŒn

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Khuê

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Tâm Hånh

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Chúc Thành

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Chi‰t

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Ng†c HÜng

VA-NÜ§c MÏ

Sau cùng, trong tinh thÀn ho¢ng dÜÖng Çåo pháp và tinh
thÀn khuy‰n khích các PhÆt Tº chú tr†ng hÖn vŠ công næng cûa pháp
Sám HÓi Ç‹ giäi nghiŒp và tiêu trØ t¶i l‡i, bút giä xin chÎu trách
nhiŒm vŠ nh»ng thi‰u sót và phê bình cûa chÜ Tôn ñÙc và ThÙc Giä.
CÛng mong Sám Thi LÜÖng Hoàng này ÇÜ®c Çóng góp thêm m¶t gi†t
nÜ§c nhÕ trong bi‹n Væn H†c PhÆt Giáo ViŒt Nam. N‰u công trình
này có chút phÜ§c l®i nào, xin hÒi hÜ§ng cho tÃt cä chúng sanh trong
pháp gi§i.

ñåo h»u Huÿnh Lan

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Giác Ti‰n

VA -NÜ§c MÏ

ñåo h»u Thanh SÖn

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Tâm NhÖn

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Phû

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Hoa & Thông

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Nga & HÜ©ng

VA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Tâm ThÜ©ng

VA-NÜ§c MÏ

V§i chû trÜÖng giúp cho hành giä th¿c hành sám hÓi dành
nhiŠu thì gi© và chú tâm Çi th£ng vào phÀn chính væn sám hÓi, nên
phÀn nghi thÙc trì tøng (nhÜ phÀn cung væn ÇÀu và cuÓi m‡i cuÓn, trong
bän dÎch cûa Hòa ThÜ®ng Thích Viên Giác) Çã ÇÜ®c giän lÜ®c, nhÜng
không th‹ thi‰u nh»ng nghi thÙc cÀn thi‰t nhÜ phÀn chân ngôn và
Khai kinh, Tán PhÆt, Kÿ nguyŒn v.v...vÅn ÇÜ®c gìn gi» theo nghi
thÙc sám pháp. Bút giä cÛng mong s¿ lÜ®ng thÙ cûa chÜ Tôn ThiŠn
ñÙc và hành giä.

PhÆt LÎch 2552- 2009
Tÿ Kheo Thích Linh NhÜ
Chùa Linh SÖn Santa Fe, Texas, Hoa Kÿ
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 12

SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 569

ñåo h»u NguyÍn ThÎ DÈo

NÜ§c Anh

ñåo h»u Thanh ThÜ

NÜ§c Anh

ñåo h»u Lyha

NÜ§c Anh

HL ChÖn Ng†c Lê Ng†c Minh

NÜ§c Anh

ñåo h»u DiŒu HiŠn

NÜ§c Anh

ñåo h»u …n Danh

NÜ§c Anh

ñåo h»u HÒ Thanh Kÿ

NÜ§c Anh

ñåo h»u ñ¥ng ThÎ TÜ

NÜ§c Anh

ñåo h»u Quäng Bình

NY-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Minh Châu và gia Çình

DC-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu Anh và gia Çình

FL-NÜ§c MÏ

ñåo h»u DiŒu Anh và gia Çình

FL-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Thân TrÜªng

KY-NÜ§c MÏ

ñåo h»u ChÖn Thanh

KY-NÜ§c MÏ

ñåo h»u NguyÍn ThÎ Y‰n và gia Çình

CA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Josh NguyÍn và gia Çình

CA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Hugo Teran và gia Çình

CA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Minh TrÜc và gia Çình

CA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Quäng Tích & Quäng Khai

CA-NÜ§c MÏ

ñåo h»u Bích Ng†c và gia Çình

CA-NÜ§c MÏ

SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 568

SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 13

SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 14

ñåo h»u Jimmy TrÀn

NÜ§c Anh

ñåo h»u Mai Anh

NÜ§c Anh

ñåo h»u Bùi ThÎ Ti‰n

NÜ§c Anh

ñåo h»u TrÎnh Thanh HuyŠn

NÜ§c Anh

ñåo h»u TrÀn Kim Thanh

NÜ§c Anh

ñåo h»u Chu Phåm Giác Phái

NÜ§c Anh

ñåo h»u Ngô HÒng Sang

NÜ§c Anh

ñåo h»u Chi

NÜ§c Anh

ñåo h»u Voòng Giác ñåi

NÜ§c Anh

ñåo h»u NguyÍn HÒ Häi

NÜ§c Anh

ñåo h»u NguyÍn Quang Thûy

NÜ§c Anh

ñåo h»u Giác Giä

NÜ§c Anh

ñåo h»u TrÀn Quang Thái

NÜ§c Anh

T° 1 …m Th¿c

NÜ§c Anh

ñåo h»u NguyÍn Phúc Th¡ng

NÜ§c Anh

ñåo h»u TrÀn Giác Thanh

NÜ§c Anh

ñåo h»u ñào Thanh Mai

NÜ§c Anh

ñåo h»u NguyÍn ThÎ Y‰n

NÜ§c Anh

ñåo h»u DiŒu LuÆt

NÜ§c Anh
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SÜ Cô Thích N» Toåi Minh

USA

SÜ Cô Thích N» Toåi An

USA

SÜ Cô Thích N» Toåi PhÜ§c

USA

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(lÜÖng hoàng sám)
Quy‹n M¶t

ñåo h»u NguyÍn ThÎ Toàn và các con

AUSTRALIA

ñåo h»u NguyÍn Ng†c Qu‰ và gia Çình

NÜ§c Úc

ñåo h»u NguyÍn Ng†c Dung và gia Çình NÜ§c Úc
Gia Çình ñåo h»u Pel Ros

NÜ§c Pháp

HL HuŒ Thành Lê HÒng Tâm

NÜ§c Pháp

ñåo h»u VÛ Quang Ninh &
ñåo h»u NguyÍn Giác Nga

UK

ñåo h»u Viên HiŠn

NÜ§c Anh

ñåo h»u DiŒu An

NÜ§c Anh

ñåo h»u Hà Læng

NÜ§c Anh

ñåo h»u DiŒu Ti‰n

NÜ§c Anh

ñåo h»u DiŒu Båch

NÜ§c Anh

ñåo h»u DiŒu Giác

NÜ§c Anh

ñåo h»u NguyÍn ThÎ Xuân

NÜ§c Anh

ñåo h»u NguyÍn ThÎ Hånh

NÜ§c Anh

ñåo h»u NguyÍn ThÎ Sâm

NÜ§c Anh
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Nghi thÙc tøng niŒm

Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám. (3 lÀn)
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NiŒm hÜÖng
Tâm thành dâng hÜÖng Gi§i,
HÜÖng ñÎnh và hÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,
HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,
Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.
Cùng tÃt cä Tôn Pháp,
H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.
ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ
Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.
ChÙng thành Çåo Vô ThÜ®ng.
Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)
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ThÜ®ng Toå Thích Trí Häi

USA

ThÜ®ng T†a Thích Trí ThÜ©ng

USA

Ni SÜ Thích N» Trí Hoan

USA

ñåi ñÙc Thích Trí Thoát

CANADA

ñåi ñÙc Thích Trí Pháp

FRANCE

ñåi ñÙc Thích Linh ñåt

USA

ñåi ñÙc Thích Linh NhÜ

USA

ñåi ñÙc Thích Trí T†ai

USA

ñåi ñÙc Thích Giác Thanh

USA

ñåi ñÙc Thích NhÜ Tánh

NÜ§c Pháp

Ni SÜ Thích N» Trí HiŒn

USA

Ni SÜ Thích N» Trí Hoan

USA

SÜ Cô Thích N» Trí HÆu

USA

SÜ Cô Thích N» Trí ñÎnh

NÜ§c Pháp

SÜ Cô Thích N» Linh ChÖn

USA

SÜ Cô Thích N» Linh Thanh

NÜ§c Pháp
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Kÿ nguyŒn
Nay ÇŒ tº chúng con,
Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.
Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.
ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi giác,
Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,
Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.
NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,
ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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Tán PhÆt
ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,

2. NÜÖng theo TÆp ñ‰, hành giä khªi ra bÓn Hånh :
Nhân, TÆp, Sanh, Duyên.
3. NÜÖng theo DiŒt ñ‰, hành giä khªi ra bÓn Hånh :
DiŒt, Tïnh, DiŒu, Ly. NÜÖng theo ñåo ñ‰, hành giä khªi
ra bÓn Hånh : ñåo, NhÜ, Hành, XuÃt.

Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,

(16)Bình Ç£ng sanh vô lÜ®ng tØ bi: Nh© tu pháp TÙ ñ‰, (theo

Cha lành chung bÓn loåi.
Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.

(17)TÙ Quä : 4 quä cûa hàng Thanh Væn :

XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng,
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.

ñåi thØa thì TÙ ñ‰ có tánh bình Ç£ng, vô tÜ§ng, vô
lÜ®ng, vô tác) mà BÒ Tát phát ÇÜ®c tâm tØ bi vô lÜ®ng
cÙu Ç¶ h‰t thäy chúng sanh, trÜ§c khi thành PhÆt.
1.Tu ñà Hoàn : SÖ quä hay NhÆp LÜu, còn 7 phen sanh tº
n»a m§i chÙng quä A La Hán.
2. TÜ ñà Hàm : NhÎ quä và còn g†i là NhÃt Lai, còn m¶t
phen sanh tº n»a m§i chÙng A La Hán.
3. A Na Hàm : Tam quä hay BÃt Lai. Khi ch‰t thì ÇÜ®c
chÙng quä A La Hán.
4. A La Hán : TÙ quä hay còn g†i là Vô Sanh, nghïa là Çã
chÃm dÙt dòng sanh tº.

LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i,
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.
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4. Xan: Keo kiŒt, không bi‰t bÓ thí.
5. HÓi : ñã bÓ thí nhÜng sau låi hÓi ti‰c, muÓn lÃy låi.
6. Thùy miên : Hay buÒn ngû, không có tinh thÀn h†c
hÕi
7. Tråo cº : Tâm xao Ç¶ng.
8. Hôn trÀm. Tinh thÀn hôn mê, không bi‰t gì.
9. Sân hÆn : Hay nóng giÆn.
10. Phú : Che dÃu t¶i l‡i.

Çänh lÍ tam bäo
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không
Bi‰n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp
PhÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh
Tæng ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)

(13) Bäy pháp phÜÖng tiŒn: Bäy pháp quán ti‰n Çåo :
1. Quán bÃt tÎnh : ñÓi trÎ tham lam.
2. Quán tØ bi : ñÓi trÎ nóng giÆn.
3. Quán s° tÙc : ñÓi trÎ tâm tán loån.
4. Quán nhân duyên : ñÓi trÎ tâm si mê.
5. Quán niŒm PhÆt : ñÓi trÎ nghiŒp chÜ§ng.
6. Quán biŒt tÜ§ng : Quán riêng tØng phÀn, thí dø
quán cái ÇÀu cûa con sÜ tº.
7.Quán t°ng tÜ§ng : Quán toàn th‹ các pháp, thí dø
quán toàn th‹ con sÜ tº (t°ng) gÒm ÇÀu(biŒt), mình,
chân, Çuôi v.v...
(14)Noãn Çänh: Pháp tu tØ thÃp lên cao. TØ Noãn vÎ (m§i phát
tâm tu), Çåt ÇÜ®c m¶t phÀn trí tuŒ. Ti‰p tøc tinh tÃn
ti‰n lên vÎ cao hÖn là ñänh vÎ, ÇÎnh huŒ ÇÜ®c rõ ràng
nhÜ ÇÙng trên Çänh núi nhìn kh¡p 4 hÜ§ng rõ ràng.

Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai
Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù
SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát,
H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i
ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt,
ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí
BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)

(15) Quán mÜ©i sáu hånh: NgÜ©i tu pháp TÙ ñ‰, nÜÖng theo m‡i
ñ‰ mà khªi ra bÓn hånh. (4x4=16 hånh)
1. NÜÖng theo Kh° ñ‰, hành giä khªi ra bÓn Hånh :
Vô thÜ©ng, Kh°, Không, Vô Ngã.
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Tán lÜ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng.
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí
thành.
Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát (3 lÀn)

Væn phát nguyŒn
Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,
Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng.
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,
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4. Không có tâm tÜªng khác.
5. Không có tâm bÃt ÇÎnh.
6. Không có tâm không bi‰t mà Çã xä.
7. S¿ muÓn không giäm.
8. Tinh tÃn không giäm.
9. NiŒm không giäm.
10. HuŒ không giäm.
11. Giäi thoát không giäm.
12. Giäi thoát tri kì‰n không giäm.
13. TÃt cä thân nghiŒp ÇŠu hành Ç¶ng theo trí tuŒ.
14. TÃt cä khÄu nghiŒp ÇŠu hành Ç¶ng theo trí tuŒ.
15. TÃt cä š nghiŒp ÇŠu hành Ç¶ng theo trí tuŒ.
16. Trí tuŒ bi‰t Ç©i bÎ lai không ngåi.
17. Trí tuŒ bi‰t Ç©i quá khÙ không ngåi.
18. Trí tuŒ bi‰t Ç©i hiŒn tåi không ngåi.
(9) ThÀy: Ÿ Çây chÌ ñÙc B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(10)Ba pháp vô lÆu: Còn g†i là Tam Vô LÆu H†c. GÒm Gi§i, ñÎnh
và HuŒ.
(11)Næm cái : Næm món ngæn che tâm tánh : 1. Tham lam,
2. Sân hÆn, 3. Ngû nghÌ hôn trÀm, 4. Tråo hÓi : tâm
xao Ç¶ng, 5. Nghi ng©.

(12) MÜ©i triŠn: MÜ©i giây trói bu¶c chúng sanh trong luân hÒi
Çau kh° . GÒm có :
1. Vô Tàm : Có t¶i l‡i mà không bi‰t h° thËn.
2. Vô Quš : Có t¶i l‡i ngÜ©i khác bi‰t ÇÜ®c mà vÅn
không h° thËn.
3. TÆt : ThÃy ngÜ©i có ÇÙc hånh hay ganh tœ, ghen ghét.
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(4) và (5) ñåi Bi Tam niŒm: ChÌ tâm Çåi bi cûa PhÆt thÜ©ng an
trú bÃt Ç¶ng trong ba trÜ©ng h®p sau Çây :
1. PhÆt giáo hoá chúng sanh tin PhÆt, PhÆt cÛng không
vui mØng. Tâm PhÆt thÜ©ng an trú trong chánh ÇÎnh,
chánh trí.
2. Chúng sanh không tin PhÆt, PhÆt cÛng không buÒn phiŠn.
Tâm PhÆt thÜ©ng an trú trong chánh ÇÎnh, chánh trí.
3.Chúng sanh có khi tin, có khi không tin, PhÆt cÛng
không vui mØng và chÛng không buÒn phiŠn. Tâm PhÆt
thÜ©ng an trú trong chánh ÇÎnh, chánh trí.

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,
N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ
H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.
Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
(3 lÀn)

(6) MÜ©i l¿c: Xem chú thích 16, Quy‹n 5.

(7)BÓn Vô Úy: Còn g†i là TÙ Vô Sª Úy.
GÒm 4 món không s® :
• NhÃt th‰ trí vô úy : Hi‹u bi‰t tÃt cä các pháp Th‰ Gian và
XuÃt Th‰ Gian.
• LÆu tÆn vô úy : DÙt såch các giÓng sanh tº h»u lÆu.
• Thuy‰t chÜ§ng Çåo : Nói rõ các Çåo lš hay chÜ§ng ngåi cûa
tà ma ngoåi Çåo.
• Thuy‰t tÆn kh° Çåo : Nói rõ Çåo giáo hay diŒt håi các thÓng
kh°.ChÌ cho viŒc PhÆt ÇÙng gi»a Çåi chúng kh£ng ÇÎnh bÓn
ÇiŠu trên m¶t cách không s® hãi.

(8) MÜ©i tám pháp bÃt c¶ng: Dø cho 18 pháp chÌ có PhÆt m§i
chÙng

ÇÜ®c, nên g†i là bÃt c¶ng. GÒm có :
1.Thân không l‡i.
2. MiŒng không l‡i.
3. NiŒm (š) không l‡i.
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chú Çåi bi
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát.
(3 lÀn)

Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ
ÇŠ tát ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha
ca lô ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát
na Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a
rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
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CHUÙ THÍCH

Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà
sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.
ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.
Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå
rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.
PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô lô
hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô. BÒ
ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰ rÎ
då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà
då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra
a tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då,
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Quy‹n MÜ©i
1. Næm hÜÖng giäi thoát: Còn g†i là NgÛ phÀn danh hÜÖng hay
ngÛ phÀn hÜÖng, dø cho 5 phÀn pháp thân cûa PhÆt :
•
•

•

•
•

Gi§i pháp thân : ChÌ cho NhÜ Lai xa lìa tÃt cä l‡i
lÀm cûa 3 nghiŒp Thân, KhÄu, Ý.
ñÎnh pháp thân : ChÌ cho chân tâm cûa NhÜ Lai
v¡ng l¥ng, t¿ tính bÃt Ç¶ng, xa lìa tÃt cä v†ng
niŒm.
HuŒ pháp thân : ChÌ cho cæn bän trí, th‹ chân
tâm cûa NhÜ Lai tròn sáng, t¿ tính sáng tÕ quán
xét thông Çåt tÃt cä pháp tính.
Giäi thoát pháp thân : ChÌ t¿ th‹ cûa NhÜ Lai xa
lìa nh»ng s¿ trói bu¶c, giäi thoát tÃt cä trói bu¶c.
Giäi thoát tri ki‰n pháp thân : ChÌ s¿ chÙng bi‰t
t¿ th‹ xÜa nay vô nhiÍm, thÆt s¿ giäi thoát.

2.Ba mÜÖi bäy phÄm tr® Çåo : 37 pháp giúp cho Çi Ç‰n Ni‰t
Bàn, nhÜ m¶t Çåo l¶. GÒm có : TÙ niŒm xÙ, TÙ
chánh cÀn, TÙ nhÜ š túc, NgÛ cæn, NgÛ l¿c, ThÃt
bÒ ÇŠ phÀn và Bát thánh Çåo.

3. MÜ©i hai khoen: Còn g†i là ThÆp NhÎ Nhân Duyên gÒm:
1. Vô Minh, 2. Hành, 3. ThÙc, 4. Danh S¡c, 5. Løc
NhÆp, 6. Xúc, 7. Th†, 8. Ái, 9. Thû, 10. H»u,
11. Sanh, và 12. Lão Tº.
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T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng

ta bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.

lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (l låy)

Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam

hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,

mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.
Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.

Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
H‰t quy‹n MÜ©i

(3 lÀn)

kŒ khai kinh
Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.
Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu.
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pháp Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n M¶t)

ñÙc Di L¥c tØ tâm Ùng m¶ng,
Nói l©i ræn Çåi chúng ngàn vàng,
TÆn tình hÜ§ng dÅn bäo ban,
Chúng con thi‰t lÆp Çåo tràng TØ Bi.
V§i møc Çích h¶ trì Tam Bäo
Khi‰n ma quân thÃy ñåo phäi lui,
NgÜòi hiŠn nghe ÇÜ®c ÇŠu vui,
KÈ kiêu mån cÛng bùi ngùi Ç¶ng tâm.
NgÜ©i lành muÓn gieo mÀm tích thiŒn
KÈ ki‰n tà (1) ÇÜ®c khuy‰n xä ly,
NhÎ thØa ch£ng chÃp ch£ng nghi,
ñåi thØa dÙt bÕ khinh khi NhÎ ThØa.
Pháp sám hÓi ai chÜa hi‹u rõ,
ñåo tràng này là ch‡ quy y,
Là nÖi ánh sáng tØ bi,
Chi‰u soi muôn loåi tu trì PhÆt tâm.
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phøc nguyŒn
(Chû lÍ)
Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành tâm
sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ các t¶i l‡i :
Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù, ho¥c phåm các ÇiŠu
gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng anh, ho¥c tåo : thân ba nghiŒp t¶i,
miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy, gây các t¶i
l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng thÜÖng xót,
gia h¶ chúng con : T¶i chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm l§n, ti‰n tu Çåo
nghiŒp, phÜ§c huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u
tình và vô tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.
(cùng niŒm)

Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát .

T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (l låy)
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n. (l låy)
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Hãy nên tin tÜªng, bÕ lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú :
Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng
y‰t Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha.

(3 lÀn)

hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
Vô biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.

ChÜ Çåi chúng Än thân, hiŒn diŒn,
Phát mÜ©i hai Çåi nguyŒn cúng dÜ©ng:
M¶t là nguyŒn Ç¶ sáu ÇÜ©ng (2)
Hai là nguyŒn báo vô lÜ©ng tÙ ân (3)
Ba, nguyŒn ch£ng m¶t lÀn hûy phåm
NgÜ©i gi§i nghiêm, thanh Çåm tu hành
BÓn là nguyŒn khi‰n chúng sanh,
ñÓi v§i tôn trÜªng lòng thành vâng theo
Næm là nguyŒn ch£ng gieo h©n giÆn,
Sáu, ghét ganh nguyŒn tÆn tiêu trØ.
Bäy, lòng keo rít, b®n nhÖ,

Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ Tát nhiŠu vô sÓ

Trong ngoài thân th‹ gi© gi© tiêu tan.
Tám, là phÜ§c thiŒn làm vì chúng,
Ch£ng mong gì l®i l¶c cho mình,

ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.
NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,

Chín, hành tÙ nhi‰p (4) Ç¶ sanh
MÜ©i nguyŒn tÃt cä ngÜ©i lành phát tâm

NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,
Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.

Giúp kÈ khó, giam cÀm tù t¶i,
Nh© l¿c thÀn sám hÓi chí thành.
MÜ©i m¶t nguyŒn kÈ tu hành,
Phóng tay chi‰t phøc chúng sanh l‡i lÀm
MÜ©i hai, bÒ ÇŠ tâm bÃt thÓi,
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Vì chúng sanh gánh t¶i cÙu nàn,
B¢ng tâm thanh tÎnh nghiêm trang,
ñÃy là sª nguyŒn Çåo tràng TØ Bi.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Quá KhÙ Tÿ Bà Thi PhÆt.
Nam mô Thi Khí PhÆt.
Nam mô Tÿ Xá Phù PhÆt.
Nam mô Câu LÜu Tôn PhÆt.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Ca Di‰p PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Di L¥c Tôn PhÆt.
chÜÖng thÙ nhÃt: Quy Y Tam Bäo

ñåo tràng tØ bi hôm nay lÆp,
Chúng con vŠ tØ kh¡p m†i nÖi
CÀu xin chÜ PhÆt cao v©i
ChÙng minh ÇŒ tº nói l©i æn næn.
Chúng con nguyŠn phát tâm giác ng¶
Bi‰t th‰ gian là ch‡ vô thÜ©ng:
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Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,
ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,
Lë nào Çâu tÆn thäy vô minh ?
ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,
Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công
Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí TuŒ mong ñÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?
Các hàng BÒ Tát vÅn h¢ng,
Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.
Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, vào hàng Chánh Nhân
Ba la mÆt thÜ©ng chân DiŒu giác,
NgÒi toà sen ñ£ng Giác BÒ ñŠ.
Th‰ nên chú Bát Nhã kia,
Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, l¿c thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.
Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
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Ma Ha Bát Nhã
Ba La MÆt ña Tâm Kinh
Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
Xá L®i Tº hãy nghe Çây :
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy tÜ§ng không
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,
Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng Không
ñã không S¡c và không cä Th†,
TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i thÆt Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh
CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
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Có thân là có tai ÜÖng,
SÓng lâu cÛng phäi lo lÜ©ng già Çi
CÀn nghï nh§ Ç‰n khi bŒnh hoån
Ch£ng › thân cÜ©ng tráng mà kiêu.
ñ©i ngÜ©i dÅu sÓng bao nhiêu?
CÛng nên gìn gi» m†i ÇiŠu tÎnh thanh.
Vån vÆt dÅu vô tình cÛng vÆy,
CÛng có ngày tàn hoåi hao mòn,
Trên tr©i, dÜ§i bi‹n, ÇÀu non
Có gì ch¡c thÆt mà còn mãi Çâu!
Lúc còn trÈ mày râu xanh tÓt
HÜÖng thÎt da thÖm ng†t mÎn màng,
NhÜng nào thoát khÕi vô thÜ©ng?
Sanh già bŒnh ch‰t dÍ nhÜ©ng cho ai?
DÅu khi sÓng gia tài træm vån.
Båc tiŠn Çem mua mång ÇÜ®c chæng?
H†a tai sóng n°i ÇÃt b¢ng!
Ch‰t rÒi thân th‹ bÓc hoæng dÆy mùi.
Dù than khóc bùi ngùi thäm thi‰t
Dù lŒ chan luy‰n ti‰c ích chi?
Sao không bi‰t g¡ng tu trì,
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NghiŒp lành cÓ tåo, thoát ly luân hÒi?
Chúng con bi‰t Ç©i ngÜ©i sÜÖng móc,
Mång mong manh ch®t khóc ch®t cÜ©i,
Nghèo hèn túng thi‰u cä Ç©i,
PhÜ§c lành ch£ng Çû, trí th©i cÛng không
L©i nói cÛng ch£ng thông ch£ng ÇËp,
Hånh ch£ng hŠ tr†ng phép tôn ty.
Mê lÀm nhÜ th‰ còn chi
Càng thêm låc lõng bi‰t gì mà tu?
Mong Çåi chúng phát lÒ sám hÓi,
Cùng tham gia pháp h¶i ngày nay,
Ch£ng lo tu tÆp s§m chÀy,
RÒi sau luy‰n ti‰c, kÎp ngày ÇÜ®c chæng?
TØ nay nguyŒn thÜ©ng h¢ng n‡ l¿c,
S§m tÓi chuyên Çúng b¿c cúng dÜ©ng,
Phát lòng tu tÆp làm gÜÖng,
Tâm luôn an låc, hånh thÜ©ng thanh cao
Chúng con nguyŒn không nao núng chí
NguyŒn ân cÀn gi» š chân thành,

8
Trí PhÆt ch£ng th‹ nghï bàn,
NguyŒn con ch£ng Ç‹ th‰ gian suy lÜ©ng.
9
Tâm tÜªng n‰u là ÇÜ©ng vô tÆn,
NguyŒn cûa con cÛng vÅn vô cùng.
10
Trí PhÆt n‰u sánh hÜ không,
Trí con cÛng nguyŒn sánh ÇÒng PhÆt tâm
MÜ©i ÇiŠu Ãy n‰u lâm h»u tÆn,
NguyŒn cûa con m§i khÄn cáo chung.
MÜ©i ÇiŠu n‰u vÅn vô cùng,
NguyŒn con cÛng ch£ng cáo chung bao gi©.
NguyŒn vÆn tâm vÜ®t b© sám hÓi,
NguyŒn ba Ç©i t¶i l‡i hóa không.
Chúng sanh phÜ§c trí viên dung,
Tam thØa thánh chúng thäy ÇÒng hòa nam.

Phát tâm dõng mãnh làm lành,
Tâm không buông thä, tâm hành Çåi bi,
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2
PhÆt, BÒ Tát tâm lành vô tÆn,
NguyŒn cûa con thành khÄn nhÜ vÀy,
HÜ không ch£ng th‹ sánh tÀy,
Chúng sanh ki‰p mång không ngày cáo chung
3
Th‰ gi§i n‰u không cùng vô tÆn,
NguyŒn cûa con cÛng vÅn không cùng.
4
HÜ không n‰u có vô chung,
NguyŒn con cÛng có vô cùng th©i gian.
5
Pháp tánh n‰u thênh thang vô tÆn,
NguyŒn cûa con låi vÅn vô cùng.
6
Ni‰t bàn quä thÆt vô chung,
NguyŒn con cÛng thÆt vô cùng ch£ng hÜ.
7
PhÆt ra Ç©i nhÜ nhÜ vô tÆn,
NguyŒn con không vÜ§ng bÆn th©i gian.
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Tâm låc thiŒn, tâm trì thù th¡ng,
Tâm báo ân, tâm n¥ng cÙu Ç©i,
Tâm nhÜ chÜ PhÆt cao v©i,
Tâm ÇÒng bÒ tát vào Ç©i Ç¶ sanh.
V§i tâm Ãy chí thành Çänh lÍ,
Cúi dÆp ÇÀu dÜ§i bŒ Tam Tôn,
Xin thay chûng loåi ngàn muôn
Chúng sanh dù có gÓc nguÒn là chi,
Ho¥c vua chúa, thÀn kÿ thÜ®ng hå,
Ho¥c vua rÒng hùng bá ngÛ phÜÖng,
Chû thiŒn phåt ác, qu› vÜÖng,
Long thÀn bát b¶ (5)các phÜÖng ÇÎa thÀn,
Ho¥c h‰t thäy kÈ thân, ngÜ©i oán,
Cùng chúng sanh vô tÆn mÜ©i phÜÖng,
Trên không, dÜ§i nÜ§c, m†i ÇÜ©ng,
MË cha, quy‰n thu¶c hiŒn trÜ©ng, vãng sanh
NguyŒn thay v§i tâm thành š häo,
Mà qui y Tam Bäo mÜ©i phÜÖng,
NguyŒn xin chÜ PhÆt tÆn tÜ©ng,
ChÙng minh con nguyŒn cúng dÜ©ng chÜ Tôn
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NguyŒn quy y mÜ©i phÜÖng, tÆn hÜ không
gi§i, h‰t thäy chÜ PhÆt. (m¶t låy)
NguyŒn quy y mÜ©i phÜÖng, tÆn hÜ không
gi§i, h‰t thäy Tôn Pháp. (m¶t låy)
NguyŒn qui y mÜ©i phÜÖng, tÆn hÜ không
gi§i, h‰t thäy HiŠn, Thánh Tæng. (m¶t låy)
Xin Çåi chúng Çåo tràng nên bi‰t,
Duyên c§ gì tha thi‰t quy y?
PhÆt cùng BÒ Tát Çåi bi
Các Ngài nhÆp th‰ cÛng vì lòng thÜÖng
Coi chúng sanh cÛng dÜ©ng con ÇÕ,
Nên h‰t lòng dåy d‡ không nhàm,

Cùng chÜ hiŠn thánh ÇÒng thuyŠn,
NhÆp hàng chánh giác chân truyŠn NhÜ Lai.
Tán phÆt chú nguyŒn
ña già Ça già Ç¶,
A la ha tam miŒu tam PhÆt Çà.
ñÙc Th‰ Tôn mÜ©i hiŒu ÇÀy Çû,
ñ¶ chúng sanh vô sÓ thoát nàn.
L¿c thÀn ch£ng th‹ nghï bàn,
Công Ön xÙng bÆc th‰ gian Cha lành.
Nay chúng con chí thành sám hÓi,
Công ÇÙc này t¶i l‡i ÇŠu tiêu.
Chúng sanh sª nguyŒn bao nhiêu,

NguyŒn thŠ dÆp t¡t lºa tham,
Lºa sân si, chûng tánh phàm, triŒt tiêu
Dåy chúng sanh nh»ng ÇiŠu l®i ích,

T¿u thành viên mãn là ÇiŠu Ü§c mong:

ñ¥ng cùng nhau chÙng Çích BÒ ÇŠ.
Cùng nhau vÜ®t khÕi bi‹n mê,

ThŒ nguyŒn hôm nay con Çã phát,
ñÒng thŒ nguyŒn bÒ tát, PhÆt Çà,

Vì nhân duyên Ãy nguyŒn thŠ qui y.
Kinh PhÆt nói cÛng vì tình lš:
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1

TÆn hÜ không gi§i bao la.
Oai thÀn thâu nhi‰p h¢ng hà chúng sanh.
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Quä báo do tåo tác nhân duyên,
XuÃt ÇÎa ngøc, giäi oan khiên,
Thänh thÖi vui bÜ§c trong miŠn t¿ do.
ñÜ©ng tu khó nên lo phát nguyŒn,
HÒi hÜ§ng cho thân quy‰n, chúng sanh
CuÓi cùng chúc løy viên thành,

Cha mË thÜÖng con ! ChÌ m¶t Ç©i.
Tình thÜÖng cûa PhÆt tuyŒt v©i,
Lòng thÜÖng vô tÆn át ng©i træng sao.
Cha mË khó mà bao dung Ç¥ng,
Khi thÃy con nghïa n¥ng Çành quên.
Sanh lòng sân hÆn Üu phiŠn,

Bao nhiêu công ÇÙc xin dành ban cho
Kh¡p chúng sanh tam ÇÒ, løc Çåo,

ThÜÖng con tình cÛng tùng quyŠn giäm suy
PhÆt, BÒ Tát không chi so sánh,

TÆn hÜ không rÓt ráo mÜ©i phÜÖng.
NguyŒn chÜ hiŠn thánh tri tÜ©ng,
Th‰ tôn, Di L¥c xót thÜÖng lòng thành

Dù chúng sanh phàm tánh ch£ng thay,
Gia công giáo huÃn Çêm ngày,
Mong cho muôn loåi s§m chày g¡ng tu.

Nh© bÓ thí chúng sanh thành t¿u,
Pháp sám này công hiŒu vô lÜ©ng,
Làm nguÒn công ÇÙc vŠ nÜÖng,

Các Ngài xuÓng ngøc tù vô gián,
Cùng chúng sanh gánh nån kh° Çau.
Chúng sanh nào có bi‰t Çâu!

Tham gia pháp h¶i cúng dÜ©ng chÜ Tôn.
Xin tÆn døng tâm hÒn sám hÓi,

Tham sân che lÃp ngÆp ÇÀu si mê.
Bi‰t lÀm låc, ch£ng hŠ quay låi,

Mong ba Ç©i t¶i l‡i tiêu dung,
HÜ không ch£ng có tÆn cùng,
Chúng con cÛng nguyŒn lòng không hao mòn
Tâm chí thành s¡t son ch£ng Ç°i,

VÅn ngang tàng làm trái luân thÜ©ng.
Låi còn thô l‡ cang cÜ©ng,
Không màng niŒm PhÆt cúng dÜ©ng nh§ Ön

NguyŒn tham gia pháp h¶i PhÆt tuyên,
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Vì chúng sanh ch£ng s©n tâm ác,
Nên ba ÇÜ©ng Ç†a låc khó ra:
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Súc sanh, ÇÎa ngøc, qu› ma,
ChÎu vô lÜ®ng kh°, thÆt là Çáng thay.
Dù mãn t¶i có ngày trª låi,
Làm ki‰p ngÜ©i ch£ng phäi ra ngÜ©i,
XÃu xa, tàn tÆt, Çi‰c Çui,
Trí tuŒ hôn ám, suÓt Ç©i ngu si.
MuÓn tu tÆp bi‰t chi tu tÆp?
Vì ch£ng tin pháp PhÆt tuyŒt v©i,
ñành mang báo chÜ§ng Ç©i Ç©i,
Vì nhân duyên Ãy khuyên ngÜ©i qui y.
Nay Çåi chúng nhân gì Çã bi‰t!
T¶i không tin, nghiŒp k‰t n¥ng nŠ.
Tu lâu ch£ng thÃy ÇÜ©ng vŠ,
Nên không thÃy PhÆt, não nŠ bi‰t bao?
Hôm nay phäi cùng nhau kh£ng khái,
Phäi quy‰t tâm ch£ng ngåi khó khæn,
Khªi lòng h° thËn æn næn,
CÀu cho nghiŒp h‰t tâm thÀn tÎnh thanh
Sau m§i vÆn tâm thành ÇÙc tín,
Mà quy y Tam Bäo m§i nên.
N‰u không phát khªi lòng tin,
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Báo ân dÀy, khao khát cúng dÜ©ng,
NguyŒn chÜ bÒ tát xót thÜÖng,
Nhi‰p thâu tÃt cä vào ÇÜ©ng th£ng ngay.
NguyŒn chúng sanh mê say tu tÆp,
Ch£ng lìa xa chánh pháp PhÆt Çà,
TriŒt tiêu ngoåi Çåo pháp tà,
LuyŒn tâm kiên cÓ thi‰t tha làm lành.
Thân t¶i l‡i phäi Çành xä bÕ,
Không trái l©i dåy d‡ tØ bi,
Pháp vi diŒu quy‰t tu trì,
Hành bÒ tát hånh, liÍu tri Çåi thØa.
NguyŒn chúng sanh trÜ®ng thØa ân
PhÆt,
Giäi thoát tâm chuyên nhÃt tu hành,
ñ‰n khi Çåo quä viên thành,
NhÃt thi‰t chûng trí, tâm lành NhÜ Lai.
Vì chúng sanh Çåi khai tâm Çåo:
TrÜ§c hÜ§ng vŠ Tam Bäo quy y,
ThÙ là nhÃt thi‰t Çoån nghi,
Chánh tin, sám hÓi, tu trì thiŒn cæn.
ThÙ låi khªi phát tâm giäi thoát,
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•

DÜ®c ThÜ®ng BÒ Tát.

•

HÜ Không Tång BÒ Tát.
Kim Cang Tång BÒ Tát.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Khó lòng cách tuyŒt Üu phiŠn thâm cæn.
Khi låc lõng tâm thÀn bÃt ÇÎnh,
Bi‰t Çâu là nÈo chánh mà theo,

ThÜ©ng Tinh TÃn BÒ Tát.
BÃt HÜu TÙc BÒ Tát.
DiŒu Âm BÒ Tát.

ñÙc tin kiên cÓ ch£ng siêu,
Quy y Tam Bäo là ÇiŠu phäi ghi.
Nay nh© ÇÙc tØ bi chÜ PhÆt,

DiŒu ñÙc BÒ Tát.
Bäo NguyŒt BÒ Tát.

M§i ÇÜ®c tâm chân thÆt tÕ tÜ©ng.
Phát lòng h° thËn m†i ÇÜ©ng,
NguyŒn xa viŒc ác, nguyŒn thÜ©ng æn næn
Nh»ng viŒc ác Çã làm xin diŒt,

NguyŒt Quang BÒ Tát.
Båt ñà Ba Luân BÒ Tát.
ViŒt Tam Gi§i BÒ Tát.

Låi xin Çem chúng sanh h‰t thäy
Phú chúc cho chÜ Çåi thánh tæng,
ChÜ Çåi bÒ tát mÜ©i phÜÖng,
NguyŒn dùng b°n thŒ vô lÜ©ng Ç¶ sanh
ThÃy chúng sanh ch£ng Çành xä bÕ,
TØ bi tâm t‰ Ç¶ ÇÒng ÇŠu.
Xem nhÜ thiŒn h»u ÇÒng liêu,
MÜ©i phÜÖng Ç¶ tÆn không ÇiŠu rë chia.
NguyŒn chúng sanh hÜ§ng vŠ bÒ tát,
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Ác chÜa làm xin quy‰t ch£ng làm.
T§i ngày thành PhÆt m§i cam,
Lòng tin kiên cÓ, không màng thÓi lui.
Dù phäi chÎu Çû mùi kh° nhøc,
Ho¥c sanh vŠ ÇÎa ngøc, súc sinh,
Ho¥c làm ngå qu›, dÎ hình,
Ho¥c nh© phÜ§c ÇÙc mà sanh cõi tr©i,
Ho¥c sanh v§i thân ngÜ©i nam, n»,
Ho¥c phi nam, phi n» Ùng thân,
Ho¥c sanh ba cõi hÒng trÀn,
Ho¥c l§n ho¥c nhÕ, muôn lÀn xuÓng, lên.
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Con xin nguyŒn v§i trên Tam Bäo,

•HÜng

Quy‰t không vì kh° não mà suy,
Träi træm ngàn ki‰p cÛng thŠ,

BÒ Tát.
•HÜng TÜ®ng Pháp Long Th† ñåi SÜ

Lòng tin Tam Bäo không hŠ Ç°i thay.
Xin chÜ PhÆt, bÆc thÀy cÙu Ç¶.
ñÒng gia tâm nhi‰p th† cho con,

BÒ Tát.
•MÜ©i phÜÖng tÆn hÜ không gi§i Vô
Biên Thân BÒ Tát.

Tín tâm con mãi ch£ng mòn,
Tâm ÇÒng chÜ PhÆt, không còn ngåi nghi

•MÜ©i

phÜÖng tÆn hÜ không gi§i
•Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Tà ma dÅu làm chi cÛng ch£ng
Phá ÇÜ®c tâm thù th¡ng quy y,
Thi‰t tha nh© sÙc tØ bi,

•Væn

Thù SÜ L®i BÒ Tát.
•Ph° HiŠn BÒ Tát.
•SÜ Tº Du Hš BÒ Tát.

Träi tâm vô lÜ®ng h¶ trì cho con,
Con xin träi lòng son Çänh lÍ,
ñÓt tâm hÜÖng, dÜ§i bŒ các Ngài,
Tâm thành næm vóc träi dài,
KhÄn cÀu Tam Bäo, trÜ§c Çài quy y:
NguyŒn quy y mÜ©i phÜÖng tÆn hÜ không
gi§i h‰t thäy chÜ PhÆt. (m¶t låy)
NguyŒn quy y mÜ©i phÜÖng tÆn hÜ không
gi§i h‰t thäy Tôn Pháp. (m¶t låy)
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Chánh Pháp Mã Minh ñåi SÜ

•SÜ

Tº PhÃn TÃn BÒ Tát.
•SÜ Tº Phan BÒ Tát.
•SÜ Tº Tác BÒ Tát.
•Kiên
•
•
•
•
•
•

Dõng Tinh TÃn BÒ Tát.
Kim Cang HuŒ BÒ Tát.
Khí ƒm Cái BÒ Tát.
TÎnh Cæn BÒ Tát.
HuŒ ThÜ®ng BÒ Tát.
ThÜ©ng BÃt Ly Th‰ BÒ Tát.
DÜ®c VÜÖng BÒ Tát.
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NguyŒn ÇÓi trÜ§c PhÆt tin sâu,
DÙt lòng nghi ho¥c, tham cÀu PhÆt tâm.
Dùng phÜÖng tiŒn cao thâm Çi t§i
Du hành trong kh¡p cõi PhÆt Çà.
ChÌ trong khoäng m¶t sát na,
Vào sâu pháp gi§i chan hòa thänh thÖi.
NguyŒn chúng sanh nÖi nÖi t¿ tåi,
TÜ§ng trang nghiêm Çi låi mÜ©i phÜÖng
Ch£ng hŠ mÕi mŒt chán chÜ©ng,
ChÙng m†i giäi thoát ch£ng nhÜ©ng hÜ không
Nay chúng con Çã ÇÒng phát nguyŒn
Tâm chúng sanh chÙng chuy‹n BÒ ÇŠ.
N‰u con ch£ng th‹ cÙu mê
NguyŒn xin phó thác m†i bŠ Thánh tæng:
•Vô

lÜ®ng vô biên tÆn hÜ không gi§i
pháp thân BÒ Tát.

•Vô

lÜ®ng vô biên tÆn hÜ không gi§i
vô lÆu s¡c thân BÒ Tát.

•Vô

lÆu vô biên tÆn hÜ không gi§i
phát tâm BÒ Tát.
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NguyŒn quy y mÜ©i phÜÖng tÆn hÜ không
gi§i h‰t thäy HiŠn Thánh Tæng. (m¶t låy)
ñåi chúng trong Çåo tràng sám hÓi,
Hãy mª lòng xem cõi nhân thiên
ñŠu là th‰ gi§i Çäo Çiên,
ñŠu là ch£ng thÆt, hÜ huyŠn mà sanh.
K‰t quä cÛng mong manh giä dÓi,
Giä dÓi nên bi‰n Ç°i vô cùng,
Tº sinh vÆn chuy‹n lòng vòng,
PhÆt vì sinh tº, Çem lòng sót thÜÖng.
Kinh Bi Hoa, PhÆt thÜ©ng huÃn dø:
BÒ tát, PhÆt ÇÀy Çû nhân duyên,
B°n tâm cÙu Ç¶ nhân thiên,
NguyŒn ÇÜa ngÜ©i lánh khÕi miŠn kh° Çau
ñÙc Th‰ Tôn vì Çâu nhÆp th‰,
Th† thân ngÜ©i ch£ng th‹ dài lâu,
ñem thân giáo hóa Çåo mÀu,
ñ©i ngÜ©i ng¡n ngûi có Çâu trÜ©ng tÒn
Chúng sinh kh°, lòng khôn chÃp nhÆn
Lë vô thÜ©ng mà vÆn tâm tu,
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Mäi vui ba cõi ngøc tù;
Cam tâm chÎu kh°, ÇÜ©ng tu ch£ng màng
PhÆt phäi døng muôn vàn phÜÖng tiŒn
ThÜÖng chúng sanh, thÎ hiŒn cõi trÀn,
NhÅn kham dåy d‡ ân cÀn,
Dù thân cÛng chÎu muôn phÀn kh° Çau
Trong bi‹n kh° lòng cÀu t‰ Ç¶,
ñÜa chúng sanh thoát ch‡ nguy nàn.
L©i Kinh Tam Mu¶i bäo ban:
ñåi tØ, tâm PhÆt Ç¶ hàng chúng sanh.
ThÃy chúng kh° ch£ng Çành Än dÆt,
Xót xa nhÜ tên b¡n vào lòng,
ñau nhÜ m¡t bÎ phá tròng,
VÅn mong diŒt kh°, vÅn mong cÙu nàn.
Trí tuŒ PhÆt hoàn toàn bình Ç£ng,
CÙu muôn loài, lòng ch£ng phân chia,
Chúng sanh bÓn loåi ÇŠ huŠ,
ThÃm nhuÀn chánh pháp trª vŠ chân nhÜ
Th‰ nên ân B°n SÜ rÃt n¥ng
Phäi tu hành cÓ g¡ng Çáp ÇŠn.
VÆy sao mình ch£ng nên duyên?
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Tr†n lòng tin pháp thiŒn cúng dÜ©ng,
PhÜ§c báo thù th¡ng vô lÜ©ng,
TÆn trØ bÕn xÈn ch£ng thÜÖng ti‰c gì!
Cûa bÓ thí ch£ng bì nhiŠu ít,
H¶ trì tâm m§i thiŒt phÜ§c ÇiŠn,
Cúng dÜ©ng Tam Bäo gieo duyên
Tu bÒ tát hånh trong miŠn th‰ gian.
M†i vÜ§ng m¡c lo toan giäi thoát,
Pháp Çåi thØa quäng tác Ç¶ sanh,
TØ tâm vô ngåi th¿c hành,
ñåt nhÃt th‰ trí, viên thành PhÆt tâm.
NguyŒn chúng sanh thiŒn cæn tæng trÜªng
Nh© phÜ§c lành vô thÜ®ng gieo trÒng.
Nhi‰p thâu trí huŒ vô cùng,
Trí vÜÖng thanh tÎnh sánh ÇÒng NhÜ Lai.
NguyŒn chúng sinh Çåi khai thÀn l¿c,
QuÓc Ç¶ PhÆt thÀn túc du hành,
ñåi thØa nhi‰p thû vô sanh,
Vô lÜ®ng chûng trí, t¿u thành kim cang.
Mª phÜ§c ÇiŠn ÇÙng hàng ÇŒ nhÃt,
Hay thÜ©ng sanh chân thÆt trí mÀu.
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Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
ñåi tØ bi thuy‰t giáo Ç¶ sanh,
Räi ban ân phÜ§c trong lành,
TÆn tình hóa Ç¶ hàm linh nÜÖng nh©.
ñem công ÇÙc vÜ®t b© phát nguyŒn,
Nhi‰p bÓn loài, thân quy‰n sáu ÇÜ©ng,
ThÀn thông, phÜ§c huŒ tÜ lÜÖng,
Do nhân duyên sám vô lÜ©ng thành công.
chÜÖng thÙ bÓn mÜÖi:

PHAÀN CHUÙC LUÏY

Nay chúng con Çã ÇÒng phát nguyŒn,
Thay chúng sanh thân quy‰n mÜ©i
phÜÖng
BÓn loài chìm n°i sáu ÇÜ©ng,
Mà Çem phú chúc các phÜÖng thánh hiŠn
ñåi bÒ tát, chÜ thiên bäo h¶,
Rû lòng thÜÖng nhi‰p th† m†i loài,
Nh© công ÇÙc sám hôm nay,
Mà ÇÜ®c giäi thoát nghiŒp dày xa xÜa.
NguyŒn chúng sanh ÇÜ®c vØa š nguyŒn
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Không ÇÜ®c giäi thoát vŠ miŠn t¿ do?
ƒy trÜ§c ch£ng bi‰t lo tu tÆp,
Ch£ng ÇÜ®c nghe chánh pháp tuyŒt v©i
Âm thanh vi diŒu ngút tr©i,
Sau không ÇÜ®c thÃy PhÆt r©i th‰ gian.
Bªi nghiŒp chÜ§ng che ngæn tâm tÜªng
Träi bao Ç©i låc hÜ§ng càng xa.
Tình thÜÖng chÜ PhÆt bao la,
Bây gi© m§i bi‰t thÆt là ti‰c thay.
Tâm mê mu¶i, hôm nay sám hÓi,
Trong kh° Çau, k‹ l‡i lÀm xÜa.
Khóc than bi‰t mÃy cho vØa?
ñáp ÇŠn Ön PhÆt, Çåi thØa trao tay.
Xin cung kính träi bày næm vóc,
Thay quÓc vÜÖng, quy‰n thu¶c nhân dân
T°, thÀy, cha mË, ÇÎa thÀn,
Thiên long bát b¶, kh¡p trÀn chúng sanh
HÜ§ng Tam Bäo chí thành Çänh lÍ,
NguyŒn thay cho toàn th‹ quy y
CÀu xin chÜ PhÆt chÙng tri
TØ bi vô lÜ®ng, h¶ trì cho con:
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NguyŒn quy y mÜ©i phÜÖng, tÆn hÜ không
gi§i, h‰t thäy chÜ PhÆt.

(m¶t låy)

NguyŒn quy y mÜ©i phÜÖng, tÆn hÜ không
gi§i, h‰t thäy Tôn Pháp. (m¶t låy)
NguyŒn quy y mÜ©i phÜÖng, tÆn hÜ không
gi§i, h‰t thäy HiŠn Thánh Tæng. (m¶t låy)
ChÜ PhÆt, Çåi thánh tôn rõ bi‰t,
Pháp th¿c hÜ chân thiŒt ba Ç©i,
ñåo sÜ cûa thäy bÓn loài,
Cho nên con nguyŒn hÜ§ng Ngài quy y.
Pháp PhÆt vÓn ch£ng ly th‰ tøc,
Vån pháp ÇŠu Çû ÇÙc tÎnh thanh,
Næng trØ kh° não hoành hành.
Cho nên con nguyŒn chí thành quy y.
BÓn tæng quä, thánh hiŠn Çåi ÇÎa,
Xä lòng tham chÃp nghïa có, không.
Pháp môn bÃt nhÎ tåc lòng,
Cho nên con nguyŒn thäy ÇÒng quy y.
Vì sáu ÇÜ©ng con quÿ Çänh lÍ,
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Gieo mình næm vóc träi dài,
Quy y TØ Phø ai hoài chÙng minh.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Pháp Thiên KÌnh PhÆt.
Nam mô ñoån Th‰ L¿c PhÆt.
Nam mô HuŒ Hoa PhÆt.
Nam mô Ki‰n Âm PhÆt.
Nam mô An Låc PhÆt.
Nam mô DiŒu Nghïa PhÆt.
Nam mô Ái TÎnh PhÆt.
Nam mô Tàm Quš Nhan PhÆt.
Nam mô DiŒu K‰ PhÆt.
Nam mô Døc Låc PhÆt.
Nam mô Lâu Chi PhÆt.
Nam mô DÜ®c VÜÖng BÒ Tát.
Nam mô DÜ®c ThÜ®ng BÒ tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 543

M†i niŒm lành dù nhÕ bao nhiêu.
ñÎnh l¿c pháp: V†ng tÜªng tiêu.
HuŒ l¿c: TÜ tÜªng muôn chiŠu vÀn xoay
Truy giác pháp: ñêm ngày tích c¿c
Hành PhÆt môn chân th¿c Çåo mÀu.
Chánh ÇÎnh pháp: Lš cao sâu
Th‹ nhÆp tam mu¶i nhiŒm mÀu chân nhÜ
TÎnh tánh pháp: Ch£ng Üa thay Ç°i
Theo giáo thØa khác, l‡i ch£ng thông.
NguyŒn cho tÃt cä m¶t lòng,
Træm lÈ tám pháp viên dung m†i ÇÜ©ng.
ñåi bÒ tát mÜ©i phÜÖng tu vÆy,
PhÆt Ç¶ vô biên thäy tÎnh thanh,
Xan tham, tÆt ÇÓ diŒt nhanh,
Ác nån giäi thoát, nghiŒp lành tri‹n khai.
Nhi‰p sân nhu‰, nån tai tranh tøng,
Khuy‰n viŒc lành, hàng phøc bi‰ng lÜ©i
ThÀn thông t¿ tåi kh¡p nÖi,
Nhi‰p thâu v†ng tÜªng, xa r©i loån tâm.
Nay Çã phát nguyŒn thâm sºa Ç°i,
ñem š cæn cung ÇÓi PhÆt Çài,
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NguyŒn khÃu ÇÀu thay th‰ chúng sanh,
CÀu trên Tam Bäo Ön lành,
Cho nên con träi tâm thành quy y.
Tâm Çåi tØ, Çåi bi Ç¶ kh¡p,
Khi‰n muôn loài ÇŠu g¥p an vui,
TuŒ quang Tam Bäo rång ng©i,
Cho nên con nguyŒn Ç©i Ç©i quy y.
NguyŒn xin kh¡p mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
Tri‹n oai thÀn chÌ giáo ÇÜ©ng tu.
Chúng sanh thoát khÕi mây mù
Ngæn che trí tuŒ, công phu khó thành
Nh© Çåi l¿c th¿c hành cÙu Ç¶,
ñem b°n tâm gia h¶ chúng sanh,
Nhân ÇÎa BÒ tát tu hành.
Døng vô lÜ®ng l¿c t¿u thành quä tu.
Thay chúng sanh nên dù gian kh°,
NguyŒn tâm thành phát l¶ quy y,
Nh© công ÇÙc PhÆt gia trì,
Chúng sanh mãn nguyŒn hÜ§ng Çi rõ ràng.
N‰u chúng sanh thu¶c hàng thiên chúng
ñÜ®c triŒt tiêu chûng chûng nghiŒp dÜ
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A-tu-la cÛng ÇÜ®c nh©,
BÕ tâm kiêu mån t§i b© giác kia.
Loài ngÜ©i kh° vì chia nhân ngã,
Nh© nguyŒn này mà xä kh° Çau,
Chúng sanh ba cõi thäm sÀu,
ñÎa ngøc, ngã qu›, ho¥c ÇÀu súc sanh,
Nh© công ÇÙc cõi lành giäi thoát,
ThÕa Ü§c nguyŠn khao khát bÃy lâu.
Quy y Tam Bäo làm ÇÀu,
Nam mô, PhÆt bäo làm câu tu hành.
NgÜ©i nào nghe ÇÜ®c danh hiŒu PhÆt,
Phát sanh tâm chân thÆt quy y,
Ho¥c không nghe ÇÜ®c danh chi,
CÛng nh© l¿c ÇÃng Çåi bi, thoát nàn.
RÒi cÛng ÇÜ®c hoàn toàn thành t¿u,
CÛng chÙng nên vô thÜ®ng BÒ ÇŠ,
Cùng chÜ BÒ tát ÇŠ huŠ.
Gi» ngôi chánh giác trª vŠ chân nhÜ.
chÜÖng thÙ hai: DÙt nghi ng©

ñåi chúng hãy l¡ng lòng nghe kÏ,
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MuÓn Çåo tâm hành trì bình Ç£ng,
−ng chánh là thù th¡ng pháp môn.
NguyŒn b¢ng tÃt cä tâm hÒn,
Chúng sanh ÇÀy Çû pháp môn sau này:
Pháp xu hÜ§ng: Tâm Çây nhÜ huyÍn.
Ý Çoån môn: BÃt thiŒn c¶i nguÒn,
Phäi Çem tÃt cä xä buông.
Còn thÀn túc pháp: Suy lÜ©ng thân tâm,
ThÃy thân tâm là mÀm khinh tiŒn.
Tín cæn môn: Là nguyŒn ch£ng mòn.
TÃn cæn môn: Trí s¡t son,
Ch£ng xä thiŒn pháp khinh l©n nhÕ nhoi.
Pháp niŒm cæn: Khéo soi Çåo nghiŒp.
Pháp ÇÎnh cæn: Tâm nhi‰p chánh môn.
HuŒ cæn pháp: Quán tâm hÒn
Vô thÜ©ng, Không, Kh° là môn tu hành.
Tín l¿c môn: Pháp lành siêu viŒt,
Thù th¡ng oai l¿c nhi‰p ma vÜÖng.
TÃn l¿c môn: Th£ng m¶t ÇÜ©ng,
M¶t phen bÜ§c t§i ch£ng ÇÜÖng lui vŠ.
NiŒm l¿c môn: Ch£ng hŠ quên bÕ
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Pháp môn h¶ khÄu làm Çèn chi‰u soi.
MuÓn tâm ÇÜ®c suÓt Ç©i thanh tÎnh,
H¶ š là quy‰t ÇÎnh pháp môn.
NguyŒn lành mong ÇÜ®c vuông tròn,
BÒ ÇŠ tâm phát, là môn th¿c hành.
MuÓn tÃt cä chúng sanh khÕi håi,
Hành bi tâm là Çåi pháp môn.
LÆp ÇÙc hoá Ç¶ ch£ng mòn,
ñåi tØ là pháp ch£ng còn ng© chi .
Không hûy báng khinh khi ngÜ©i khác
Hoan h› là phÜÖng pháp chí thành.
MuÓn ba ÇÜ©ng ác ch£ng sanh,
Quy y Tam Bäo tâm thành pháp môn.
MuÓn không có tâm hÒn giä dÓi,
Dùng thÆt chân mà ÇÓi cùng ngÜ©i.
MuÓn không bÌ thº Çôi nÖi,
ñem tâm xä håi th©i th©i døng công .
TrÜ§c viŒc lành muÓn không do d¿
Phäi có tâm bÕ s¿ bu¶c ràng.
DiŒt trØ tranh ÇÃu ngÜ®c ngang,
Pháp môn vô tránh thÜ©ng h¢ng th¿c thi.
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LuÆn r¢ng theo Çåo lš t¿ nhiên,
Quä nhân cäm Ùng tÜÖng liên,
Nhân nào quä Ãy liŠn liŠn tÜÖng sanh.
Vì hånh nghiŒp m§i thành sai khác,
NghiŒp do ngÜ©i tåo tác ch£ng ÇÒng.
Cho nên quä báo cÛng không
GiÓng nhau nên tåo ra lòng hoài nghi.
LuÆt báo Ùng nhiŠu khi không rõ,
Nghi lÀm do ch£ng tÕ ng†n ngành.
NhÜ ngÜ©i tinh tÃn tu hành,
Gi» gi§i trong såch, lë rành sÓng lâu,
Mà ch£ng bi‰t vì sao mång y‹u,
Oán trách tr©i sao thi‰u công b¢ng.
Kìa anh ÇÒ t‹ hung hæng,
ñáng nên ch‰t s§m låi h¢ng sÓng lâu.
NgÜ©i thanh liêm Çáng giàu låi khó
KÈ tham lam Çáng kh° låi giàu !
Nghi ng© nhÜ vÆy sai Çâu !
Ai ai mà ch£ng cÖ mÀu hoài nghi ?
Vì ch£ng rõ làm gì ki‰p trÜ§c,
Nên ki‰p này t¶i phÜ§c Çáo ÇÀu.
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Quä này nào ch£ng do Çâu,

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,

Kinh Bát Nhã dåy nguÒn ân oán :

TÆn hÜ không rÓt ráo Ç¶ sanh,
Ngºa trông chÜ PhÆt chÙng minh,

Nh»ng ngÜ©i nào xÜng tán kinh này,

Giúp cho con ÇÜ®c viên thành Çåo tâm.

Do nhân tiŠn ki‰p dÍ dÀu bÎ oan ?

BÎ ngÜ©i chÌ trích la rÀy,
CÛng do Ç©i trÜ§c gieo dày ác nhân.
Nay nh© ngÜ©i nhiŠu lÀn khinh rÈ,
Mà nghiŒp kia såch së trä xong.
Bªi chúng sanh ch£ng h‰t lòng
Tin sâu l©i PhÆt, nên ÇÒng sanh nghi.
CÛng bªi bÎ tâm si mê ho¥c
Nên sanh lòng chÃp ch¥t nghi ng©,
Bi‹n mê ch£ng thÃy b‰n b©,
Nh»ng ÇiŠu Çiên Çäo che m© tín tâm.
Låi ch£ng bi‰t trong tÀm ba cõi
Kh° hoành hành mòn mÕi tâm can,
VÜ®t ngoài ba cõi th‰ gian
M§i là hånh phúc m§i toàn niŠm vui.
Hãy thº hÕi n‰u Ç©i vui thÆt
C§ sao còn chÆt vÆt kh° Çau ?
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CHÖ HAÏNH PHAÙP MOÂN

NguyŒn chúng sanh trÀm luân sáu nÈo,
Cùng bÓn loài hãy khéo tu hành,
TØ ngày phát khªi nguyŒn lành,
Công phu ÇÀy Çû chÜ hành pháp môn:
MuÓn tin tÜªng chí tôn Tam Bäo,
Cung kính là tuyŒt häo pháp môn.
Hoài nghi muÓn tuyŒt diŒt luôn,
Lòng tin kiên cÓ là môn th¿c hành.
MuÓn Çoån diŒt s¿ sanh tâm ác,
Sám hÓi là diŒu pháp xÙng danh.
MuÓn l©i nguyŒn ÇÜ®c tÎnh thanh,
Pháp môn niŒm hÓi th¿c hành ch£ng quên.
MuÓn ch£ng hu› ÇÙc hiŠn ba nghiŒp,
Pháp h¶ thân liên ti‰p gi» gìn.
BÓn nghiŒp thÖm såch hÜÖng sen,
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Quy y TØ phø th‰ gian chí thành.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Th‰ Hoa PhÆt.
Nam mô Cao ñänh PhÆt.
Nam mô Vô Biên BiŒn Tài Thành PhÆt
Nam mô Sai BiŒt Tri Ki‰n PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Nha PhÆt.
Nam mô Lê ñà B¶ PhÆt.
Nam mô PhÜ§c ñÙc PhÆt.
Nam mô Pháp ñæng Cái PhÆt.
Nam mô Møc KiŠn Liên PhÆt.
Nam mô Vô Ðu QuÓc PhÆt.
Nam mô Ý TÜ PhÆt.
Nam mô Låc BÒ ñŠ PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Du Hš BÒ Tát.
Nam mô SÜ Tº PhÃn TÃn BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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UÓng æn quá Ç¶ cÛng rÀu,
CÛng sanh bŒnh khí, y‰t hÀu, ru¶t gan.
Låi y phøc, gÓi, chæn cÛng kh°
MÕng dÀy ÇŠu ch£ng Çû Ãm thân
Còn nhÜ quy‰n thu¶c xa gÀn
S§m còn tÓi mÃt, lÀn lÀn biŒt ly.
Låi cÛng ch£ng bi‰t chi nguÒn gÓc,
Mình tØ Çâu b‡ng chÓc hiŒn tiŠn ?
Sanh thì Çau Ç§n liên miên,
Ch‰t thì ch£ng rõ mång liŠn Çi Çâu ?
NgÜ©i còn sÓng ôm ÇÀu than khóc,
TiÍn ÇÜa nhau læn lóc m¶t Çàn.
Kh° Çau nhÜ vÆy ch£ng màng,
VÅn cho là cõi thiên Çàng mà vui.
Còn ngÜ©i sÓng xa r©i tøc th‰,
Lánh hÒng trÀn Ç‹ dÍ tu hành
Låi cho là chÎu c¿c hình,
Låi cho là kÈ tâm tình Çäo Çiên.
Nào có thÃy Üu phiŠn rÛ såch,
Càng thanh bÀn phong cách càng cao
TÜÖng dÜa ch£ng khác sÖn hào
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Nâu sÒng, phÃn täo (6) khác nào gÃm thêu

Trong thanh tÎnh tu ÇiŠu giäi thoát
Tåo nhân cho an låc mai sau.
Chúng sanh nào có bi‰t Çâu !
Cho là vô ích, dãi dÀu thiŒt thân.
Ho¥c thÃy ngÜ©i tu nhân bÓ thí,
Låi cho là phung phí båc tiŠn,
Ho¥c ngÜ©i nhÅn nhøc toå thiŠn

Luân hÒi sanh tº tÕ phân,
Cho ngÜ©i l®i låc cÆn thân bån lành.
MiŒng thÜ©ng diÍn l©i Kinh cûa PhÆt,
B°n lai không tánh thÆt tåi tiŠn,
MiŒng thÜ©ng nói pháp siêu nhiên,
ThÜ©ng, låc, ngã, tÎnh cûa miŠn chân nhÜ
Dåy cho ngÜ©i hi‰u tØ cha mË,
Dåy cho ngÜ©i kính lÍ t° thÀy.

Låi cho là nhát là Çiên, lå th©i.
Ho¥c thÃy ngÜ©i suÓt Ç©i trai gi§i,
Ho¥c kinh hành, lÍ bái chuyên cÀn,

Quy y Tam Bäo khuyên bày,
Th† trì næm gi§i æn chay, làm lành.
GÀn trí thÙc tu hành sáu Ç¶,

Cho là ép xác hành thân,
Bi‰t Çâu låc Çåo, an bÀn là vui !
N‰u có kÈ mu¶i th©i båc mång,

MÜ©i thiŒn nghiŒp kiên cÓ th¿c hành,
TÆp hånh bÒ tát tÎnh thanh,
ThÆp trø, PhÆt ÇÎa viên thành quä tu.

Låi cho vì l¿c kiŒt sÙc mòn,
Tu hành kh° nh†c s§m hôm,
Mà nay mång mÃt tu còn ích chi ?
Ho¥c có kÈ kiên trì chÃp ch¥t,
Lš cûa mình là nhÃt ch£ng thay,
Không tin r¢ng quä hôm nay
Là do nhân tåo Ç©i này, ki‰p xÜa !
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MiŒng hay khuy‰n công phu lÍ bái
Bäo trì kinh tÜ®ng hái phÜ§c lành,
Phóng tay t‰ Ç¶ quÀn sinh,
GÃp nhÜ lºa cháy ÇÀu mình, ch© chi ?
Nay Çã quy‰t tu trì khÄu nghiŒp,
Mong l‡i lÀm muôn ki‰p tiêu tan,
Con xin sám nguyŒn trÜ§c Çàn.
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Không Çem tà pháp rao truyŠn:
Làm lành ch£ng ÇÜ®c hÜªng duyên nghiŒp
lành.
Làm ác ch£ng kh° sanh quä báo,
Ho¥c ch‰t là chung cáo luân hÒi.
MiŒng không nói viŒc håi ngÜ©i,
Sách kinh ngoåi Çåo ÇØng Çòi truyŠn trao
MÜ©i ác nghiŒp không rao dåy d‡,
T¶i næm nghÎch ch£ng cÓ tán dÜÖng,
Ch£ng cÜ©i ch£ng nói hoang ÇÜ©ng,
Ch£ng theo l©i tøc cûa phÜ©ng hå nhân.
MiŒng ch£ng xúi theo chân tà mÎ,
ñÒng bóng cùng thÀn qu› tránh xa,
MiŒng không bình luÆn ba hoa,
Không l©i h©n giÆn mË cha, t° thÀy.
Không xúi xi‹m ngÜ©i gây tåo t¶i,
Không ngæn ngÜ©i hÓi l‡i làm lành
Ác ngôn sám nguyŒn chí thành,
TØ nay xin sºa, l©i lành thuy‰t tuyên.
Tán thán ngÜ©i rao truyŠn chánh pháp.
ChÌ bày nguÒn thiŒn ác quä nhân,
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ñã ch£ng bi‰t, nghï bØa, cÓ chÃp,
Làm tâm tÜ bÀm rÆp lºa sân,
N‰u may g¥p ÇÜ®c thiŒn nhân,
Suy ÇiŠu nhân quä, mê lÀm giäi ngay.
Không g¥p ÇÜ®c thÀy hay, bån tÓt,
Theo thÀy tà, bån dÓt rû rê,
ñÜ©ng ngay ch£ng thÃy mà vŠ,
Càng Çi càng låc, càng mê càng lÀm.
Vì mê ho¥c mà nh¢m ch‡ kh°,
Cõi d» kia, hæm hª bÜ§c vào,
TÌnh ra thì m§i ôi chao !
ˆn næn cÛng khó xé rào thoát ra.
H«i Çåi chúng, chánh tà Çã tÕ !
Lòng nghi ng© cÛng có nhân duyên,
TØ vô lÜ®ng ki‰p triŠn miên,
N¢m trong tàng thÙc còn nguyên ch£ng r©i.
KÈ tu hành nhiŠu Ç©i dÅu giÕi,
ñã thoát ra ba cõi hÒng trÀn,
Nghi ng© còn vÜ§ng n¶i tâm,
HuÓng chi nh»ng kÈ mê lÀm phàm phu
NhÜng phäi hå công phu dÙt ÇÜ®c
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Håt giÓng ng© Än phøc trong tâm,
M§i mong g¶t såch mê lÀm,
M§i mong yên °n chuyên tâm tu hành.
PhÆt, thánh xÜa, t¿u thành chánh giác,
Qua ÇÜ®c b© giäi thoát bên kia
CÛng nh© dÙt ÇÜ®c lòng nghi,
Mà thông Çåo quä vô vi nhiŒm mÀu.
Nay chúng con khÃu ÇÀu tin tÜªng
Y cÙ vào phÜÖng hÜ§ng PhÆt bÀy,
Døng công tu tÆp Çêm ngày,
Không màng kh° nh†c, không thay Ç°i lòng.
Bi‹n sanh tº lòng vòng chÜa thoát,
Nghï phÆn mình phÜ§c båc cäm thÜÖng
Làm sao còn dám vÃn vÜÖng,
Cõi Ç©i ác trÜ®c suy lÜ©ng mà ham ?
Nay may ÇÜ®c thân phàm chÜa mÕi
Còn t§i lui h†c hÕi tinh tÜ©ng,
TÜÖng lai ch£ng bi‰t lo lÜ©ng,
Bao gi© Ç¡c quä tìm phÜÖng giúp ngÜ©i
ñ©i trÜ§c Çã xa r©i cºa Çåo,
ñ©i này rÒi bŒnh lão luÓng qua,
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Nam mô SÜ Tº Ý PhÆt.
Nam mô Bäo Danh Væn PhÆt.
Nam mô ñ¡c L®i PhÆt.
Nam mô Bi‰n Ki‰n PhÆt.
Nam mô Mã Minh BÒ Tát.
Nam mô Long Th† BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không chánh Çåo Ç¶ sanh.
NguyŒn xin chÜ PhÆt chÙng minh,
Giúp cho con ÇÜ®c viên thành Çåo tâm.
PHAÙT NGUYEÄN VEÀ KHAÅU NGHIEÄP

Nay låi Çem l‡i lÀm nghiŒp miŒng,
ñã tåo nên l¡m chuyŒn oán sai.
Chúng sanh ba cõi trong ngoài,
ñ‰n ngày thành PhÆt sºa sai nguyŒn lòng
Ngôi Tam Bäo thŠ không hûy báng,
Nói xÃu ngÜ©i thuy‰t giäng Çåo thiŠn,
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ñ¡c vô sanh nhÅn dÙt ÇÜ©ng tº sinh.
Trí kim cang, vô minh Çoån diŒt,
Hoån løy tØ muôn ki‰p såch không,
MÜ©i trí l¿c cÛng viên thông,
MÜ©i tám bÃt c¶ng pháp ÇÒng PhÆt xÜa.
BÓn vô úy ân thØa PhÆt huŒ,
ChÙng pháp thân, Ç¡c th‹ ni‰t bàn.
Ý cæn xin nguyŒn trÜ§c Çàn,
Quy y TØ phø th‰ gian m¶t lòng.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Thiên VÜÖng PhÆt.
Nam mô Châu TÎnh PhÆt.
Nam mô ThiŒn Tài PhÆt.
Nam mô ñæng DiŒm PhÆt.
Nam mô Bäo Âm Thanh PhÆt.
Nam mô Nhân Chû VÜÖng PhÆt.
Nam mô La HÀu Thû PhÆt.
Nam mô An …n PhÆt.
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ñích tu tÆp cÛng còn xa !
Làm sao chÙng ng¶ mà ra cÙu Ç©i ?
DÀu kh° nh†c ch£ng r©i tâm niŒm,
G¡ng khuyên nhau th¿c nghiŒm pháp mÀu
Công trình tu tÆp dù lâu,
NhÃt tâm tÀm Çåo mÃy cÀu cÛng qua !
ñØng vì lë thân già bŒnh hoån,
Mà buông lung, tán loån, buÒn rÀu,
Tu nhÜ cÙu lºa cháy ÇÀu,
Trái l©i PhÆt dåy lë Çâu thành toàn !
Nay Çã bi‰t hoang Çàng thuª Ãy,
U°ng m¶t Ç©i ch£ng thÃy nguÒn chân,
Lë nào còn mãi phân vân,
NguyŒn thay Çåi chúng kh¡p trÀn quy y
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Duy VŒ PhÆt.
Nam mô Thi Khí PhÆt.
Nam mô Tuÿ DiŒp PhÆt.
Nam mô Câu LÜu Tôn PhÆt.
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Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni PhÆt.

Quy y Tam Bäo ngôi cao,

Nam mô Ca Di‰p PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

Gi» gìn næm gi§i ÇÜ©ng vào thiŒn cæn,
Quä báo tÓt do nhân trÒng tÓt,

Nam Mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

SÓng an hoà trong cÓt nhân thiên,
Ý thÜ©ng bi‰t quán nhân duyên,
Bäy pháp phÜÖng tiŒn (13) trong miŠn tº sanh

Quy y kh¡p mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không lai Çáo Çåo tràng.
NguyŒn xin hiŠn thánh chÌ Çàng,
Gia tâm hÜ§ng dÅn rõ ràng ÇÜ©ng ngay
HÜ§ng dÅn con Ç‰n ngày thành Çåo
Các thÀn thông thiŒn xäo Çåt thành,
(7)

BÓn tâm vô lÜ®ng th¿c hành,
Sáu ba ba mÆt (8) ÇÜ®c rành pháp tu,
BÓn vô ngåi trí (9) thù th¡ng quä,
Sáu thÀn thông l¿c (10) thoä bình sanh,
T¿ tåi nhÜ š du hành,
Vào trí huŒ PhÆt hoàn thành chánh nhân
Nay Çåi chúng tâm thân thanh tÎnh
V»ng lòng tin quy‰t ÇÎnh th¿c hành.
Ch§ làm ngÜ©i thÓi tâm lành,
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Bi‰t quán sát tánh linh noãn Çänh(14)
Bi‰t nên tu quán hånh cûa tâm,
Quán mÜ©i sáu hånh (15) tinh thâm.
Quán thôngtÙ Ç‰, l‡i lÀm såch trong.
Bi‰t tÙ Ç‰ vÓn không hình tÜ§ng,
Bình Ç£ng sanh vô lÜ®ng tØ bi (16)
Công phu tÙ quä (17) liÍu tri.
T°ng biŒt hai tÜ§ng ÇÒng thì suÓt thông.
Ý thÜ©ng bi‰t trong dòng nhân quä,
NghiŒp xoay vÀn thông cä ba Ç©i,
MÜ©i hai khoen xích luân hÒi.
Sáu Ç¶, t‰ hånh trau dÒi tám muôn.
Ý sáng suÓt nên luôn hay bi‰t,
M†i trÀn lao Çoån diŒt tÆn nguÒn.
BÒ tát mÜ©i ÇÎa tÆn tÜ©ng,
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Ch£ng tin kh° quä tåo b¢ng ác nhân.

Ch§ bàn phäi trái mà sanh cõi tà.

Ý thÜ©ng bi‰t xa gÀn trí thÙc,
GÀn bån lành phÜ§c ÇÙc tæng gia,

Kinh H¶ KhÄu nói ra Çåo lš,
XÜa có m¶t ngå qu› dÎ hình,

ThÀy tà bån xÃu lánh xa,
NÜÖng theo tà Çåo nghiŒp ma rÜ§c vào.
Ý bi‰t ba pháp cao vô lÆu (10)
Næm cái

(11)

mÜ©i triŠn

(12)

MiŒng mÒm máu mû hôi tanh,
Kêu la lºa khåc, thân hình cháy thiêu.
La hán hÕi làm ÇiŠu gì vÆy,

tåo nghiŒp
duyên

Ý hay kh° báo ch£ng riêng,
Ch£ng thÜÖng ch£ng ghét, ch£ng kiêng ngÜ©i
nào.
Ý thÜ©ng bi‰t ra vào sanh tº,
Th† hình ba ÇÜ©ng kh° khó kham,
M¶t lòng phát nguyŒn š cæn,
TØ nay thÜ©ng bi‰t PhÆt thân hiŒn tiŠn.
Ý bi‰t PhÆt, cha hiŠn bÓn loåi,
Bi‰t PhÆt là ÇÃng Çåi tØ bi,
PhÆt là vô thÜ®ng vÜÖng y,
Pháp là thuÓc ch»a bŒnh gì cÛng qua.
HiŠn thánh, tæng nhu hòa sæn sóc,
ñ¶ sanh không quän nh†c công lao,
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Mà nay chÎu kh° cháy thiêu thân ?
ñáp r¢ng: XÜa cÛng sa môn,
Xan tham ch£ng bÕ, miŒng mÒm ch£ng thanh
ThÃy ngÜ©i gi» gi§i Çành ganh ghét
ý månh, giàu m¡ng nhi‰c ngÜ©i hiŠn,
Bây gi© thÓng kh° triŠn miên,
ˆn næn hÓi hÆn não phiŠn ch£ng tan.
Ngài trª låi th‰ gian xin nói
ChuyŒn cûa tôi t¶i l‡i bi‰t bao,
Xin khuyên PhÆt tº, tÿ kheo,
MiŒng mÒm gìn gi» ÇØng gieo l©i tà.
Tôi gánh t¶i cÛng Çà ngàn ki‰p,
ñÎa ngøc Çang ch© nghiŒp thân sau.
L‡i xÜa quä báo thäm sÀu.
HÓi than, kêu khóc, có Çâu ích gì ?
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Xin Çåi chúng nh§ ghi chuyŒn cÛ,

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,

Nên lÃy làm thí dø tu hành,
Ác tâm Ç©i trÜ§c së thành,

TÆn hÜ không hoá Çåo Ç¶ sanh.
NguyŒn xin chÜ PhÆt chÙng minh,

Ác nhân cho quä s¤n dành Ç©i sau.
LuÆn t¶i phÜ§c có Çâu xa lå,
Nhân mình gieo, chÎu quä riêng mình.
LuÆt nhân quä rÃt vô tình,
Không tha kÈ khó, ch£ng bênh ngÜ©i giàu
NgÜ©i lÜ©i bi‰ng dÍ Çâu giäi thoát,
KÈ chuyên cÀn tÃt Çåt quä lành.
NghiŒp kia nhÜ bóng theo hình,
Nghe l©i PhÆt dåy, tu hành m§i thâm.
Chúng ÇŒ tº thành tâm sám hÓi,
Và æn næn nh»ng l‡i lÀm xÜa.
TØ nay l©i ác xin chØa,
L¶ng ngôn chÌ trích phê bØa phán ngang
Phäi tùy hÌ khuy‰n ræn ngÜ©i thiŒn,
Phát tâm lành Ùc niŒm PhÆt Çà,
Nh§ l©i PhÆt dåy Pháp Hoa:
Nam mô m¶t niŒm cÛng Çà thành công.
TØ vô thÌ trong lòng ÇŒ tº,
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Giúp cho con ÇÜ®c viên thành Çåo tâm.
PHAÙT NGUYEÄN VEÀ YÙ CAÊN

Nay låi Çem š cæn phát nguyŒn,
TÙ sanh cùng thân quy‰n sáu ÇÜ©ng,
TÆn hÜ không gi§i mÜ©i phÜÖng,
ñ‰n ngày thành Çåo tÕ tÜ©ng tánh cæn.
Ý thÜ©ng bi‰t nghiŒp thân ba l‡i,
Sát, Çåo, dâm là t¶i trÀm kha.
MiŒng mang bÓn l‡i ác tà,
V†ng ngôn, › ng», cùng là dŒt thêu,
LÜ«i hai chiŠu t¿ chiêu hoån nån.
L©i khoe khoang bi‰n bån thành thù.
Ý hay t¶i Ç†a ngøc tù,
Næm nghÎch, vô gián thiên thu Ç†a ÇÀy:
Gi‰t cha, mË, làm thÀy (9) chäy máu,
Gi‰t la hán, loån náo chÜ tæng
Ch£ng tin Tam Bäo thÜ©ng h¢ng,
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Quy y TØ Phø häi hà tØ bi.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Hånh Minh PhÆt.
Nam mô Long Âm PhÆt.
Nam mô Trì Luân PhÆt.
Nam mô Tài Thành PhÆt.
Nam mô Th‰ Ái PhÆt.
Nam mô Pháp Danh PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Bäo Minh PhÆt.
Nam mô Vân TÜ§ng PhÆt.
Nam mô HuŒ ñåo PhÆt.
Nam mô DiŒu HÜÖng PhÆt.
Nam mô HÜ Không Âm PhÆt.
Nam mô HÜ Không PhÆt.
Nam mô ViŒt Tam Gi§i BÒ Tát.
Nam mô Båc ñà Bà La BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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ñã chÃt chÒng tâm d» vô lÜ©ng,
ñÜ©ng tu muôn vån tai ÜÖng.
BÒ ÇŠ ch£ng Çåt vì vÜÖng chÜ§ng tà.
Tr†n ngày nghï ta bà viŒc ác,
ñ‹ tánh phàm t¿ tác t¿ tung,
Não phiŠn hành hå vô cùng.
ñ‰n nay giác ng¶, hÓi không kÎp th©i.
NguyŒn PhÆt trí cao v©i thÜÖng tÜªng,
ñ¶ cho Con nghiŒp chÜ§ng triŒt tiêu.
Ngày nay sám hÓi m†i ÇiŠu,
TÃm lòng thÓng thi‰t, s§m chiŠu quy y:
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam Mô ThiŒn ñÙc PhÆt.
Nam mô Vô Ðu ñÙc PhÆt.
Nam mô Chiên ñàn ñÙc PhÆt.
Nam mô Bäo Thí PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Minh PhÆt.
Nam mô Hoa ñÙc PhÆt.
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Nam mô TÜ§ng ñÙc PhÆt.

Làm mÒi nuôi miŒng ngÜ©i ta,

Nam mô Tam ThØa Hånh PhÆt.
Nam mô Quäng Chúng ñÙc PhÆt.

NÜ§ng chiên xào nÃu thÆt là kh° Çau.
Ch£ng chåm cänh âu sÀu than thª,

Nam mô Minh ñÙc PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Du Hš BÒ Tát.
Nam mô SÜ Tº PhÃn tÃn BÒ Tát.

HÖn bÓn træm bŒnh kh° hành thân
Mu‡i mòng châm chích rÀn rÀn,
Dao Çâm ki‰m chém muôn phÀn thäm thÜÖng
Ch£ng chåm cänh muôn ÇÜ©ng não håi

Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Quy y thäy mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
TÆn hÜ không ch£ng dám lãng sao !
NguyŒn xin chÜ PhÆt trên cao,
TØ Bi hÜ§ng dÅn con vào ÇÜ©ng ngay.
TØ vô thÌ Ç‰n nay ch£ng tr†n
Vì tham lam bÓn món cúng dÜ©ng(11)
Sân si, tÆt ÇÓ lÅy lØng,
Sanh ra ác nghiŒp mÃy tØng Tu Di
ThÃy bÓ thí lòng không tùy hÌ,
NgÜ©i nhÅn kham, thº bÌ ghét ganh,
Lòng không Üa kÈ làm lành,
N¢m, ngÒi, Çi, ÇÙng không rành oai nghi
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 52

ñem thân cæn lÍ bái cúng dÜ©ng,
NguyŒn thân xúc chåm mÜ©i phÜÖngCam lÒ pháp vÎ, thanh lÜÖng ÇÎa Çàng.
NguyŒn thân chåm khinh an tÎnh Ç¶.
Thoát sanh già bŒnh, kh° th‰ gian,
Ch£ng lo Çói khát, tai nàn.
Thân thÜ©ng xúc cänh ni‰t bàn thänh thÖi.
Thân thÜ©ng chåm nhåc tr©i hoà tÃu
Hoa mån Çà träi thÃu tam thiên,
Thân không xúc cänh Üu phiŠn,
T¡m ao thÃt bäo tâm yên khí hòa.
NguyŒn chúng sinh ta bà th‰ gi§i,
ñem thân cæn quy v§i PhÆt Çà,
Xúc giác phiŠn løy lìa xa,
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Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,

LuÆt vô thÜ©ng không hŠ bi‰t nghï

TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
NguyŒn xin chÜ PhÆt chÙng minh,

Tåo l‡i lÀm tàm quš (12) låi không,
GÜÖng nhân quä ch£ng hãi hùng,

Giúp cho con ÇÜ®c viên thành Çåo tâm.
PHAÙT NGUYEÄN VEÀ THAÂN CAÊN

Chúng con låi ÇÒng tâm phát nguyŒn
Cho m†i loài cùng chuy‹n thân cæn,
ñ‰n ngày chÙng ÇÜ®c PhÆt thân,
NguyŒn không xúc chåm cänh trÀn kh° Çau.
Không chåm cänh våc dÀu ÇÎa ngøc,
Cänh than hÒng hØng h¿c thiêu thân,
Cänh ngâm nÜ§c lånh giá bæng,
Cänh vÜÖng tù ngøc không Çàng thoát ra
Ch£ng chåm ti‰ng khóc la ngå qu›
Vì cÖ hàn rên rÌ quanh næm,
Trên ÇÀu lºa ÇÓt thiêu hÀm,
ñÒng sôi Ç° miŒng nát bÀm ru¶t gan.
Thân ch£ng chåm l©i than ai oán,
Loài súc sanh phân tán thÎt da,
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Ghét ganh v§i kÈ có lòng kính tin,
Vì vô lÜ®ng vô biên nghiŒp t¶i,
Xin thành tâm sám hÓi diŒt trØ,
Ngºa trông PhÆt träi lòng tØ,
ñ¶ con qua ÇÜ®c b‰n b© giác kia.
TØ vô thÌ ki‰p vŠ hiŒn tåi,
Con Çã làm chÜ§ng ngåi nhiŠu ngÜ©i,
Không cho ai ÇÜ®c vui cÜ©i,
Không cho ngÜ©i ÇÜ®c sÓng Ç©i xuÃt gia
Không hoan h› ngÒi toà thiŠn ÇÎnh
Không giúp ngÜ©i thanh tÎnh gi§i trai,
Nh»ng ngÜ©i tåo tÜ®ng, làm chay,
CÛng gây chÜ§ng ngåi Çêm ngày cän ngæn
Cä ngÜ©i tu nhÃt tâm kh° hånh,
Ho¥c tøng kinh, thiŠn ÇÎnh, kinh hành,
CÛng làm chÜ§ng ngåi pháp lành,
NghiŒp Çoå ác thú cÛng Çành phäi mang
Låi ch£ng bi‰t lìa Çàng v†ng tÜªng
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Là pháp lành quy hÜ§ng Chân nhÜ,
Tu hành ch£ng bi‰t th¿c hÜ,
Cho nên ch£ng Ç¥ng t§i b© giác kia.
Trí ngu xuÄn ch£ng lìa tåo t¶i,
Con nay xin sám hÓi diŒt trØ.
Bao nhiêu t¶i ác, nghiŒp dÜ,
Xin trong m¶t niŒm tÄy trØ såch trÖn.
Con xin nguyŒn lòng son s¡t Çá,
Cho t§i ngày Çåo quä vuông tròn,
NÜÖng theo thÀn l¿c Tam Tôn,
Nh© công ÇÙc sám tâm hÒn thanh cao.
NguyŒn BÒ tát, Thánh hiŠn, Tam Bäo,
Vì tâm TØ, chÌ giáo chúng sanh,
Phát tâm tu tÆp pháp lành,

HÜ§ng vŠ TØ Phø Ç©i Ç©i quy y.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Chân ThÆt PhÆt.
Nam mô Thiên Chû PhÆt.
Nam mô Låc Cao Âm PhÆt.
Nam mô Tín TÎnh PhÆt.
Nam mô Bà Kÿ La ñà PhÆt.
Nam mô PhÜ§c ñÙc Ý PhÆt.
Nam mô DiŒm Xí PhÆt.
Nam mô Vô Biên ñÙc PhÆt.
Nam mô Tø Thành PhÆt.

Ba ÇÜ©ng sáu nÈo cÛng thành chánh nhân.
Trí tuŒ sanh mÜ©i phÀn sáng suÓt,

Nam mô SÜ Tº Du PhÆt.
Nam mô BÃt ñ¶ng PhÆt.

Nh© sám này mà vÜ®t luân hÒi,
BÒ ÇŠ phát nguyŒn không lùi,
Xä nghiŒp bÓn thú (13) lên ngÒi toà sen.

Nam mô Tín Thanh TÎnh PhÆt.
Nam mô HÜ Không Tång BÒ Tát.
Nam mô Tát ñà Ba Luân BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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PHAÙT NGUYEÄN VEÀ THIEÄT CAÊN

chÜÖng thÙ ba

Låi xin Çem thiŒt cæn phát nguyŒn,
Cùng chúng sanh mong chuy‹n nghiŒp
oan,
TØ nay Ç‰n lúc thành toàn,
Thû ngôi chánh giác räi ban pháp lành.
LÜ«i ch£ng n‰m vÎ tanh xÜÖng thÎt,
Cûa chúng sanh bÎ gi‰t mà æn.
VÎ ngÜ©i t¿ tº ch‰t oan,
Nh»ng vÎ cám d‡ hoàn toàn tránh xa.
NguyŒn chúng sanh ta bà th‰ gi§i,
ñem thiŒt cæn mà Ç°i vÎ lành,
N‰m cam lÒ vÎ diŒu linh,
Håt cÖm hÜÖng tích ÇÆm tình ng†t thÖm
N‰m thiŠn vÎ là cÖm cûa PhÆt,
N‰m thÙc æn nhÜ thÆt pháp thân,
VÎ tam vô lÆu (9) xông huân,
N‰m mùi pháp th¿c kh¡p trÀn ÇÜ®c vui.
LÜ«i thÜ©ng ÇÜ®c n‰m mùi giäi thoát .
VÎ nhiŒm mÀu thÖm ngát an vui,
ThiŒt cæn Çã phát nguyŒn rÒi,
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: Sám hÓi

Thân phàm phu kinh g†i là Bu¶c
Giäi là khi Çåo ÇÜ®c viên thành.
Bu¶c là k‰t quä do hành,
Vì vô minh m§i tåo thành ác nhân,
Giäi là quä tu phÀn giäi thoát,
Ba nghiŒp lành Çã Çåt quä chân.
Thánh nhân Ç‹ h‰t tâm thÀn,
Tu nhân giäi thoát ÇÜ®c thân bÃt phàm.
Tri‹n thÀn thông mà làm chuyŒn lå,
NhÜ m¶t thân bi‰n hoá nhiŠu thân,
Ho¥c tæng ho¥c giäm tu°i trÀn,
Ho¥c Çình th† mång, Ni‰t Bàn tùy nghi
Ho¥c t¿ tåi bay Çi tuÿ š,
Ni‰t Bàn là ch‡ nghÌ an nhàn,
Vô ngåi trí ch£ng th‹ bàn,
Tam thân, tÙ trí, hoàn toàn viên thông.
Xin Çåi chúng ÇÒng lòng nên bi‰t,
Các pháp lành khôn xi‰t tÎnh thanh,
Ch£ng do ác nghiŒp mà sanh,
Tham, sân, tÆt ÇÓ pháp lành ch£ng linh.
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Ch£ng phäi do tánh tình kiêu ngåo,

Nam mô −ng Cúng DÜ©ng PhÆt.

Ch£ng phäi do làm láo bi‰ng lÜ©i,
Ch£ng do tà ki‰n, chê ngÜ©i,

Nam mô ñ¶ Ðu PhÆt.
Nam mô Nhåo An PhÆt.

Mà do thÆn tr†ng xa r©i ác tâm.
NgÜ©i thÆn tr†ng chÌ nh¢m tích thiŒn,
Ho¥c nghe theo l©i khuy‰n PhÆt Çà,

Nam mô Th‰ Ý PhÆt.
Nam mô Ái Thân PhÆt.
Nam mô DiŒu Túc PhÆt.

Ch£ng bao gi© m¡c xÃu xa,
Ho¥c thân tàn tÆt, ho¥c là khinh chê.

Nam mô Ðu B¡c La PhÆt.
Nam mô Hoa Anh PhÆt.

Nay Çåi chúng muÓn vŠ cõi thánh,
Phäi y l©i chân chánh ti‰n tu,
M§i mong giäi thoát ngøc tù,

Nam mô Vô Biên BiŒn Quang PhÆt.
Nam mô Tín Thánh PhÆt.
Nam mô ñÙc Tinh TÃn PhÆt.

Ba ÇÜ©ng sáu nÈo oán thù tiêu vong.
Còn thân phàm døng công sám hÓi,
Công ÇÙc này, t¶i l‡i ÇÜ®c tiêu.

Nam mô DiŒu ñÙc PhÆt.
Nam mô Kim Cang Tång BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.

XÜa A-Xà-Th‰ t¶i nhiŠu,
Nh© tu sám hÓi mà tiêu tai nàn.

Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Pháp sám hÓi cÛng ban hoan hÌ,
PhÆt cäm thông thiŒn chí mà vui,
NhÃt tâm sám hÓi ch£ng lÖi,
NguyŒn xin chÜ PhÆt cÙu Ç©i chúng con
CÀu sám hÓi lòng son xin nguyŒn,
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Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
TØ bi ban räi phÜ§c lành,
Giúp cho con ÇÜ®c viên thành Çåo tâm.
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Mùi phÜ§c hÜÖng duyên giác thanh væn
Mùi hÜÖng Çæng ÇÎa pháp vân,
Næm hÜÖng giäi thoát (1) thánh nhân thÜ©ng
hành.
Ba mÜÖi bäy phÄm (2) lành tr® Çåo,
MÜ©i hai khoen (3) k‰t tåo nhân duyên,
Sáu ba la mÆt ngát thiŠn,
ñåi bi (4) tam niŒm (5) thÜ©ng xuyên ngåt ngào
HÜÖng mÜ©i l¿c (6) toä cao vô ngåi,
BÓn vô uš (7) t¿ tåi thÖm hÜÖng,
MÜ©i tám bÃt c¶ng (8) pháp vÜÖng,
Là hÜÖng vi diŒu PhÆt thÜ©ng Ç¶ sanh.
NguyŒn t› cæn pháp linh thÜ©ng trú,
NguyŒn t› cæn ÇÀy Çû phÜ§c lành,
Làm phÜÖng tiŒn Ç¶ chúng sanh,
Cùng nÜÖng vŠ ÇÃng Cha lành quy y.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Lê ñà Pháp PhÆt.
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DiŒt si mê, xä luy‰n tham sân,
Dù cho gian kh° muôn phÀn,
Chúng con cÛng nguyŒn ngàn lÀn quy y.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Kim Cang BÃt Hoåi PhÆt.
Nam mô Bäo Quang PhÆt.
Nam mô Long Tôn VÜÖng PhÆt.
Nam mô Tinh TÃn Quân PhÆt.
Nam mô Tinh TÃn H› PhÆt
Nam mô Bäo HÕa PhÆt.
Nam mô Bäo NguyŒt Quang PhÆt.
Nam mô HiŒn Vô Ngu PhÆt.
Nam mô Bäo NguyŒt PhÆt.
Nam mô Vô CÃu PhÆt.
Nam mô Ly CÃu PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Phan BÒ Tát.
Nam mô SÜ Tº Tác BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
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Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Quy y tr†n mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
TÆn hÜ không ch£ng dám lãng sao !
NguyŒn xin chÜ PhÆt trên cao,
TØ Bi hÜ§ng dÅn con vào ÇÜ©ng ngay.
NguyŒn Tam Bäo, t°, thÀy quy‰t ÇÎnh,
CÙu chúng con khÕi cänh Ç†a ÇÀy,
Tham, sân, si quÃy Çêm ngày,
S§m hôm phiŠn não v†c vÀy tÃm thân.
Xin vì chúng trÀm luân tam gi§i,
TÙ sanh cùng sáu cõi luân hÒi,
Dù mang nghiŒp n¥ng bao Ç©i,
Nh© công ÇÙc sám nh»ng l©i thi‰t tha,
Mong tÄy såch h¢ng sa nghiŒp chÜ§ng,
ñÜ®c an tâm quy hu§ng BÒ ñŠ,
Xa r©i bi‹n kh° sông mê,
NÜÖng nh© PhÆt l¿c trª vŠ nguÒn chân
DÆp ÇÀu låy phân trÀn thiŒn š,
Bao ki‰p tØ vô thÌ Ç‰n nay,
Màn vô minh bûa sâu dÀy,
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NguyŒn h‰t thäy chúng sanh sáu Çåo,
MÛi ÇØng ngºi mùi máu tanh hôi,
Chúng sanh mÃt mång cho ngÜ©i,
Vì ham æn uÓng håi Ç©i súc sanh.
MÛi ÇØng ngºi mùi tanh chém gi‰t,
Cûa chi‰n tranh tiêu diŒt lÅn nhau,
ñØng ngºi ô u‰ Än sâu,
Trong thân bÃt tÎnh tØ ÇÀu Ç‰n chân.
ñØng ngºi mùi hÆn sân thù oán,
ñØng ngºi mùi bÃt mãn tham xan,
Ngºi mùi ÇÎa ngøc oán than,
Ngºi mùi ngå qu› cÖ hàn khóc la.
NguyŒn chúng sanh ta bà sáu Çåo,
Ngºi mùi hÜÖng chánh giáo Ç¶ sanh,
Chiên Çàn, Üu bát thÖm lành,
Mùi hÜÖng thiŒn pháp th¡m tình tØ bi.
Ngºi mùi hÜÖng hành trì thÆp thiŒn,
Ð§p xông mùi løc niŒm ngát hÜÖng,
Mùi thÖm vô ngã, vô thÜ©ng,
Mùi thÖm diŒu pháp mÜ©i phÜÖng tÕa ng©i.
Ngºi mùi hÜÖng cung tr©i thuy‰t pháp,
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Nam mô Th‰ T¿ Tåi PhÆt.
Nam mô ñÙc Th† PhÆt.
Nam mô ñoån Nghi PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng PhÆt.
Nam mô ThiŒn NguyŒt PhÆt.
Nam mô Vô Biên BiŒn TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Bäo NguyŒt BÒ Tát.
Nam mô NguyŒt Quang BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
NguyŒn xin chÜ PhÆt thÜÖng tình,
ñ¶ cho con ÇÜ®c viên thành Çåo tâm.
PHAÙT NGUYEÄN VEÀ TYÛ CAÊN

Con låi Çem t› cæn phát nguyŒn,
Cho mÛi ÇØng vÜ§ng chuyŒn kh° Çau,
Dù ngày thành PhÆt có lâu
CÛng xin cho mÛi nhuÓm mÀu tÎnh thanh.
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Loanh quanh ba cõi lÃt lây sáu ÇÜ©ng,
NghiŒp trÜ§c Çã không tÜ©ng nguÒn gÓc
Nên ki‰p này t¿ chuÓc Üu phiŠn.
T¿ mình tÎnh mång Çäo Çiên,
H¢ng sa t¶i ác con nguyŠn diŒt tan,
TØ vô thÌ muôn vàn nghiŒp t¶i,
KhÄu, š, thân lÀm l‡i không ngØng,
Sáu cæn t¶i ch£ng bi‰t dØng,
Tåo nên nghiŒp ác mÃy tØng núi cao.
Tám vån tÜ trÀn lao thÓng kh°,
ChÌ vì bÎ cám d‡ cänh trÀn,
Không cÀu giäi thoát kh° luân,
VÅn cho cänh kh° cõi trÀn là vui.
Vì vô minh luân hÒi ch£ng s®,
Say s¡c thanh gieo n® trä vay,
Pháp lành ch£ng quán mäy may,
Theo ba nÈo ác, Çêm ngày buông lung,
Xin sám hÓi tÆn cùng trØ diŒt,
Nh© nguyŒn này dÙt tuyŒt nghiŒp xÜa,
Tham, sân, si Ç¶c xin chØa,
Hæm læm loài(14) khªi gió mÜa bi‰t rành
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CÛng xin nguyŒn chí thành sám hÓi,
MÜ©i ác duyên (15) nghiŒp khªi tØ lâu,
TÙ thû (16) ngÛ cái (17) æn sâu,
Løc th† (18) thÃt lÆu (19) bÃy lâu hoành hành
Nào ThÆp Sº (20) tung hoành lÅm liŒt,
Bát cÃu (21) cùng cºu ki‰t (22) rÓi ræm
TÙ vô lÜ®ng ch£ng lo chæm,
Løc Ç¶ vån hånh không nh¢m sºa sai,
Bæm bäy phÄm (23) ch£ng nài tu tÆp,
U°ng công tu vÅn g¥p chÜ§ng oan.
Sanh trong ba cõi bÃt toàn,
Gá thân bÓn loåi có ham thích gì !
Ho¥c làm ngÜ©i phân chia nam n»,
Ho¥c phi nam, phi n» vì Çâu?
Ho¥c sanh l§n, nhÕ nuÓt nhau,
Vô biên t¶i ác, thäm sÀu nghiŒp oan !
Vì ác nhân muôn vàn nhÜ th‰,
Con cúi ÇÀu Çänh lÍ chÜ Tôn.
Ra tay cÙu Ç¶ chúng con,
ñ‰n ngày thành PhÆt, ch£ng mòn sám tâm.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 60

Nghe pháp lành chánh ÇÎnh nhÆpthâm.
BÒ ÇŠ muôn hånh tùy tâm,
Giäi khai tri ki‰n, mê lÀm lìa xa.
Nghe diŒu pháp vÜ®t ra ba cõi,
An trú trong tuyŒt ÇÓi nhÎ không,
Thanh væn, bÒ tát pháp thông,
NhÃt thØa PhÆt Çåo m¶t lòng quy y.
Tai nghe PhÆt tØ bi th† kš:
Ch£ng bao lâu Ç¡c trí Çåi thØa !
Nhï cæn viên mãn nguyŒn xÜa.
NhÃt tâm hÜ§ng ÇÃng ñåi TØ quy y.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ThiŒn NghiŒp PhÆt.
Nam mô Ý Vô MÆu PhÆt.
Nam mô ñåi Thí PhÆt.
Nam mô Minh Tán PhÆt.
Nam mô Chúng TÜ§ng PhÆt.
Nam mô ñÙc LÜu BÓ PhÆt.
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Ch£ng nghe ti‰ng hãi hùng ngå qu›
Không ÇÒ æn rÀu rï kêu thÜÖng,
Lºa thiêu cÖn Çói Çoån trÜ©ng,
ñ©i Ç©i Çói khát không ÇÜ©ng thoát ra.
Tai ch£ng nghe ti‰ng la thÓng thi‰t,
Loài súc sanh rên xi‰t kh° Çau,
Ti‰ng kêu cûa ki‰p ng¿a trâu,
ñÜ©ng xa chª n¥ng cúi ÇÀu chÎu roi.
Låi ch£ng nghe ti‰ng ngÜ©i than thª,
Cänh biŒt ly, g¥p g«, oán thù,
Xích xiŠng, tra khäo, ngøc tù,
Ti‰ng kêu låc lõng mÎt mù tÓi tæm.
Ch£ng nghe ti‰ng ca, cÀm, linh, Óc,
Thê lÜÖng ho¥c länh lót mê ngÜ©i,
Ch£ng nghe ti‰ng khóc luân hÒi,
Ch£ng nghe ti‰ng ác ngÆp tr©i Çau thÜÖng
NguyŒn tØ nay tai thÜ©ng chân thÆt,
Nghe pháp âm chÜ PhÆt thuy‰t bàn,
Nghe l©i giäi thoát tám nàn,
Luôn nghe tám vån bÓn ngàn pháp môn.
Nh© chánh pháp tâm hÒn thanh tÎnh,
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(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô A Di ñà PhÆt,
Nam mô DÜ®c SÜ LÜu Ly Quang VÜÖng
PhÆt.
Nam mô Ph° Quang Minh PhÆt.
Nam mô T¿ Tåi Tràng VÜÖng PhÆt.
Nam mô Vô ChÜ§ng Ngåi PhÆt.
Nam mô Bäo Tång PhÆt.
Nam mô ñåi Häi PhÆt.
Nam mô Bình ñ£ng Tác PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Ma Ha Bát Nhã
Ba La MÆt ña Tâm Kinh
Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
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Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
Xá L®i Tº hãy nghe Çây:
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy tÜ§ng không
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,
Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng Không
ñã không S¡c và không cä Th†,
TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i thÆt Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh
CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,

Nam mô Pháp T¿ Tåi PhÆt.
Nam mô Phåm Âm PhÆt.
Nam mô DiŒu Âm BÒ Tát.
Nam mô ñåi Th‰ Chí BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
NguyŒn xin chÜ PhÆt thÜÖng tình,
ñ¶ cho con ÇÜ®c viên thành Çåo tâm.
PHAÙT NGUYEÄN VEÀ NHÓ CAÊN

Chúng con vì nhï cæn phát nguyŒn,
Cùng chúng sanh, thân quy‰n, bÓn loài
NguyŒn vì thiŒn nghiŒp cûa tai,

ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,
Lë nào Çâu tÆn thäy vô minh ?

Ch£ng nghe ti‰ng khóc bi ai buÒn rÀu.
Ti‰ng äo não th£m sâu ÇÎa ngøc,
Ti‰ng thét la bÎ Çøc chÈ xÜÖng,

ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,
Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công

Ti‰ng rên thÓng kh° vô lÜ©ng,
TØ mÜ©i tám ngøc bi thÜÖng nãonùng.
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S¡c thanh væn nhÆp h¶i vô sanh.
S¡c pháp Çoån ho¥c, vô minh.
Nhãn cæn Çã nguyŒn, ÇÀu thành quy y.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ThiŒn DiŒt PhÆt.
Nam mô Phåm TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Tri H› PhÆt.
Nam mô ThÀn TÜ§ng PhÆt.
Nam mô NhÜ Chúng VÜÖng PhÆt.
Nam mô Trì ñÎa PhÆt.
Nam mô Ái NhÆt PhÆt.
Nam mô La HÀu NguyŒt PhÆt.
Nam mô Hoa Minh PhÆt.
Nam mô DÜ®c SÜ ThÜ®ng PhÆt.
Nam mô Trì Th‰ L¿c PhÆt.
Nam mô PhÜ§c ñÙc Minh PhÆt.
Nam mô H› Minh PhÆt.
Nam mô Häo Âm PhÆt.
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Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí tuŒ mong ÇÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?
Các hàng BÒ tát vÅn h¢ng,
Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.
Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, vào hàng chánh nhân.
Ba la mÆt thÜ©ng chân DiŒu giác,
NgÒi toà sen ñ£ng giác BÒ ÇŠ.
Th‰ nên chú Bát Nhã kia,
Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, l¿c thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.
Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
Hãy nên tin tÜªng, bÕ lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú :
Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng
y‰t Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha. (3 lÀn)
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hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.
Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ Tát nhiŠu vô sÓ
ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.
NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,
NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,
Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.

Phøc nguyŒn
(Chû lÍ)
Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành
tâm sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ
các t¶i l‡i : Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù,
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Ch£ng Ç¡m s¡c lÀm mê, nghi ho¥c,
Ch£ng Üa s¡c Çánh ÇÆp, hÆn thù,
Ch£ng lÀm s¡c dø ngÜ©i ngu,
Ch£ng ham s¡c cûa ngøc tù tÓi tæm.
NguyŒn tØ nay m¡t chæm thÃy s¡c
Và hào quang v¡ng l¥ng pháp thân.
Bæm hai tÜ§ng PhÆt thÜ©ng chân,
Tám mÜÖi vÈ ÇËp sáng ngÀn NhÜ Lai,
ThÜ©ng thÃy s¡c nhåc tr©i, hoa báu,
Cûa Thiên Tiên räi tÃu cúng dÜ©ng,
ThÜ©ng xem næm s¡c hào quang,
TØ trong miŒng PhÆt l©i vàng trào tuôn.
M¡t vui ÇÜ®c luôn luôn thÃy PhÆt,
ThÃy Bích chi, BÒ tát, Thanh væn,
ThÃy trong pháp h¶i nhÃt tâm,
M†i ngÜ©i hoan h› quán thân PhÆt Çà.
M¡t thÃy s¡c tÎnh hoa thÃt giác,
ThÃy diŒu quä giäi thoát an vui,
Hào quang nhøc k‰ ngút tr©i,
Chúng sanh pháp h¶i, xa r©i lÀm mê.
S¡c løc Ç¶, bÒ ÇŠ bÃt thÓi,
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chÜÖng ba mÜÖi chín:

PHAÙT NGUYEÄN

Chúng con låi ÇÒng thanh phát nguyŒn
Vì thÃy r¢ng nh»ng chuyŒn kh° Çau,
Sáu cæn là gÓc t¶i sâu,
NhÜng n‰u bi‰t chuy‹n, công ÇÀu phÜ§c sinh
Kinh Th¡ng Man chÙng minh ÇiŠu Ãy,
ñem sáu cæn g¶t tÄy tÎnh thanh,
Làm nhân sinh các quä lành,
NghiŒp thân, miŒng, š k‰t thành thiŒn duyên.
PHAÙT NGUYEÄN VEÀ NHAÕN CAÊN

Chúng con tåi PhÆt tiŠn phát nguyŒn,
ñem nhãn cæn tu chuy‹n nghiŒp ma.

ho¥c phåm các ÇiŠu gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng sanh,
ho¥c tåo: thân ba nghiŒp t¶i, miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp
xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy, gây các t¶i l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ
PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng thÜÖng xót, gia h¶ chúng con: T¶i
chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm l§n, ti‰n tu Çåo nghiŒp, phÜ§c
huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u
tình và vô tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.
(cùng niŒm)

Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát

T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (m¶t låy)

BÓn loài sáu nÈo ta bà,
Cùng hàng thân thu¶c phát ra l©i nguyŠn
NguyŒn Ç‰n ngày Çû duyên thành PhÆt

T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n. (m¶t låy)

M¡t ch£ng say huyÍn ho¥c th‰ gian,
Døc tham, dÓi trá, tính toan,
ñÕ xanh rû chÜ§ng buông màn dÃu che,

T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng
lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (m¶t låy)
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hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.

-H‰t Quy‹n M¶t-

ñÜ©ng ÇÎa ngøc muôn phÀn thÓng kh°
Súc sanh nào phäi ch‡ an nhàn,
Ngå qu› Çói khát cÖ hàn,
ñã vào khó th‹ thoát nàn mà ra.
ThÆt trái v§i bao la hånh nguyŒn,
Mà chúng con Çã chuy‹n tâm tu,
NhÜng còn t¶i ác nghiŒp dÜ,
NguyŒn xin PhÆt träi tâm tØ Ç¶ cho.
Giúp chúng con không lo kh° nh†c,
ñ¶ chúng sanh ba Ç¶c xa lìa,
Ðu bi lão tº ÇÒng chia,
DÅn ÇÜ©ng muôn loåi cùng vŠ cõi vui.
NguyŒn chúng sanh tu bÒi phÜ§c huŒ,
ñû cæn lành phát thŒ Ç¶ sanh,
Quy‰t tâm giäi thoát h»u tình,
Xa lìa ÇÜ©ng ác, Çæng trình nÈo chân.
NguyŒn tÃt cä tâm thân thanh tÎnh,
Th¿c thi bÒ tát hånh cÙu Ç©i,
NhÃt thi‰t chûng trí tuyŒt v©i,
Chúng sanh giäi thoát nÖi nÖi an bình.
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Nam mô BÃt Hoåi Ý PhÆt.
Nam mô Thûy VÜÖng PhÆt.
Nam mô TÎnh Ma PhÆt.
Nam mô Chúng ThÜ®ng VÜÖng PhÆt.
Nam mô Ái Minh PhÆt.
Nam mô PhÜ§c ñæng PhÆt.
Nam mô BÒ ñŠ TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Tri Âm PhÆt.
Nam mô ThÜ©ng Tinh TÃn BÒ Tát.
Nam mô BÃt HÜu TÙc BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không thuy‰t giáo Ç¶ sanh,
NguyŒn xin Tam Bäo chÙng minh,
Quy‰t tâm hÒi hÜ§ng nguyŒn lành chúng con
NguyŒn gia h¶ s¡t son viên mãn,
Khi‰n chúng sanh tám nån lìa xa,
Chúng con, nghiŒp t¶i h¢ng hà,
Mang thân ÇÀy Ç†a trong ba ác trÀn.
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CHUÙ THÍCH
Quy‹n M¶t
1. Ki‰n tà: NhÆn thÙc sai lÀm vŠ các pháp, không tin t¶i phÜ§c,
không tin nhân quä, không tin luân hÒi, v.v...

2. Sáu ÇÜ©ng: Còn g†i là løc Çåo. GÒm có : 1. Tr©i ; 2. NgÜ©i ;
3. A-Tu-La ; 4. Súc sinh ; 5. Ngå qu› ; 6. ñÎa ngøc.

3. TÙ ân: (hay TÙ tr†ng ân) BÓn ân n¥ng m†i PhÆt tº ÇŠu phäi
nh§ ÇŠn Çáp : 1. Ân Cha mË ; 2. Ân PhÆt (ThÀy), T° ;
3. Ân QuÓc Gia và 4. Ân chúng sanh (tÃt cä ngÜ©i và vÆt).

4. TÙ nhi‰p: (TÙ nhi‰p pháp) BÓn phÜÖng pháp thâu phøc ngÜ©i :
1. BÓ thí (làm Ön hay giúp Ç« tài vÆt); 2. Ái ng» (l©i nói dÎu
dàng, lÎch s¿) ; 3. L®i hành (hành Ç¶ng l®i låc cho ngÜ©i) và
4. ñÒng s¿ (làm chung m¶t viŒc làm hay m¶t môi trÜ©ng m§i
hi‹u ÇÜ®c nh»ng khó khæn cûa ngÜ©i khác).

5. Long ThÀn Bát B¶: Tám b¶ gÒm các vÎ Tr©i, ThÀn, Qûy Çã
quy y PhÆt và phát nguyŒn ûng h¶ PhÆt pháp, gÒm có: 1.
Thiên (các vÎ Tr©i) ; 2. Long (các vÎ vua RÒng) ; 3. Då Xoa
(loài qu› bay trên không); 4. Càn-Thát-Bà (ThÀn Çánh
nhåc tr©i, thÜ©ng chÌ sÓng b¢ng mùi hÜÖng thÖm) ; 5. A-TuLa (các vÎ thÀn có phÜ§c ÇÙc gÀn nhÜ các vÎ Tr©i mà không
phäi Tr©i vì Üa ÇÃu tranh) ; 6. Ca-lÀu-la (loài chim cánh
vàng: kim xí Çi‹u); 7. KhÄn-na-la (ThÀn âm nhåc múa hát
cûa ñ‰ Thích) và 8. Ma-hÀu-la-dà (ThÀn r¡n)

6. PhÃn täo: Áo do nhiŠu mi‰ng väi cÛ rách ngÜ©i ta bÕ, lÜ®m và
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gi¥t såch, may ch¡p låi mà m¥c. Y phøc cûa ngÜ©i tu kh°
hånh ÇÀu Çà.

7. BÓn Vô LÜ®ng Tâm: TØ, Bi, H› và Xä.
8. Sáu Ba La MÆt: Pháp tu Løc ñ¶ cûa ngÜ©i tu Hånh BÒ Tát.
Ba la mÆt ÇÜ®c dÎch nghïa là B© bên kia, có nghïa là vÜ®t
thoát nh»ng gì g†i là thÜ©ng tình cûa Th‰ Gi§i loài ngÜ©i
này. GÒm có : 1. BÓ thí Ba la mÆt (giúp Ç« không phân biŒt,
không dè xÈn) ; 2. Trì Gi§i Ba la mÆt (Tuân hành gi§i luÆt
m¶t cách nghiêm túc, không vi phåm dù trong hoàn cänh
nào) ; 3. NhÅn nhøc Ba la mÆt (Kham nhÅn vÜ®t b¿c mà
không m¶t ngÜ©i thÜ©ng nào có th‹ kham nhÅn n°i) ; 4. Tinh
tÃn Ba la mÆt (CÓ g¡ng tu hành không mŒt mÕi hay nhàm
chán) ; 5. ThiŠn ÇÎnh Ba la mÆt (Toå thiŠn và nhÆp ÇÎnh
không gì có th‹ chÜ§ng ngåi) và 6. Trí tuŒ Ba la mÆt (trí tuŒ
Bát Nhã, tri ki‰n PhÆt, không gì không bi‰t).

9. BÓn trí vô ngåi: CÛng g†i là bÓn BiŒn tài Vô Ngåi mà chÌ PhÆt
m§i có : 1. Pháp vô ngåi (Thông hi‹u h‰t thäy m†i pháp nên
nói m¶t cách không trª ngåi) ; 2. Nghiã vô ngåi (Thông hi‹u
m†i lš thuy‰t cao siêu nên giäng nói m¶t cách không trª
ngåi) ; 3. TØ vô ngåi (Bi‰t tÃt cä ngôn ng» cûa m†i loåi
chúng sanh nên nói m¶t cách không trª ngåi) và 4. Låc
thuy‰t vô ngåi (Lúc nào cÛng hoan h› thuy‰t pháp m¶t cách
không trª ngåi).

10. Sáu thÀn thông: Sáu phép thÀn thông : 1. Thiên nhãn thông
(m¡t thÃy thông suÓt nhÜ m¡t các vÎ tr©i, không có gì trª
ngåi, th‰ gi§i nhÜ vi trÀn cÛng thÃy h‰t) ; 2. Thiên nhï
thông (tai nghe thông suÓt, không gì không nghe thÃy) ; 3.
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Theo BÒ tát tâm thành hÒi hÜ§ng,
NguyŒn chúng sanh ÇÒng chÙng bÒ ÇŠ,
M¶t th©i thoát khÕi bi‹n mê,
Quy y TØ Phø tìm vŠ nguÒn chân.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô Ki‰n Minh PhÆt.
Nam mô ThiŒn Hành Báo PhÆt.
Nam mô ThiŒn H› PhÆt.
Nam mô Vô Ðu PhÆt.
Nam mô Bäo Minh PhÆt.
Nam mô Oai Nghi PhÆt.
Nam mô Nhåo PhÜ§c ñÙc PhÆt.
Nam mô Công ñÙc Häi PhÆt.
Nam mô TÆn TÜ§ng PhÆt.
Nam mô ñoån Ma PhÆt.
Nam mô TÆn Ma PhÆt.
Nam mô Quá Suy ñåo PhÆt.
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VÅn không thÓi chuy‹n thâm tâm bÒ ÇŠ.
BÒ tát ch£ng nguyŒn thŠ ngoài miŒng,
NguyŒn tÆn tâm phøng hi‰n cæn lành,
H‰t lòng hÒi hÜ§ng chúng sanh,
TØ bi, ái niŒm phÜ§c lành räi ban.
ChÜ BÒ tát h¢ng làm nhÜ th‰,
Chúng con nay cÛng vÎ chúng sanh,
NguyŒn xin hÒi hÜ§ng cæn lành,
Khi‰n cho muôn loåi ÇÒng sanh sen vàng
ñÀy Çû huŒ kim cang kiên cÓ,
Pháp th‰ gian, thÓng kh° diŒt tan,
Thân, khÄu, š nghiŒp hoàn toàn,
ThÜ©ng thÃy chÜ PhÆt, trang hoàng tín tâm.
Xa lìa m†i mê lÀm, nghi ho¥c,
Dùng thiŒn cæn thù th¡ng tu hành,
T¿u thành bình Ç£ng pháp lành,
ThÄm thâu cæn tánh chúng sanh m†i loài.
Tâm tØ ái giäi khai tÎnh Ç¶,
Cho h»u tình cõi kh° thoát nàn,
Không còn Ç¡m pháp th‰ gian,
Ni‰t bàn an trø, hÜªng nhàn vô sanh.
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Túc mång thông (bi‰t rõ các ki‰p trÜ§c cûa mình và cûa
chúng sanh m¶t cách không trª ngåi) ; 4. Tha tâm thông
(bi‰t rõ tâm š chúng sanh m¶t cách không trª ngåi) ; 5.
ThÀn túc thông (khä næng bay Ç‰n vô sÓ th‰ gi§i m¶t cách
không trª ngåi) và 6. LÆu tÆn thông (thÀn thông này chÌ có
PhÆt và các ñåi BÒ Tát m§i Çåt ÇÜ®c, tÃt cä m†i phiŠn não
ÇŠu không còn, không có gì trª ngåi).

11. BÓn món cúng dÜ©ng: ThÜ©ng g†i là TÙ S¿ mà chúng sanh
cúng dÜ©ng cho ngÜ©i xuÃt gia : th¿c phÄm, y phøc, ÇÒ träi
n¢m và thuÓc men.

12. Tàm quš: Tâm h° thËn. Làm viŒc quÃy, t¿ mình bi‰t mà sanh
tâm h° thËn, g†i là Tàm. Làm viŒc quÃy, Ç‹ ngÜ©i khác thÃy,
sanh tâm h° thËn, g†i là Quš.

13. BÓn thú: BÓn cõi ác : 1. Cõi ÇÎa ngøc ; 2. Cõi ngå qu› ; 3.
Cõi súc sinh và 4. Cõi A-Tu-La.

14. Hai mÜÖi læm loài: CÛng g†i là 25 cõi H»u cûa chúng sanh
trong Døc gi§i, S¡c gi§i và Vô S¡c gi§i và vÅn còn trong vòng
Luân hÒi, gÒm có 4 châu (B¡c Câu lô châu, ñông Th¡ng
thÀn châu, Tây NgÜu hoá châu và Nam ThiŠm b¶ châu là
Th‰ gi§i cûa chúng ta), 4 ác thú (ñÎa ngøc, ngå qu›, súc
sinh và A tu la, 6 cõi tr©i Døc gi§i (TÙ thiên vÜÖng thiên,
Tam thÆp tam thiên, DiŒm ma thiên, ñâu xuÃt thiên, Hoá
låc thiên, Tha hoá t¿ tåi thiên) ; 4 cõi ThiŠn ( SÖ thiŠn, NhÎ
thiŠn, Tam thiŠn, TÙ thiŠn) ; 3 cõi tr©i S¡c gi§i (ñåi Phåm,
Vô tÜªng, TÎnh CÜ) ; 4 cõi tr©i Vô S¡c gi§i (Không xÙ, ThÙc
xÙ, BÃt døng xÙ, Phi tÜªng phi phi tÜªng xÙ). 25 cõi này vì
còn sanh khªi mê v†ng nên g†i là H»u.
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15. MÜ©i ác duyên: (hay mÜ©i ác nghiŒp). NgÜ®c låi v§i ThÆp
ThiŒn NghiŒp (Thân có 3 NghiŒp : Sát, ñåo và Dâm ;
MiŒng có 4 NghiŒp : Nói dÓi, thêu dŒt, Çâm th†c và hung ác ;
Ý có 3 NghiŒp : Tham, Sân Si)

16. TÙ thû: 1. Døc thû (Lòng ham muÓn cänh trÀn ª cõi Døc) ; 2.
Ki‰n thû (ÇÓi v§i thân Næm UÄn, cho là thÆt) ; 3. Gi§i thû
(gi» nh»ng gi§i pháp sai lÀm) và 4. Ngã thº thû (chÃp ngã)

17. NgÛ cái: 5 chÜ§ng ngåi tu hành : 1. Tham døc cái ; 2. Sân
nhu‰ cái ; 3. Thùy miên cái ; 4. Tråo hÓi cái ; 5. Tråo cº cái.

18. Løc th† : S¿ th† lãnh cûa sáu cæn ÇÓi v§i sáu trÀn.
19. ThÃt lÆu: 1. Ki‰n lÆu (m¡t trông thÃy s¡c, không rõ s¡c vói
tánh là bình Ç£ng, cÙ Ç¡m vào phÀn s¡c tÜ§ng mà sanh tâm
phân biŒt, nhân cänh tÓt xÃu mà sanh tâm yêu ghét) ; 2.
ChÜ cæn lÆu (không nh»ng nhãn cæn mà cä các cæn khác
cÛng sanh tâm phân biŒt nhÜ th‰) ; 3. Vong lÆu (quên ÇiŠu
lành, rong ru°i theo ÇiŠu ác) ; 4. Ác lÆu (ÇÓi v§i nghÎch cänh
sanh tâm ghét bÕ) ; 5. Thân cÆn lÆu (không nghe l©i thÀy
dåy, gÀn gÛi bån ác) ; 6. Ái lÆu (g¥p cänh thuÆn sanh tâm
mê m£i mãi) và 7. NiŒm lÆu (không hi‹u chân tâm vô niŒm,
cÙ rong ru°i theo v†ng niŒm)

20. ThÆp sº : MÜ©i ÇiŠu sai sº mình, gÒm 5 Ç¶n sº và 5 l®i sº.
• 5 Ç¶n sº gÒm có: 1. Tham døc sº ;2. Sân nhu‰ sº

3. Vô minh sº ; 4. Mån sº và 5. Nghi sº.
• 5 l®i sº gÒm có: 1. Thân ki‰n sº ; 2. Biên ki‰n sº

3. Tà ki‰n sº ; 4. Ki‰n thû sº và 5. Gi§i thû sº.
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Làm Çèn sáng l§n soi ÇÜ©ng,
DiŒt trØ si ám, khai phÜÖng tiŒn mÀu,
Làm Çåo sÜ pháp sâu khai mª,
Tâm chân nhÜ ch‡ ª thanh nhàn,
Tâm tØ ch£ng th‹ nghï bàn,
ñem công ÇÙc sám hoàn toàn phøng dâng
ChÜ bÒ tát Çã tØng làm vÆy,
HÒi hÜ§ng cho h‰t thäy chúng sanh,
Vô lÜ©ng công ÇÙc, cæn lành,
Oán thân bình Ç£ng ÇÒng sanh tâm tØ.
Chúng sanh vì nghiŒp dÜ thù oán,
BÒ tát dùng vô hån pháp sâu,
ChÌ bày phÜÖng hÜ§ng hÒi ÇÀu,
ThÜ©ng dùng m¡t tuŒ nhi‰p thâu m†i loài.
NhÜ m¥t tr©i, nån tai ch£ng chuy‹n,
NhÜ bi‹n sâu, ô nhiÍm ch£ng dung.
Quy‰t tâm hÒi hÜ§ng vô cùng,
Ch£ng hŠ nhàm chán sÓng chung cõi phàm
V§i kÈ ngu thÜ©ng làm bån tÓt,
ñem pháp lành rºa g¶t ác tâm,
NhÅn kham chÎu m†i hi‹u lÀm,
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Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n MÜ©i)
chÜÖng ba mÜÖi tám:

BÒ Tát HÒi HÜ§ng

Chúng con Çã cùng nhau kh° nh†c,
Trong Çåo tràng g¡ng h†c tu hành,
D¿ng xây vô lÜ®ng cæn lành,
CÛng vì l®i ích chúng sanh muôn loài.
Khi‰n chúng sanh ai ai thanh tÎnh,
Mà trª vŠ bän tính thuÀn lÜÖng,
DiŒt trØ kh° não vô lÜ©ng
Trong ba ác Çåo, nh© nÜÖng ÇÙc lành.
ñem công ÇÙc chí thành sám hÓi,
Làm cºa nhà gánh t¶i chúng sanh,
Cho ngÜ©i ÇÜ®c sÓng an lành,
Cho ngÜ©i h‰t kh°, ch£ng sanh não phiŠn
Làm cÙu h¶ nhân thiên nÜÖng náu,
Ch‡ quy y phÜ§c báu trÜªng tæng,
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- ñ¶n sº :do ái trÜ§c mà có, gây phiŠn não khó trØ.
- L®i sº : do nhÆn thÙc sai lÀm mà có, gây phiŠn não dÍ trØ.
21. Bát cÃu: CÃu là nhÖ bÄn, ÇÓi v§i Tam Bäo ch£ng nh»ng không
tín ngÜ«ng tán thán låi còn phÌ báng. ƒy là ba cÃu ª ba
nghiŒp Thân KhÄu Ý, thÙ tÜ là bÃt hi‰u v§i cha mË, thÙ
næm là không kính th© sÜ trÜªng, thÙ sáu là không cÙu giúp
kÈ bÀn cùng, thÙ bäy là không sæn sóc ngÜ©i Çau Óm và thÙ
tám là không thÜÖng xót chúng sanh. Tám ÇiŠu này là phÜ§c
ÇiŠn. 3 ÇiŠu trÜ§c là Kính ÇiŠn, 2 ÇiŠu sau là Ân ÇiŠn và ba
ÇiŠu sau cùng là Bi ÇiŠn. ñã không chæm nom ru¶ng phÜ§c
Ãy mà låi còn không cung kính, không bi‰t Ön, không thÜÖng
xót cho nên vì tám cÃu mà tåo tÃt cä t¶i.

22. Cºu Ki‰t : 1. Ái ki‰t (say Ç¡m cänh ngÛ døc, không r©i) ; 2.
Nhu‰ ki‰t (giÆn d» bÃt bình ÇÓi v§i nghÎch cänh) ; 3. Mån
ki‰t (kiêu cæng, ngåo nghÍ) ; 4. Vô minh ki‰t (ngu si m© ám
ÇÓi v§i lë chân chánh) ; 5. Ki‰n ki‰t (tà ki‰n, không tin nhân
quä) ; 6. Thû ki‰t (v†ng chÃp s¿ hi‹u bi‰t không chân chánh
và gi§i pháp sai lÀm làm l¡m ÇiŠu ác) ; 7. Nghi ki‰t (dø d¿
không tin chân lš, không tu hành theo hånh chân chánh) ; 8.
TÆt ki‰t (ghen ghét nh»ng bÆc hiŠn ÇÙc) ; 9. Xan ki‰t (Keo
bÄn không chÎu bÓ thí låi làm nhiŠu ÇiŠu ác). Chín ÇiŠu này
ràng bu¶c chúng sanh trong ÇÜ©ng sanh tº vì nó khi‰n chúng
sanh gây nhiŠu t¶i l‡i.

23. Ba mÜÖi bäy phÄm (tr® Çåo) : 37 pháp h‡ tr® cho ngÜ©i tu
hành mau thành Çåo quä, gÒm có : 4 niŒm xÙ, 4 chánh cÀn,
4 nhÜ š (thÀn túc), 5 cæn, 5 l¿c, 7 giác chi và 8 chánh Çåo.
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ta bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.
Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.
Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

kŒ khai kinh
Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.
Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu.
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Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà
sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.
ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(lÜÖng hoàng sám)
Quy‹n Hai

Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå
rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.
PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô
lô hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô.
BÒ ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰
rÎ då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà
då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra a
tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då,
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Nghi thÙc tøng niŒm

Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam. (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám. (3 lÀn)
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NiŒm hÜÖng
Tâm thành dâng hÜÖng Gi§i,
HÜÖng ñÎnh và hÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,
HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,
Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.
Cùng tÃt cä Tôn Pháp,
H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,
N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ
H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.
Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
(3 lÀn)

chú Çåi bi
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát
(3 lÀn)

ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ
Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.

Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam mô a

ChÙng thành Çåo Vô ThÜ®ng.

rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ ÇŠ tát
ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha ca lô

Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)
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ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát na
Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a rÎ
da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
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Tán lÜ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng.
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí
thành.
Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát (3 lÀn)

Væn phát nguyŒn
Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,
Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng.
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,
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Kÿ nguyŒn
Nay ÇŒ tº chúng con,
Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.
Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.
ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi Giác,
Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,
Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.
NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,
ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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Tán PhÆt

Çänh lÍ tam bäo

ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,
Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,
Cha lành chung bÓn loåi.
Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.
XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.
LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.
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Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không
Bi‰n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp
PhÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh
Tæng ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai
Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù
SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát,
H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i
ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt,
ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí
BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)
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Tán PhÆt

Çänh lÍ tam bäo

ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,
Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,
Cha lành chung bÓn loåi.
Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.
XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.
LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 504

Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không
Bi‰n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp
PhÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh
Tæng ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai
Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù
SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát,
H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i
ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt,
ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí
BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)
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Tán lÜ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí
thành.
Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát (3 lÀn)

Væn phát nguyŒn
Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,
Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng.
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,
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Kÿ nguyŒn
Nay ÇŒ tº chúng con,
Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.
Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.
ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi Giác,
Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,
Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.
NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,
ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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NiŒm hÜÖng
Tâm thành dâng HÜÖng Gi§i,
HÜÖng ñÎnh và HÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,
HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,
Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.
Cùng tÃt cä Tôn Pháp,

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,
N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ
H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.
Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
(3 lÀn)

chú Çåi bi

H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.

Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát

ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ
Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.

Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam

ChÙng thành ñåo Vô ThÜ®ng.

mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ
ÇŠ tát ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha

Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)

ca lô ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát
na Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a
rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
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(3 lÀn)

Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà
sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.
ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(lÜÖng hoàng sám)
Quy‹n MÜ©i

Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå
rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.
PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô lô
hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô. BÒ
ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰ rÎ
då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà
då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra
a tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då,
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Nghi thÙc tøng niŒm

Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám. (3 lÀn)
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ta bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.
Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.
Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
(3 lÀn)

kŒ khai kinh
Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.
Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu.
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pháp Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n Hai)
chÜÖng thÙ tÜ: Phát BÒ Ç“ Tâm

Ngày nay tâm b®n nhÖ Çã såch,

ÇÎa ngøc : TÜªng tÜ®ng, h¡c sa, Çóng Çinh vào thân,
gi‰ng lºa, cÓi Çá, sÕi bay, Çao binh, Çói khát, chäo
ÇÒng sôi, v.v...

ChÜÖng 31: LÍ PhÆt th‰ chúng sanh trong các ÇÎa ngøc HÕa
Thành, ñao SÖn v.v...Trong chÜÖng này, tác giä liŒt
kê các ÇÎa ngøc : Thành lºa, hang Çá, nÜ§c sôi, núi
Çao, h° lang, giÜ©ng s¡t, gió nóng, phun lºa.

MÜ©i ác (1) và nghiŒp ách (2) không còn,
ChÜ§ng n¥ng (3) cÛng ÇÜ®c tiêu mòn,
Trong ngoài thanh tÎnh, g¡ng tròn công phu.
Nay xin h†c hånh tu BÒ tát,
Nhân ÇÎa gì giäi thoát chÜ§ng duyên ?
PhÆt thÜ©ng khen ng®i chÜ hiŠn.
Tr¿c tâm là Çåo châu viên trí mÀu.
Xin Çåi chúng cùng nhau kiên cÓ,
Ch§ tÜªng r¢ng nghiŒp sÓ së qua,
BÒ ÇŠ tâm r¶ng bao la,
N‰u không phát nguyŒn, nghiŒp ma së hành.
Phát tâm Ãy tÙc thành tâm PhÆt,
Công ÇÙc nan nghì (4) thÆt vô song.
NgÜ©i tu hãy nh§ n¢m lòng,
Tâm BÒ ÇŠ phát, nhÆp dòng thiŒn nhân.
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CHUÙ THÍCH
Quy‹n Chín
TØ chÜÖng 27 Ç‰n chÜÖng 31: Trong næm chÜÖng này là nh»ng
chÜÖng lÍ PhÆt thay th‰ cho các chúng sinh trong các
ÇÎa ngøc. Soån giä sám thi này, sau khi Ç†c rÃt kÏ n¶i
dung cûa các chÜÖng nói trên, nhÆn thÃy không có gì
khác nhau trong các l©i nguyŒn, nên Ç‹ tránh nh»ng
chi ti‰t trùng ÇiŒp, Çã gom tÃt cä 5 chÜÖng này vào
m¶t chÜÖng là chÜÖng LÍ PhÆt th‰ các chúng sanh
trong ÇÎa ngøc A-Tÿ và các ÇÎa ngøc khác. ñ‹ tôn
tr†ng nguyên tác, soån giä xin kê khai tên cûa các ÇÎa
ngøc ÇÜ®c tác giä liŒt kê trong m‡i chÜÖng:

ChÜÖng 27: LÍ PhÆt th‰ các chúng sanh trong ÇÎa ngøc A-Tÿ.
ChÜÖng 28 : LÍ PhÆt th‰ các chúng sanh trong ÇÎa ngøc Khôi Hà,
ÇÎa ngøc Thi‰t Hoàn v.v... Trong chÜÖng này, tác giä
liŒt kê các ÇÎa ngøc : Khôi hà, rØng ki‰m, rØng gai, c¶t
ÇÒng, máy s¡t, lÜ§i s¡t, hang s¡t, hoàn s¡t, Çá nh†n.

ChÜÖng 29 : LÍ PhÆt th‰ các chúng sanh trong nh»ng ÇÎa ngøc
UÓng nÜ§c ÇÒng sôi, ÇÎa ngøc hÀm hÓ v.v.... Trong
chÜÖng này, tác giä liŒt kê các ÇÎa ngøc : UÓng nÜ§c
ÇÒng sôi, chúng hiŒp, khi‰u oán, Çåi khi‰u oán, ÇÎa
ngøc nóng, Çåi nóng, hÀm than, rØng cháy v.v...

ChÜÖng 30 : LÍ PhÆt th‰ chúng sanh trong các ÇÎa ngøc Çao binh,
ÇÒng phû v.v.... Trong chÜÖng này, tác giä liŒt kê các
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BÒ ÇŠ tâm là nhân thù th¡ng,
ñ‹ sau này chÙng Ç¥ng quä hiŠn,
PhÆt h¢ng khen ng®i Nhân Thiên :
Lành thay ! l®i låc kh¡p miŠn chúng sanh
Phát tâm Ãy phäi thành th¿c nguyŒn,
Tâm Çåi thØa ch£ng luy‰n th‰ tình,
Vì ngÜ©i, nên phäi hy sinh,
Ch£ng do tÜ l®i, hÜ danh mà làm.
NguyŒn nhÃt trí kh° tham PhÆt pháp,
Tâm Çåi thØa giäi thoát chúng sanh,
Ba ÇÜ©ng, sáu nÈo d» lành.
Oán thân bình Ç£ng th¿c hành huŒ tâm.
TrÜ§c phäi quán ân thâm cha mË,
ThÀy, t°, cùng tín thí Çàn na
Tr©i, ngÜ©i trong cõi Ta bà
Ngã qu›, ÇÎa ngøc, cùng là súc sanh,
ñ¶ tÃt cä Çåt thành Chánh giác,
ñ¶ muôn loài giäi thoát nhÜ nhau.
DÅu cho r¶ng l§n Ç‰n Çâu,
BÒ ÇŠ tâm cÛng nguyŒn cÀu trä Ön.
ThÃy chúng sanh mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i
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ñŠu là ngÜ©i liên Ç§i h† hàng.
ñŠu là thân thích xóm làng,
ñŠu là ngÜ©i Çã räi ban ân dÀy.
Nay là lúc nên thay th‰ h†,
NguyŒn cho mình chÎu kh°, h† vui,
Chúng sanh thäy thoát luân hÒi,
BÃy gi© mình m§i yên ngÒi tòa sen.
Tâm BÒ ÇŠ Ön ÇŠn nghïa trä,
Vì chúng sanh tÃt cä quy y,
MÜ©i phÜÖng HiŠn Thánh tØ bi,
ChÙng minh con nguyŒn th¿c thi Çåo mÀu.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Dõng Thí PhÆt.
Nam mô Thanh TÎnh PhÆt.
Nam mô Thanh TÎnh Thí PhÆt.
Nam mô Ta LÜu Na PhÆt.
Nam mô Thûy Thiên PhÆt.
Nam mô Kiên ñÙc PhÆt.
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T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. ( 1 låy)
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n. ( 1 låy)
T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh,thÓng
lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (1 låy)

hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.

H‰t quy‹n Chín
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ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.

Nam mô Chiên ñàn Công ñÙc PhÆt.

NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,
NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,

Nam mô Vô LÜ®ng Cúc Quang PhÆt.
Nam mô Quang ñÙc PhÆt.

NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,
Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.

Nam mô Vô Ðu ñÙc PhÆt.
Nam mô Na La Diên PhÆt.
Nam mô Công ñÙc Hoa PhÆt.

phøc nguyŒn
(Chû lÍ)

Nam mô Kiên Dõng Tinh TÃn BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành tâm
sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ các t¶i l‡i :
Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù, ho¥c phåm các
ÇiŠu gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng anh, ho¥c tåo : thân ba
nghiŒp t¶i, miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy,
gây các t¶i l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng
thÜÖng xót, gia h¶ chúng con : T¶i chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm
l§n, ti‰n tu Çåo nghiŒp, phÜ§c huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u tình và
vô tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.
(cùng niŒm)

Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát .
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NguyŒn chÜ PhÆt, mÜ©i phÜÖng HiŠn
Thánh
ñ¶ cho con chÜ hånh vuông tròn,
DÀu xÜa phÜ§c ÇÙc nhÜ non,
DÀu sanh thiên quÓc cÛng còn phàm thân
Khi phÜ§c h‰t, trÀm luân cõi kh°,
Sanh tº nhÜ hÀm hÓ sa vào,
Thoát ra khó n‡i ÇÜ®c nào,
Kh° Çau phiŠn não nhÜ sao trên tr©i.
N‰u ch£ng phát nên l©i thŒ nguyŒn,
Tâm BÒ ÇŠ ch£ng nhuyÍn nhuÀn tin,
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Có Çâu phÜ§c ÇÙc trang nghiêm,
Xa tâm phiŠn não, lìa niŠm kh° Çau.
Kinh ñåi TÆp có câu chÌ lÓi:
PhiŠn não nhÜ nhà tÓi træm næm,
ChÌ cÀn m¶t ng†n lºa tæm,
CÛng tan m© ám âm thÀm tØ lâu.
BÒ ÇŠ tâm ch£ng Çâu là nhÕ,
Công ÇÙc kia thÆt khó nghï bàn.
ñâu nên lÀn l»a thª than,
Chí thành khÄn nguyŒn trÜ§c Çàn chÜ Tôn
Con Ç¥t h‰t tâm hÒn an trú
Trong niŠm tin ÇÀy Çû lòng thành
BÒ ÇŠ tâm phát nguyŒn lành,
M¶t lòng Ç¶ thoát chúng sanh muôn loài
Không buông lung, làm sai, nghï bÆy,
Phát nên l©i tØ Çáy tâm can,
Tâm nhÜ tâm PhÆt, thánh, phàm,
TØ bi chÙng chi‰u lòng cam k‰t này.
NguyŒn nh§ nghï t§i ngày thành PhÆt,
Ch£ng Ç‹ lòng mê Ç¡m thiên nhân,
Không màng chÙng quä Thanh væn
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Ba la mÆt thÜ©ng chân DiŒu giác,
NgÒi toà sen ñ£ng Giác BÒ ñŠ.
Th‰ nên chú Bát Nhã kia,
Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, l¿c thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.
Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
Hãy nên tin tÜªng, bÕ lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú :
Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng y‰t
Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha. (3 lÀn)

hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
Vô biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.
Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ Tát nhiŠu vô sÓ
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Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng Không

ñã không S¡c và không cä Th†,
TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i thÆt Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh ?
CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,
ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,
Lë nào Çâu tÆn thäy vô minh ?
ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,

NguyŒn tu m¶t hÜ§ng nhÆp tâm Çåi thØa

NguyŒn trong lúc tu chÜa thành PhÆt,
Dù kh° Çau ch£ng mÃt lòng tin.
BÒ ÇŠ tâm nguyŒn v»ng bŠn
CÀu xin chÜ PhÆt ª trên gia trì.
ChÜ hiŠn thánh tØ bi chÙng giám,
Dù thân vÜÖng tám nån(4) oan khiên,
Ho¥c trong ba cõi Çäo Çiên,
Ho¥c sa ÇÎa ngøc xÜÖng nghiŠn thÎt tan
Ho¥c tåi ch‡ bæng hàn thê thäm,
Ho¥c A tÿ vô gián giam thân,
CÛng không lay Ç¶ng tâm thÀn.

Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công !
Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí TuŒ mong ñÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?

BÒ ÇŠ tâm nguyŒn vån phÀn ch£ng thay.
Dù có phäi thân này tan nát,
CÛng không r©i hai pháp Çã thông:

Các hàng BÒ Tát vÅn h¢ng,
Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.

M¶t là t¿ tánh pháp Không,
Hai là Ç¶ chúng sanh ÇÒng thoát ly.

Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, vào hàng Chánh Nhân
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Chúng con phát nguyŒn vì ba cõi,
Muôn loài Çang chìm n°i sông mê,
ñåt thành vô thÜ®ng BÒ ÇŠ
M§i mong ÇÜa chúng sanh vŠ nguÒn chân
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Xin nguyŒn ÇÜ®c hÒng ân Tam Bäo
ChÙng lòng con thuÆn thäo quy y,
NguyŒn xin HiŠn Thánh liÍu tri
Con nay Çänh lÍ Çåi bi PhÆt Çà:
( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Liên Hoa Quang Du Hš ThÀn
Thông PhÆt.
Nam mô Tài Công ñÙc PhÆt.
Nam mô ñÙc NiŒm PhÆt.
Nam mô ThiŒn Danh XÜng Công ñÙc
PhÆt.
Nam mô HÒng DiŒm ñ‰ Tràng VÜÖng
PhÆt.
Nam mô ThiŒn Du B¶ Công ñÙc PhÆt.
Nam mô Bäo Hoa Du B¶ PhÆt.
Nam mô Bäo Liên Hoa ThiŒn Trø Ta
La Th† VÜÖng PhÆt
Nam mô ñÃu Chi‰n Th¡ng PhÆt.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 88

Linh kÿ, ngÛ b¶ siêu nhân,
Mà xin hÒi hÜ§ng pháp trÀn chúng sanh
NguyŒn tÙ chúng linh tinh thÜ®ng hå,
Cho Ç‰n ngày chÙng quä BÒ ÇŠ,
Pháp môn vô tÜ§ng phá mê,
Báo lành ch§ Ç¡m, tìm vŠ nguÒn chân.

Ma Ha Bát Nhã
Ba La MÆt ña Tâm Kinh
Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
Xá L®i Tº hãy nghe Çây :
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy tÜ§ng không
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,
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CÛng Çem hÒi hÜ§ng chúng sanh,

Nam mô ThiŒn Du B¶ PhÆt.

CÀu Vô ThÜ®ng Çåo hoàn thành nguyŒn tu.
Thay các vÎ công phu sám hÓi,

Nam mô Châu Tráp Trang Nghiêm
Công ñÙc PhÆt.

Nh© chí thành mà Ç°i nghiŒp duyên,
ñem tâm hÒi hÜ§ng vô biên,
Chúng chÜa thành PhÆt, ch£ng quên bÒ ÇŠ
Công ÇÙc xin hÜ§ng vŠ tÃt cä,

Nam mô Khí ƒm Cái BÒ Tát.
Nam mô TÎch Cæn BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.

NguyŒn ÇÒng th©i chÙng quä chánh
chân
NguyŒn xin chÜ PhÆt, thánh nhân,
TØ bi nhi‰p th†, ân cÀn chÙng minh.
Chúng con låi gieo mình Çänh lÍ,
Tåi PhÆt tiŠn thay th‰ chúng sinh,
NguyŒn hÒi hÜ§ng m†i nghiŒp lành
TÆn hÜ không gi§i h»u tình nhân thiên
NguyŒn thay th‰ chÜ hiŠn quÓc chû,
Thay mË cha, thÀy t°, ÇÒng tu,
ñàn na, tín thí, bån thù,
CÛng thay th‰ cä ngøc tù ma vÜÖng,
Thay th‰ cä thiên vÜÖng tÙ Çåi,
Thay các loài tÙ häi long thÀn,
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Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
NguyŒn mÜ©i phÜÖng, PhÆt tØ chÙng
giám,
Lòng Çåi bi giao cäm chúng sanh,
Con nay ÇÜ®c chút duyên lành,
CÀu xin chÜ PhÆt thÜÖng tình bäo ban.
Vì muôn loåi thành toàn chí cä,
Cho Ç‰n ngày k‰t quä chu viên,
Chúng sanh vô tÆn não phiŠn,
ñem Çåo giäi thoát mà ÇŠn Ön xÜa.
Dù Ç©i này con chÜa thành PhÆt
Tâm BÒ ÇŠ hoàn tÃt nguyŒn lành,
T§i vô cùng ki‰p lai sinh,
NÜÖng nh© PhÆt l¿c tÆn tình Ç¶ tha.
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Chúng sanh chÓn ta bà muôn loåi
Vì nghiŒp dÀy ngu dåi ch£ng hay,
Ki‰n tà(5) ÇÀy Çoå lâu nay.
Ch£ng nghe chánh pháp chÌ bày nguÒn chÖn.
Xin pháp l¿c ra Ön cÙu Ç¶,
Cho muôn loài tÕ ng¶ ÇÜ©ng ngay,
Gia công tu tÆp pháp này,
NhÃt thi‰t chûng trí (6) có ngày thành công.
Chúng con xin ÇÒng lòng Çänh lÍ,
Xin dÆp ÇÀu dÜ§i bŒ chí tôn.
Phát tâm nguyŒn trª vŠ nguÒn,
CÀu xin chÜ PhÆt h¢ng luôn Ç¶ trì:
( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Ph° Quang PhÆt.
Nam mô Ph° Minh PhÆt.
Nam mô Ph° TÎnh PhÆt.
Nam mô ña Ma La Båt Chiên ñàn
HÜÖng PhÆt.
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Cùng qu› thÀn Çã d¿ng nghiŒp lành,
HÒi hÜ§ng h‰t thäy chúng sanh,
NhÃt thØa PhÆt Çåo th¿c hành mÜ©i phÜÖng.
Låi vì các nhân vÜÖng th‰ gi§i,
S¿ nghiŒp lành gºi t§i chúng sanh,
HÒi hÜ§ng công ÇÙc tÎnh thanh,
Quy y Çåi giác cha lành th‰ gian.
Låi xin vì các hàng PhÆt tº,
XuÃt gia cùng nam n» tåi gia
Trong ngoài tam gi§i các tòa,
ñem công, ÇÙc, hånh hÜ§ng ra m†i loài
Låi vì chúng trÀn ai sáu nÈo
Ch£ng hiŠm chi Ça thi‹u ÇÙc lành,
NguyŒn xin hÒi hÜ§ng chúng sanh,
Tåo nên phÜ§c báu Ç‹ dành Ç©i sau.
Thay các vÎ Çang cÀu chánh giác,
Kh¡p mÜ©i phÜÖng bÒ tát, thanh væn
Tåo công ÇÙc kh¡p m†i phÀn,
Nay Çem hÒi hÜ§ng kh¡p trÀn nh© Ön.
Thay các vÎ thiên, nhân hành Çåo,
ñÜ®c bao nhiêu phÜ§c báo quä lành,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 491

NghiŒp thân, miŒng, š tÎnh thanh an hòa

Trong lúc còn vào ra sanh tº,
Tâm buông lung trØ khº tÆn nguÒn
Tham lam, keo kiŒt ÇŠu buông,
HÆn sân, tåp loån, si cuÒng ÇŠu tiêu.
Tâm thù th¡ng phiêu diêu an trú,
Tâm tØ bi r¶ng Ç¶ quÀn sinh,
Tâm cÀu nghe pháp diŒu linh,
Tâm tu tÆp hånh ích mình, l®i tha.
NguyŒn ª trong ta bà th‰ gi§i,
Tâm bÒ ÇŠ sanh khªi t¿ nhiên,
Thoát ly h‰t m†i Üu phiŠn,
BÜ§c lên chánh quä nhân thiên ÇÜ®c nh©
PHAÙT NGUYEÄN HOÀI HÖÔÙNG
THEÁ CHO CHUÙNG SANH

Con cung kính phøng th© Çänh lÍ,
Tåi Çåo tràng thay th‰ chÜ Thiên,
ñem hÒi hÜ§ng h‰t thiŒn duyên,
HÜ§ng ngôi chánh giác kiŠn thiŠn quy y
Chúng con låi xin vì Long chûng,
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Nam mô Chiên ñàn Quang PhÆt.
Nam mô Ma Ni Tràng PhÆt.
Nam mô Hoan H› Tång Ma Ni Bäo
Tích PhÆt
Nam mô NhÃt Thi‰t Th‰ Gian Nhåo
Ki‰n ThÜ®ng ñåi Tinh TÃn PhÆt.
Nam mô Ma Ni Tràng ñæng Quang PhÆt
Nam mô HuŒ C¿ Chi‰u PhÆt.
Nam mô Häi ñÙc Quang Minh PhÆt.
Nam mô Kim Cang Lao CÜ©ng Ph° Tán
Kim Quang PhÆt.
Nam mô ñåi CÜ©ng Tinh TÃn Dõng
Mãnh PhÆt.
Nam mô ñåi Bi Quang PhÆt.
Nam mô TØ L¿c VÜÖng PhÆt.
Nam mô TØ Tång PhÆt.
Nam mô HuŒ ThÜ®ng BÒ Tát.
Nam mô ThÜ©ng BÃt Ly Th‰ BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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Chúng ÇŒ tº trong Ç©i ác trÜ®c,

Nam mô Minh Pháp PhÆt.

Vì vô minh ngang ngÜ®c hoài nghi,
Xin chÜ BÒ tát tØ bi,

Nam mô C¿ Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô Chí TÎch DiŒt PhÆt.

Phát tâm nguyŒn l¿c giäi nghi cÙu nàn.
ñåi tØ bi l¿c, hàng ma quái,
BÃt tÜ nghì, t¿ tåi vô biên,

Nam mô ThÜ®ng TØ PhÆt.
Nam mô ñåi TØ PhÆt.
Nam mô Cam LÒ VÜÖng PhÆt.

L¿c thanh tÎnh, Çoån não phiŠn,
L¿c an °n chúng, chÜ thiên cÛng nh©.

Nam mô Di Lâu Minh PhÆt.
Nam mô Thánh Tán PhÆt.

L¿c quán trí cùng vô lÆu huŒ,
L¿c vô biên ph° t‰ hàm linh,
Nan tÜ nghì l¿c (7) bình sinh,
KhÄn Çem bÓ thí tÆn tình Ç¶ nhân.
M†i næng l¿c không phân biŒt pháp,
Tùy duyên mà giäi thoát chúng sanh,
Ân triêm công ÇÙc pháp lành,
Tam ÇÒ, løc Çåo, tÙ sanh nÜÖng nh©.
Ho¥c hÜ không, trên b©, dÜ§i nÜ§c,
Nghe sám này cÛng ÇÜ®c tÎnh thanh,
Vô duyên ho¥c có duyên lành
…n thân ho¥c hiŒn thân hình Ç‰n tu,
Nh© hå thû công phu thù th¡ng,
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Nam mô Quäng Chi‰u PhÆt.
Nam mô Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát.
Nam mô Ph° HiŠn BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không thuy‰t giáo Ç¶ sanh,
NguyŒn xin mÀu nhiŒm pháp lành,
ñ¶ cho sáu nÈo h»u tình th‰ gian.
ñ¶ chúng sanh giäi oan, hÜ§ng thiŒn,
ñ¶ chúng con hånh nguyŒn viên thành.
BÒ Tát sáu Ç¶ th¿c hành,
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Hãy nghe l©i ÇÃng Chí tôn,
Phát nguyŒn hÒi hÜ§ng cho hÒn tÎnh thanh.
Khuy‰n ÇÒng tu, quä lành ÇØng vÜ§ng,
Công ÇÙc tu hÒi hÜ§ng chúng sanh.
Hãy Çem tÃc då chí thành,
Quy y vŠ ÇÃng Cha lành th‰ gian.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Kiên XuÃt PhÆt.
Nam mô An Xà Na PhÆt.
Nam mô Tæng ´ch PhÆt.
Nam mô HÜÖng Minh PhÆt.
Nam mô Vi Lam Minh PhÆt.
Nam mô NiŒm VÜÖng PhÆt.
Nam mô MÆt Bát PhÆt.
Nam mô Vô Ngåi TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Tín Gi§i PhÆt.
Nam mô Chí DiŒu ñåo PhÆt.
Nam mô Nhåo ThÆt PhÆt.
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Ÿ nÖi nào cÛng ch£ng Ç°i thay,
BÒ ÇŠ tâm phát hàng ngày,
Quä tu viên mãn sánh tÀy NhÜ Lai.
chÜÖng thÙ næm: Phát nguy˙n

ñåi chúng trÜ§c PhÆt Çài hoan h›
BÒ ÇŠ tâm phát trí ñåi thØa.
Gi© Çây Çåi nguyŒn vÜ®t b©,
NhÃt tâm thÌnh PhÆt Çåi tØ chÙng minh
( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Chiên ñàn KhÓt Trang Nghiêm
Th¡ng PhÆt
Nam mô HiŠn ThiŒn Thû PhÆt.
Nam mô ThiŒn Ý PhÆt.
Nam mô Quäng Trang Nghiêm VÜÖng
PhÆt.
Nam mô Kim Hoa Quang PhÆt.
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Nam mô Bäo Cái Chi‰u Không T¿ Tåi

BÒ tát hånh sâu xa cäi ác,

L¿c VÜÖng PhÆt.
Nam mô HÜ Không Bäo Hoa Quang
PhÆt
Nam mô LÜu Ly Trang Nghiêm VÜÖng
PhÆt.

Tâm Çåi thØa Ç¶ thoát chúng sanh,
Kim cang trí huŒ viên thành,

Nam mô Ph° HiŒn S¡c Thân Quang
PhÆt.
Nam mô BÃt ñ¶ng Trí Quang PhÆt.
Nam mô Hàng Phøc Chúng Ma VÜÖng
PhÆt.
Nam mô Tài Quang Minh PhÆt.
Nam mô Trí HuŒ Th¡ng PhÆt.
Nam mô Di L¥c Tiên Quang PhÆt.

Vào ngôi chánh giác, pháp lành r¶ng tuyên.
chÜÖng ba mÜÖi bäy:

PHAÙT NGUYEÄN HOÀI HÖÔÙNG

Chúng con Çã phát nguyŠn sám hÓi,
Cùng æn næn t¶i l‡i Çã xong,
NhÜng lòng låi vÅn døc lòng,
ñem công ÇÙc sám chuy‹n thông cho ngÜ©i.
Tåi sao phäi vì Ç©i hÒi hÜ§ng ?
Vì chúng sanh vô lÜ®ng si mê,

Nam mô DÜ®c VÜÖng BÒ Tát.
Nam mô DÜ®c ThÜ®ng BÒ Tát.

ñ¡m chìm bi‹n kh° bÓn bŠ,
N‰u không phÜ§c ÇÙc thoát mê khó lòng
Công ÇÙc sám chuy‹n thông dÅu nhÕ,

Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

CÛng là mong bày tÕ chân tình,
NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh,

NguyŒn Tam Bäo l¿c nan tÜ nghÎ,
Gia h¶ con nguyŒn thŒ t¿u thành,
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Nh© công ÇÙc sám t¶i tình hoàn không.
Kinh PhÆt dåy: Có lòng hÒi hÜ§ng,
Công ÇÙc này vô thÜ®ng pháp môn.
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Nh© Ön Tam Bäo xa r©i ác duyên.
Tích phÜ§c lành Çã nguyŠn chuyên nhÃt
Cho t§i ngày thành PhÆt m§i thôi.
Bao nhiêu nghiŒp t¶i lâu Ç©i,
ñÒng th©i giäi thoát, tu°i tr©i dài lâu.
SÓng an låc tin sâu chánh pháp
Bao nån tai, t¶i ác lìa xa,
ñåi thØa tâm Çåo bao la,
Hành BÒ Tát Çåo an hoà chúng sanh,
Tâm tØ bi hoá thành vô lÜ®ng,
Sáu Ç¶ chia muôn hÜ§ng th¿c hành,
Ni‰t bàn quä chÙng vô sanh,
Con ÇÜ©ng sinh tº t¿ mình xä ly.
NguyŒn nh»ng kÈ Çang vì bŒnh tÆt,
Ho¥c trói xiŠng, trØng phåt, tù ÇÀy,
Cùng hàng thân thu¶c, bån thÀy,
Nh© oai ÇÙc sám hôm nay thoát nàn.
ñ©i lao ngøc hoàn toàn giäi thoát,
ThiŒn pháp môn an låc tâm thân,
SÓng lâu sánh v§i thiên thÀn,
TÜªng Ç©i lao ngøc, nh§ ân PhÆt Çà.
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BÃt kÿ ch‡ ª, nÖi sanh
Không quên l©i nguyŒn, Çåt thành Çåo chân.
NguyŒn gi» BÒ ÇŠ tâm tÜÖng tøc
Tr†n Ç©i Ç©i không lúc nào quên.
Cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, Thánh hiŠn,
Trang nghiêm lÍ phÄm báo ÇŠn tr†ng ân
NguyŒn h¶ trì toàn phÀn kinh Çi‹n,
NguyŒn Ç©i Ç©i phøng hi‰n Thánh tæng
NguyŒn g¥p BÒ tát mÜ©i phÜÖng,
ñû ÇÀy lÍ vÆt cúng dÜ©ng chÜ Tôn.
NguyŒn phøng dÜ«ng thÀn hôn cha mË,
T°, thÀy không bi‰ng trÍ cúng dÜ©ng,
Xà lê, Hòa thÜ®ng mÜ©i phÜÖng,
S¡m sanh bÓn món cúng dÜ©ng chÜ tæng
NguyŒn g¥p ÇÜ®c m†i hàng quÓc chû,
Có tâm lành kinh chú phøng bÒi,
Xi‹n dÜÖng Tam Bäo ba ngôi,
ThÀn dân trong nÜ§c Ç©i Ç©i kính tin.
NguyŒn ki‰p ki‰p trang nghiêm cõi PhÆt
Không nghe tên bát nån(8) tam ÇÒ (9)
ñ©i Ç©i ki‰p ki‰p phøng th©,
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ñÜ®c vô ngåi trí (10) vÜÖt b© thÀn thông11)
NguyŒn Çem sÙc tÆn cùng giáo hoá,
ñ¶ chúng sanh Çåt quä chánh chân.
Chúng con thÓng thi‰t ân cÀn,
Träi dài næm vóc báo ân PhÆt Çà.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Th‰ TÎnh Quang PhÆt.
Nam mô ThiŒn TÎch NguyŒt Âm DiŒu
Tôn Trí VÜÖng PhÆt.
Nam mô Long ChÜªng ThÜ®ng Tôn
VÜÖng PhÆt.
Nam mô NhÆt NguyŒt Quang PhÆt.
Nam mô NhÆt NguyŒt Châu Quang
PhÆt
Nam mô HuŒ Tràng Th¡ng VÜÖng PhÆt
Nam mô SÜ Tº HÓng T¿ Tåi L¿c
VÜÖng PhÆt
Nam mô DiŒu Âm Th¡ng PhÆt.
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Nam mô ThiŒn ñæng PhÆt.
Nam mô Kiên Hånh PhÆt.
Nam mô ThiŒn Âm PhÆt.
Nam mô An Låc PhÆt.
Nam mô NhÆt DiŒn PhÆt.
Nam mô Nhåo Giäi Thoát PhÆt.
Nam mô Gi§i Minh PhÆt.
Nam mô Trú Gi§i PhÆt.
Nam mô Vô CÃu PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Phan BÒ Tát.
Nam mô SÜ Tº Tác BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
Dû lòng thÜÖng chúng h»u tình,
ñ¶ ngÜ©i hÜ§ng thiŒn pháp lành g¡ng tu
ñã vào chùa công phu lao dÎch,
Ch£ng quän công làm ích l®i ngÜ©i,
Cùng hàng thân thu¶c ba Ç©i,
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Mång treo chÌ mänh Çong ÇÜa,

Nam mô ThÜ©ng Quang Tràng PhÆt

BuÒn nhiŠu vui ít ki‰p thØa cÓ Çeo.
Con vì kÈ trót gieo nhân ác

Nam mô Quán Th‰ ñæng PhÆt.
Nam mô HuŒ Oai ñæng VÜÖng PhÆt.

Cùng h† hàng, mà phát tâm tØ,
Chí thành phû phøc nÜÖng nh©,
Quy y vŠ ÇÃng Çåi tØ th‰ gian.

Nam mô Pháp Th¡ng VÜÖng PhÆt.
Nam mô Tu Di Quang PhÆt.
Nam mô Tu Ma Na Hoa Quang PhÆt.

(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Ðu ñàm Bát La Hoa Thù
Th¡ng VÜÖng PhÆt.

Nam mô PhÜ§c ñÙc ñæng PhÆt.
Nam mô Âm Thanh TrÎ PhÆt.
Nam mô KiŠu ñàm PhÆt.

Nam mô ñåi HuŒ L¿c VÜÖng PhÆt.
Nam mô A Súc Tÿ Hoan H› Quang
PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Âm Thanh VÜÖng
PhÆt.
Nam mô SÖn Häi HuŒ T¿ Tåi Thông

Nam mô Th‰ L¿c PhÆt.
Nam mô Thân Tâm Trú PhÆt.

VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñåi Thông Quang PhÆt.

Nam mô ThiŒn NguyŒt PhÆt.
Nam mô Giác Ý Hoa PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng Cát PhÆt.

Nam mô Tài Quang PhÆt.
Nam mô Kim Häi Quang PhÆt.
Nam mô NhÃt Thi‰t Pháp Tràng Mãn

Nam mô ThiŒn Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô Trí L¿c ñÙc PhÆt.

VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñåi Th‰ Chí BÒ Tát.

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ThÙ ñŒ Hành PhÆt.
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Nam mô Ph° HiŠn VÜÖng BÒ Tát.

M†i t°ng trì chu viên chÙng nhÆp,

Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

DÙt tÆn nguÒn mê chÃp chúng sanh,
ñÜ©ng vào diŒu giác bÜ§c nhanh,

Låi nguyŒn xin mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
ThÜÖng chúng con y giáo quy y,
Mà cho mãn nguyŒn BÒ ñŠ,
Cho ÇÜ®c t¿ tåi hành trì tuÿ tâm.
Chúng sanh nào thÃy thân thÎ hiŒn,
Cûa chúng con liŠn ÇÜ®c thoát nàn.
Con vào ÇÎa ngøc hung tàn,
Thì ÇÎa ngøc hoá xóm làng an vui.
Kh° não cÛng ÇÒng th©i thanh tÎnh,
Muôn loài ÇŠu dÙt bŒnh nghi ng©.
Không còn s® hãi vÄn vÖ,
Phát tâm BÒ Tát sang b© bên kia.
Chúng sanh còn trÀm mê bi‹n lÆu,
Nghe ti‰ng con t¶i cÃu diŒt trØ,
BiŒn tài (12) Çåi nhÅn có dÜ,
T°ng trì tam mu¶i (13) Ç‰n b© pháp vân14)
Con Ç‰n cõi thiên nhân hành Çåo,
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Lên ngôi chánh Ç£ng ÇÒng danh PhÆt Çà.
chÜÖng ba mÜÖi sáu:

LÍ PhÆt th‰ ngÜ©i làm công quä ª chùa

VÆn tØ tâm, chúng ta cùng nguyŒn,
Cho nh»ng ngÜ©i Çã chuy‹n tâm thân,
Vào chùa công quä tu nhân,
Mót bòn phÜ§c ÇÙc dành phÀn Ç©i sau.
Ch£ng quän ngåi l¥t rau, bºa cûi,
Ho¥c tham gia s§m tÓi công phu,
Tuÿ hÌ công ÇÙc ÇÒng tu,
H¶ trì Tam Bäo ÇŠn bù l‡i xÜa.
Låi nguyŒn vì kÈ chÜa h‰t nghiŒp,
ñang kh° Çau sÓng ki‰p lao tù,
Xích xiŠng, tra tÃn, hÆn thù,
ñ©i này, ki‰p trÜ§c ch£ng tu nghiŒp lành
Có miŒng không th‹ trình n‡i kh°,
Oan tình ch£ng bi‰t ch‡ mà thÜa,
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Nam mô SÜ Tº PhÃn TÃn BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Các pháp tà h»u lÆu triŒt tiêu

,

Tam ÇÒ kh° dÙt m†i ÇiŠu
Bu¶c ràng ngÛ trÜ®c (15) vÜ®t siêu cõi phàm.

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không chánh Çåo Ç¶ sanh,

Con nguyŒn Çem tham lam, sân hÆn,
Và si mê, diŒt tÆn c¶i cæn,
Thân thù, ngã chÃp, cÃu trÀn (16)

Chúng con nh© chút duyên lành,
PhÆt tiŠn sám t¶i tÎnh thanh nghiŒp trÀn

CÛng ÇÜ®c chuy‹n hoá nhÆp tâm ñåi thØa
Con xin nguyŒn tin Üa chánh pháp,

NguyŒn h¢ng hà t¶i nhân Çã tåo,
Nh© sám này rÓt ráo tiêu trØ,
Bao nhiêu kh° quä còn dÜ,
DÍ dàng giäi thoát cÛng nh© sám Çây.
Chúng con nguyŒn Ç‰n ngày thành PhÆt
Nh© pháp lành nhÜ thÆt diŒu linh,
Sáu ba la mÆt chuyên tinh,
BÓn tâm vô lÜ®ng th¿c hành không ngÖi
Sáu thÀn thông th©i th©i t¿ tåi,
Vì cÙu Ç©i ch£ng ngåi th† sanh,
BiŒn tài tuŒ giác hoàn thành,
Træm ngàn tam mu¶i ÇÒng thanh hiŒn tiŠn

Tuyên hành Çåo giäi thoát, tØ bi.
Khi‰n cho bÓn chúng (17) tÙc thì,
Hoà ÇÒng thánh chúng liÍu tri Çåo mÀu
Con xin nguyŒn bao lâu cÛng vÆy,
Bình Ç£ng cùng h‰t thäy chúng sinh,
Khen chê ch£ng Ç¶ng tâm tình
Xa lìa Không, Có, lòng sanh trung hòa.
Trí huŒ l§n bao la nhÜ PhÆt,
ñÒng hÜ không chân thÆt ch£ng mòn.
BÒ ÇŠ tâm chí s¡t son,
Quy y Tam Bäo nguyŒn tròn pháp thân.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)
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Nam mô Di L¥c PhÆt.

Nam mô ña Væn Häi PhÆt.

Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Bäo Häi PhÆt.

Nam mô Trì Hoa PhÆt.
Nam mô BÃt Tùy Th‰ PhÆt.

Nam mô Bäo Anh PhÆt.
Nam mô Bäo Thành PhÆt.
Nam mô Bäo Quang PhÆt.

Nam mô H› Chúng PhÆt.
Nam mô Kh°ng TÜ§c Âm PhÆt.
Nam mô BÃt ThÓi M¶t PhÆt.

Nam mô Bäo Tràng Phan PhÆt.
Nam mô Bäo Quang Minh PhÆt.

Nam mô ñoån H»u Ái CÃu PhÆt.
Nam mô Oai Nghi T‰ PhÆt.

Nam mô A Súc PhÆt.
Nam mô ñåi Quang Minh PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Âm PhÆt

Nam mô Vô ñ¶ng PhÆt.
Nam mô ChÜ Thiên LÜu BÓ PhÆt.
Nam mô Bäo B¶ PhÆt.

Nam mô ñåi Danh XÜng PhÆt.
Nam mô ñ¡c ñåi An ˜n PhÆt.
Nam mô Chánh Âm Thanh PhÆt.

Nam mô Hoa Thû PhÆt.
Nam mô Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô Phá Oán T¥c PhÆt.

Nam mô Vô Hån TÎnh PhÆt.
Nam mô NguyŒt Âm PhÆt.

Nam mô Phú ña Væn PhÆt.
Nam mô DiŒu QuÓc PhÆt.

Nam mô Vô Hån Danh XÜng PhÆt.
Nam mô NhÆt NguyŒt Quang Minh
PhÆt.

Nam mô Hoa Minh PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Trí PhÆt.
Nam mô NguyŒt XuÃt PhÆt.

Nam mô Vô CÃu Quang PhÆt.
Nam mô TÎnh Quang PhÆt.

Nam mô DiŒt Âm PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Du Hš BÒ Tát.
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L†t qua cºa ngøc, khôn tÀm lÓi ra.
ñành phäi chÎu h¢ng hà thÓng kh°,
PhÜ§c mÕng manh ch£ng Çû gi» thân.
Báo Ùng ch£ng có s¡c trÀn,
Nên ta không thÃy Ç‹ cÀn lo toan.
Nay ÇÜ®c trong Çåo tràng sám hÓi,
Nh§ nghï mình t¶i l‡i mà lo,
Quä báo nhÜ xích gi¢ng co,
TÜÖng quan vô tÆn thæm dò ai hay,
Trong cõi ch‰t bån thÀy nào có !
M¶t mình Çi, Çao gió xÈ thân,
HÒn ma bóng qu‰ phong trÀn,
Có ai bi‰t ÇÜ®c nÜÖng thân ch‡ nào ?
Nay ÇØng t¿ ngåo cao månh khÕe,
Mà phäi nên Çänh lÍ chí thành,
Träi dài næm vóc gieo mình,
DÜ§i chân TØ Phø tÆn tình quy y.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
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Nam mô Kim Cang Tång BÒ Tát.
Nam mô HÜ Không Tång BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
NguyŒn quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
TÆn hÜ không ch£ng dám lãng sao !
NguyŒn nh© công ÇÙc l§n lao,
Cûa pháp sám hÓi mà vào nguÒn chân.
NguyŒn tÙ chúng (18) ba trÀn (19) sáu nÈo
Cho Ç‰n ngày Ç¡c Çåo chánh chÖn,
Hành BÒ tát Çåo không s©n,
Løc Ç¶ vån hånh không mòn chí tu.
Dùng trí tuŒ công phu thù th¡ng,
Räi lòng tØ ban t¥ng thuÓc lành,
Tùy cæn cÖ Ç¶ chúng sanh,
NgÜ©i ngÜ©i nghe, thÃy thäy lành bŒnh ngay.
Con låi nguyŒn Ç‰n ngày thành PhÆt.
Tâm BÒ ÇŠ vô tÆn vô biên,
ñÜ©ng tu ch£ng g¥p chÜ§ng duyên.
ñåo tràng giáo hoá thÜ©ng xuyên tåo thành.
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Tâm, pháp ÇÜ®c an bình t¿ tåi,
NhÆp ÇÎnh vào h‰t thäy thiŠn môn (20)
T°ng trì (21) r¶ng mª pháp tôn,
Bäy quä(22) thông suÓt, mây tuôn mÜa lành (23)
NÜ§c cam lÒ chúng sanh ân hÜªng,
TrØ bÓn ma (24) nghiŒp chÜ§ng tÎnh
thanh
Muôn loài phát khªi tâm lành,
PhÆt cùng HiŠn Thánh thÜÖng tình chÙng tri
chÜÖng thÙ sáu: Phát tâm hÒi hÜ§ng

Trong Çåo tràng Çã cùng lÆp thŒ
Tâm BÒ ÇŠ quy‰t chí th¿c hành,
CÀu mong ñåi NguyŒn t¿u thành,
D¡t dìu muôn loåi pháp lành th¿c thi.
Bao thiŒn nghiŒp tÙc thì hÒi hÜ§ng,
Công ÇÙc vô lÜ®ng chÜ§ng triŒt tiêu.
Thành tâm sám hÓi m†i ÇiŠu,
HÜ§ng vŠ Tam Bäo m¶t chiŠu quy y.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)
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Hình hài tan tác Çiêu linh,
HÒn r©i khÕi xác bi‰t mình vŠ Çâu ?
Nhìn thân thu¶c âu sÀu thÓng kh°,
HÒn lang thang ch£ng ch‡ nÜÖng vŠ,
ñang khi ch®t tÌnh ch®t mê,
Hành vi quá khÙ hiŒn vŠ trong tâm.
Quä báo ch£ng sai lÀm thiŒn ác,
ThiŒn báo thì giäi thoát cõi tr©i,
Ác báo, ÇÎa ngøc vào chÖi,
ñÀu trâu m¥t ng¿a có Ç©i nào tha.
Lúc Çó dù mË cha, chÒng v®,
CÛng Çành nhìn ng¡n thª, dài than,
Nhìn nhau nÜ§c m¡t chan van,
Ch£ng kham chia xÈ Çao hàn c¡t da.
Kh° ch£ng th‹ gào la thÓng thi‰t,
Tâm kinh hoàng rên xi‰t cuÒng say,
M¶t l©i sám hÓi khó thay,
M¶t câu niŒm PhÆt lúc này ch£ng ra.
Kinh Ni‰t Bàn dåy là: NgÜ©i ch‰t
Ngày Çêm Çi, m© mÎt tÓi tæm,
A tÿ dÃn bÜ§c xæm xæm,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 479

Lúc Çó nào có ch‡ khi‰u oan,
ñ©i ngÜ©i tuy nói træm næm,
MÃy ai sÓng ÇÜ®c nºa phÀn Çó Çâu !
Vô thÜ©ng Çâu phäi câu chuyŒn lå?
Ch£ng lo toan Ç‹ då tu hành,
D‹ duôi dung túng thân mình,

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô NhÆt Quang PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Bäo PhÆt.
Nam mô Liên Hoa TÓi Tôn PhÆt.
Nam mô Thân Tôn PhÆt.

Ch£ng lo tu tÆp thÆt tình Çáng thÜÖng
ChuyŒn th‰ gian nhÜ tuÒng äo hóa,

Nam mô Kim Quang PhÆt.
Nam mô Phåm T¿ Tåi VÜÖng PhÆt.

Ch£ng ch¡c bŠn, tÃt cä hoàn không!
NgÜ®c dòng tÃt có xuôi dòng,
Có sanh ¡t tº, cÛng ÇÒng h®p tan.

Nam mô Kim Quang Minh PhÆt.
Nam mô Kim Häi PhÆt.
Nam mô Long T¿ Tåi VÜÖng PhÆt.

Dù v® chÒng muôn vàn thân thi‰t,
MË cha dÀu ch£ng ti‰c gì con.
ñ‰n gi© cuÓi lúc lâm chung,
Ch£ng ai có th‹ vÎ lòng ch‰t thay.
Dù lúc sÓng quyŠn lay tåo hóa,
Ho¥c anh hùng tranh bá, ÇÒ vÜÖng,
Båc tiŠn, bäo vÆt, væn chÜÖng,
Ch£ng làm thÀn ch‰t quên ÇÜ©ng dÅn Çi
Kinh PhÆt dåy: Ngay khi t¡t thª,
Khí, l¿c, tâm h‰t ª cùng mình,
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Nam mô Th† VÜÖng PhÆt.
Nam mô NhÃt Th‰ Hoa VÜÖng T¿ Tåi
VÜÖng PhÆt.
Nam mô Dõng Mãnh ChÃp Trì Lao
TrÜ®ng Khí Xä Chi‰n ñÃu PhÆt.
Nam mô N¶i Phong Châu Quang PhÆt
Nam mô Vô LÜ®ng HÜÖng Quang
Minh PhÆt.
Nam mô Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát.
Nam mô DiŒu Âm BÒ Tát.
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Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
ñã xin nguyŒn mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
ThÜÖng chúng con y giáo quy y.
NguyŒn tâm Çã khªi BÒ ÇŠ,
Nay xin hÒi hÜ§ng låi vŠ chúng sanh,
NguyŒn tÃt cä nghiŒp lành Çã tåo,
Quá khÙ, hiŒn Ç©i Çáo vÎ lai.
´t nhiŠu, n¥ng nhË không hai,
ñŠu xin hÒi hÜ§ng muôn loài chúng sinh
Phát Çåo tâm th¿c hành quy hÜ§ng,
VŠ quä lành vô thÜ®ng BÒ ÇŠ,
NhÎ thØa (25) ba cõi còn mê.
Hãy nÜÖng Çåo cä mà vŠ Chân nhÜ.
Låi xin nguyŒn thay tØ quÓc chû,
ñ‰n mË cha, thÀy t°, nhân dân,
Thiên long bát b¶, ÇÎa thÀn,
Chúng sinh bÓn loåi, ngÜ©i thân, kÈ thù.
Tâm nh¢m Çích quä tu vô thÜ®ng,
Xin träi thân nhÃt hÜ§ng cúng dÜ©ng,
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Vào ngôi chánh giác hoàn thành nguyŒn xÜa.
chÜÖng ba mÜÖi læm:

Cänh tÌnh vô thÜ©ng

Nay chúng con Çã vØa phát nguyŒn
Sám hÓi thay các diŒn chúng sanh.
BÓn loài, sáu nÈo h»u tình,
Nay cÀn cänh giác tÜ§ng hành th‰ gian.
CÀn phäi rõ tÜÖng quan nhân quä,
Nhân Çã gieo thì quä phäi sanh,
PhÜ§c là quä cûa nhân lành,
T¶i là quä cûa nhân hành ác tâm.
ThiŒn ác ch£ng ngoài tÀm nhân quä.
Nh§ n¢m lòng v»ng då tu hành,
Vô thÜ©ng xäy Ç‰n rÃt nhanh,
SÓng không cänh giác, ch‰t thành nghiŒp oan
NgÜ©i trí thÙc than van lo s®,
Giä nhÜ ngÜ©i sÓng ª trên Ç©i,
Qua ngàn vån Ùc næm rÒi,
Có ngày cÛng phäi xa r©i trÀn gian,
ñoå ác Çåo muôn ngàn thÓng kh°,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 477

Chúng sanh sáu nÈo bÓn loài,
NhÆn ra tánh bi‰t là nÖi tu trì.
Tánh quy‰t ÇÎnh thoát ly giä dÓi,
Bi‰t ni‰t bàn là cõi thÆt chân,
Th¿c hành bÓ thí ch£ng phân,
TiŠn tài công ÇÙc ch£ng cÀn ti‰c chi.
Tâm dõng mãnh ch£ng gì ngæn ngåi,
HÒi hÜ§ng vŠ muôn loåi chúng sanh
TØ nay huân tÆp nhân lành.
ThiŒn xem huyÍn hóa, ác thành chiêm bao
Lìa sanh tº, vÜ®t siêu ba cõi,
Gi» Çåo tâm bÃt thÓi tán dÜÖng,
ñû ÇÀy lÍ phÄm cúng dÜ©ng,
Dâng lên Tam Bäo mÜ©i phÜÖng nguyŒn lành
NguyŒn vÎ lai chúng sanh hÜ§ng thiŒn,
N‰u khác sai thŒ nguyŒn hôm nay,
Trª vŠ b‹ Çåi nguyŒn này,
Thành t¿u công ÇÙc Çû ÇÀy thiŒn duyên.
Nh© l¿c thÀn vô biên chÜ PhÆt,
Tâm bÒ ÇŠ chuyên nhÃt th¿c hành,
Trø trong th‹ tánh nguyên minh,
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Quy y kh¡p tÆn mÜ©i phÜÖng,
ñåi TØ Bi Phø, vô lÜ©ng Thánh tæng.
( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô SÜ Tº HÜ§ng PhÆt.
Nam mô ñåi CÜ©ng Tinh TÃn Dõng
L¿c PhÆt.
Nam mô Quá KhÙ Kiên Trú PhÆt.
Nam mô C° Âm VÜÖng PhÆt
Nam mô NhÆt NguyŒt Anh PhÆt.
Nam mô Siêu XuÃt Chúng Hoa PhÆt.
Nam mô Th‰ ñæng Minh PhÆt.
Nam mô HÜu ña DÎ Ninh PhÆt.
Nam mô Bäo Luân PhÆt.
Nam mô ThÜ©ng DiŒt ñ¶ PhÆt
Nam mô TÎnh Giác PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Bäo Hoa Minh PhÆt
Nam mô Tu Di B¶ PhÆt.
Nam mô Bäo Liên Hoa PhÆt.
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Nam mô NhÃt Th‰ Chúng Bäo Ph°
TÆp PhÆt.
Nam mô Pháp Luân Chúng Bäo Ph°
TÆp Phong Doanh PhÆt.
Nam mô Th† VÜÖng Phong TrÜ©ng
PhÆt.
Nam mô Vi NhiÍu ñ¥c Tôn ñÙc TÎnh
PhÆt.
Nam mô Vô CÃu Quang PhÆt.
Nam mô NhÆt Quang PhÆt.
Quy y kính lÍ quá khÙ vô sÓ ki‰p chÜ PhÆt,
ñåi SÜ Häi ñÙc NhÜ Lai.
Quy y kính lÍ vô lÜ®ng vô biên tÆn hÜ không
gi§i, vô sanh pháp thân BÒ Tát.
Quy y kính lÍ vô lÜ®ng vô biên tÆn hÜ không
gi§i, vô lÆu s¡c thân BÒ Tát.
Quy y kính lÍ vô lÜ®ng vô biên tÆn hÜ không
gi§i, phát tâm BÒ Tát.
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chÜÖng ba mÜÖi bÓn:

VÌ SAÙU ÑÖÔØNG CHUÙNG SANH
MAØ PHAÙT NGUYEÄN

Chúng con nh© các phÀn công ÇÙc,
Sám hÓi thay các b¿c thiên thÀn,
NguyŒn xin thay th‰ kh¡p trÀn,
Chúng sanh sáu nÈo muôn phÀn kh° Çau
NguyŒn nay Ç‰n ngày sau thành PhÆt
Së ch£ng còn chÆt vÆt lÀm sanh
Næm nghÎch, mÜ©i ác ch£ng lành,
Ch£ng còn tái tåo Ç‹ thành nghiŒp oan.
Nh© công ÇÙc hân hoan lÍ PhÆt,
Thân khÄu h¢ng chân thÆt tÎnh thanh,
Tâm sanh ra các nghiŒp lành,
NhÜ chÜ bÒ tát thÜ©ng hành Ç¶ nhân,
Tâm vô lÜ®ng tØ ân nhi‰p th†,
Tâm bÒ ÇŠ kiên cÓ bÓ ma,
Tâm nhÜ Ðu Bát liên hoa,
Tâm kim cang quy‰t lìa xa não phiŠn,
Nh© công ÇÙc nhân duyên lÍ PhÆt,
ñem pháp linh nhÜ thÆt Ç¶ Ç©i,
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Nam mô BÃt HÜu TÙc BÒ Tát.

Quy y kính lÍ hÜng chánh pháp Mã Minh ñåi

Nam mô ñÎa Tång BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.

SÜ BÒ Tát.

Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Quy y kính lÍ hÜng tÜ®ng pháp Long Th†
ñåi SÜ BÒ Tát.

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không chánh giáo Ç¶ sanh,
V§i tâm Çåi lÜ®ng tÎnh thanh,
NguyŒn xin nhi‰p th† súc sanh bÓn loài.
Xin Ç¶ chúng nghiŒp tai giäi thoát,
Ki‰p súc sanh nhÃt loåt xä buông.
TÆn hÜ không gi§i mÜ©i phÜÖng,
TØ nay ch£ng Çoå låi ÇÜ©ng súc sanh.
Nh§ kh° cÛ, tâm lành khªi phát,
Thân an vui nhÜ Çåt tam thiŠn,
BÓn tâm vô lÜ®ng hiŒn tiŠn,
Sáu ba la mÆt tùy duyên th¿c hành
BÓn vô ngåi ÇÒng sanh giác trí,
Sáu thÀn thông nhÜ š du hành
Ni‰t bàn vui quä vô sanh,
ñåt Çåo vô thÜ®ng mà thành thánh nhân.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 474

Quy y kính lÍ mÜ©i phÜÖng tÆn hÜ không
gi§i, Vô Biên Thân BÒ Tát.
Quy y kính lÍ mÜ©i phÜÖng tÆn hÜ không gi§i,
cÙu kh° cÙu nån Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Tán phÆt
ñåi Thánh Thích Ca Tôn,
Uy nghiêm và r¿c r«
Trí tuŒ rÃt nhiŒm mÀu,
NhÜ Ðu ñàm r¶ nª.
Thân bi‰n cùng sáu nÈo,
Th‹ trø kh¡p mÜ©i phÜÖng,
Hào quang tØ nhøc k‰
Toä chi‰u sáng vô lÜ©ng.
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M¥t nhÜ træng r¢m sáng.

Nam mô Bäo Kiên Minh PhÆt.

Thân vàng th‹ kim cang,
Nghi dung oai Çïnh Çåc,

Nam mô Lê ñà B¶ PhÆt.
Nam mô Tùy NhÆt PhÆt.

ñi ÇÙng t¿a voi vàng.
Uy danh vang pháp gi§i,
Ma quân thäy kinh hoàng,

Nam mô Thanh TÎnh PhÆt.
Nam mô Minh L¿c PhÆt.
Nam mô Công ñÙc Tø PhÆt.

Tam Minh ng©i sáng toä
Thông suÓt Thiên Nhân tàng.

Nam mô Cø Túc ñÙc PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Hånh PhÆt.

ThÃy ác liŠn cÙu kh°,
ñ¶ chúng sanh m†i hàng,
Giäi thoát dòng sanh tº,

Nam mô Cao XuÃt PhÆt.
Nam mô Hoa ThÎ PhÆt.
Nam mô Châu Minh PhÆt.

NhÆp Vô DÜ Ni‰t Bàn.

Nam mô Liên Hoa PhÆt.
Nam mô Ái Trí PhÆt.
Nam mô Quy ñà Nghiêm PhÆt.

Nam mô NhÜ Lai, −ng Cúng, Chánh Bi‰n
Tri, Minh Hånh Túc, ThiŒn ThŒ, Th‰ Gian
Giäi, Vô ThÜ®ng Sï, ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu,
Thiên Nhân SÜ, PhÆt, Th‰ Tôn
Chúng con låi cùng nhau xin nguyŒn.
Cho quÓc vÜÖng, thân quy‰n, nhân dân
Nh© công ÇÙc sám vô ngÀn,
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Nam mô BÃt HÜ Hånh PhÆt.
Nam mô Sanh Pháp PhÆt.
Nam mô TÜ§ng Minh PhÆt.
Nam mô TÜ Duy Nhåo PhÆt.
Nam mô Nhåo Giäi Thoát PhÆt.
Nam mô Tri ñåo Lš PhÆt.
Nam mô ThÜ©ng Tinh TÃn BÒ Tát.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 473

Sáu ba la mÆt tinh cÀn chuyên tu.
ñÜ®c pháp vÎ cam lÒ nhÜ š,
Sáu thÀn thông du hš t¿ nhiên,
Ra vào kh¡p cõi nhân thiên,
ñåt thành chánh giác, båch liên Çæng tòa.
chÜÖng ba mÜÖi ba:

LÍ PhÆt th‰ chúng sanh
trong ÇÜ©ng súc sanh

Låi xin trÜ§c PhÆt Çà phát nguyŒn,
Thay súc sanh, thân quy‰n ÇÒng loài,
Trên không, dÜ§i nÜ§c, ÇÎa Çài,
Gieo mình næm vóc träi dài quy y.
ñÃng chí tôn Çåi bi TØ Phø,
Trên th‰ gian thÜ©ng trø cÙu Ç©i,
Tán dÜÖng ch£ng Çû b¢ng l©i
Chúng sanh muôn loåi Ç©i Ç©i nh© Ön.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
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Quên mình vì Çåo, l¿c thÀn Çåi bi.
Ho¥c tham h†c næng Çi nghe pháp,
Ho¥c khéo hay giäi Çáp vÃn nàn,
NhÜ chÜ BÒ tát (26) thÜ©ng làm.
ñåi bi diŒt t¶i cÙu hàng chúng sanh.
Con låi nguyŒn thân sinh phø mÅu,
ThÜ©ng bi‰n thân vô cÃu tr¡ng trong,
ñû mÜ©i công ÇÙc gieo trÒng,
NhÜ chÜ BÒ Tát (27) sanh lòng mØng vui.
Låi nguyŒn A xà lê, Hòa thÜ®ng,
Cùng bà con, hå, thÜ®ng, trung tòa,
ñÒng tu, ÇÒng h†c m¶t nhà,
ñåt pháp Vô úy, ngÒi tòa NhÜ lai,
ViŒc giáo hóa không nài gian kh°,
Nghe ti‰ng than cÙu Ç¶ chúng sanh,
Khéo hay thÜa thÌnh pháp lành,
NhÜ chÜ BÒ tát (28) tái sanh cÙu Ç©i.
Låi xin nguyŒn cho ngÜ©i khai ng¶,
Ho¥c xuÃt gia, ho¥c ª tåi gia,
Cùng chÜ tín thí Çàn na,
ThiŒn ác tri thÙc, gÀn xa hiŒn tiŠn
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ñÜ®c tÜ§ng måo trang nghiêm sáng tÕ
Giäi nguy nàn cÙu Ç¶ nhân thiên,
Xä såch nghiŒp chÜ§ng não phiŠn,
Ho¥c ÇÜ®c th¡ng phÜ§c, cúng hiŠn thánh tæng
ChÜ BÒ tát (29) thÜ©ng h¢ng cÙu Ç¶.
Låi nguyŒn cho Thû h¶, chÜ Thiên,
ñÎa thÀn, Bát b¶, chÜ tiên,
Cùng hàng quy‰n thu¶c hiŒn tiŠn Än thân
Lòng Çåi tØ pháp thÀn che chª,
ChÙng minh trì tøng ª nÖi xa,
Tinh cÀn h¶ pháp h¢ng sa,
Hy sinh vì PhÆt pháp mà thiêu thân.
Ho¥c không vì s¡c trÀn ái nhiÍm,
Ho¥c dùng l©i mÀu nhiŒm Ç¶ tha,
Tu hành nhÜ ÇÙc Thích Ca,
Phát thiŒn nguyŒn l§n Di ñà Ç¶ sanh
Ho¥c Thiên vÜÖng oai danh nhÆt då,
Ho¥c Ç¶ sanh bÃt khä tÜ nghì.
Nh© công ÇÙc Sám TØ Bi,
Mà chÜ BÒ tát (30) h¶ trì chúng sanh.
Chúng con nguyŒn trì danh niŒm PhÆt,
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Nam mô DÜ®c VÜÖng BÒ Tát.
Nam mô DÜ®c ThÜ®ng BÒ Tát.
Nam mô ñÎa Tång BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
NguyŒn xin chÜ PhÆt thÜÖng tình,
Gia tâm cÙu Ç¶ tinh linh qu› thÀn.
Xin cÙu Ç¶ quy‰n thân ngå qu›,
ñói khát không ngÜng nghÌ kh¡p nÖi,
Sa vào ác Çåo nhiŠu Ç©i,
ChÌ vì bÕn sÈn ch£ng r©i tâm tham.
ñoå ngå qu› Çã cam thÓng kh°,
CÀu PhÆt Çà cÙu Ç¶ thoát nàn,
TØ nay cu¶c sÓng an nhàn,
BÒ ÇŠ tâm phát, tham xan xin chØa,
TÆp tu hành Çåi thØa chánh pháp,
Vô lÜ®ng tâm ÇŠn Çáp PhÆt ân,
Ch£ng lo Çói khát hành thân,
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Nam mô BÃt Hoåi PhÆt.
Nam mô DiŒt CÃu PhÆt.
Nam mô BÃt ThÃt PhÜÖng TiŒn PhÆt.
Nam mô Vô Nhiêu PhÆt.
Nam mô DiŒu DiŒn PhÆt.
Nam mô Trí Ch‰ Trú PhÆt.

CÀu mÜ©i phÜÖng h‰t thäy Thánh hiŠn,
Lòng tØ vô lÜ®ng vô biên.
Gia tâm cÙu Ç¶ khÕi miŠn kh° Çau.
ñÜ®c mãn nguyŒn tín sâu kiên cÓ,
PhÜ§c ÇÙc ÇÜ®c ÇÀy Çû cao dÀy,
Pháp mÀu chân thÆt giäi bày,

Nam mô Pháp SÜ VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñåi Thiên PhÆt.

DÜ«ng nuôi tÙ chúng xÜa rày lÀm mê,
NguyŒn giáo hóa không hŠ mŒt mÕi,

Nam mô Thâm Ý PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng PhÆt.
Nam mô Pháp L¿c PhÆt.

Khi‰n chúng sanh ÇÜ®c t§i bäo thành,
BÓn tâm vô lÜ®ng (31) t¿u thành,
Sáu ba la mÆt (32) th¿c hành không ngÖi.

Nam mô Th‰ Cúng DÜ©ng PhÆt.
Nam mô Hoa Quang PhÆt.
Nam mô Tam Th‰ Cúng PhÆt.
Nam mô −ng NhÆt Tång PhÆt.
Nam mô Thiên Cúng DÜ©ng PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng Trí NhÖn PhÆt.
Nam mô ChÖn K‰ PhÆt.
Nam mô Tín Cam LÒ PhÆt.
Nam mô Kim Cang PhÆt.
Nam mô Kiên CÓ PhÆt.
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M†i hånh nguyŒn Ç©i Ç©i viên mãn,
CÙu chúng sanh ch£ng quän gian lao,
Chân nhÜ t¿ tåi bÜ§c vào,
ñåt ngôi chánh giác khác nào NhÜ lai.
( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô A Di ñà PhÆt,
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Nam mô DÜ®c SÜ LÜu Ly Quang
VÜÖng PhÆt.
Nam mô Ph° Quang Minh PhÆt.
Nam mô T¿ Tåi Tràng VÜÖng PhÆt.
Nam mô Vô ChÜ§ng Ngåi PhÆt.
Nam mô Bäo Tång PhÆt.
Nam mô ñåi Häi PhÆt.
Nam mô Bình ñ£ng Tác PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Ma Ha Bát Nhã Ba La
MÆt ña Tâm Kinh

Chúng sanh Ç¶ kh¡p mê lÀm dËp tan.
chÜÖng ba mÜÖi hai :

LÍ PhÆt th‰ chúng sanh Ngå qu›

Chúng con låi vì hàng ngå qu›,
Trên ÇÃt liŠn cho chí hÜ không,
MÜ©i phÜÖng ngå qu› Çåi ÇÒng,
Cùng hàng quy‰n thu¶c cûa dòng qu›
vÜÖng.
Mà Çänh lÍ cúng dÜ©ng chÜ PhÆt,
NguyŒn Çem tâm chân thÆt quy y,
Th‰ gian TØ Phø Çåi bi,
Thay loài ngå qu› phøng trì sám kinh.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
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Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô SÜ Tº L¿c PhÆt.
Nam mô T¿ Tåi VÜÖng PhÆt.
Nam mô Vô LÜÖng TÎnh PhÆt.
Nam mô ñ£ng ñÎnh PhÆt.
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TØ bi Ç¶ tÆn hàm linh,
Nhi‰p thâu tÙ chúng trong vành kh° luân
Trong a tÿ các tÀng ÇÎa ngøc,
NguyŒn xin chÜ PhÆt l¿c, thánh hiŠn
NguyŒn BÒ tát l¿c vô biên,

Xá L®i Tº hãy nghe Çây :
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy tÜ§ng không
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,

Chúng sanh ÇÎa ngøc m†i miŠn giäi oan.
ñÎa ngøc Çåo hoàn toàn thoát khÕi

Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng Không
ñã không S¡c và không cä Th†,

NguyŒn bao nhiêu nghiŒp t¶i tiêu trØ,
ñÜ®c nghe chánh pháp vÜ®t b©,
BÕ thân ÇÎa ngøc, chân nhÜ tìm vŠ.

TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i thÆt Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh

Giäi thoát khÕi lÀm mê nÈo ác,
BÒ ÇŠ tâm khªi tác nghiŒp lành,
BÓn tâm vô lÜ®ng thÜ©ng sanh,
Sáu ba la mÆt thÜ©ng hành Ç¶ nhân,
Sáu thÀn thông ch£ng cÀn døng l¿c,

CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,
ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,

BÓn biŒn tài tuŒ l¿c vô song,
ThÆp ÇÎa bÒ tát viên dung,

Lë nào Çâu tÆn thäy vô minh ?
ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,

ñû ÇÀy phÜ§c trí sánh cùng thánh nhân
ñåo Çåi thØa nhÃt chân viên mãn,
L¿c kim cang r¿c sáng tr©i tâm,

Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công
Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí TuŒ mong ñÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?

Toà sen chánh giác quang lâm,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 468

Các hàng BÒ Tát vÅn h¢ng,
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Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.
Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, vào hàng Chánh Nhân.
Ba la mÆt thÜ©ng chân DiŒu giác,
NgÒi toà sen ñ£ng Giác BÒ ñŠ.
Th‰ nên chú Bát Nhã kia,

Nam mô Xä Kiêu Mån PhÆt.
Nam mô Trí Tång PhÆt.
Nam mô Phåm Hånh PhÆt.
Nam mô Chiên ñàn PhÆt.
Nam mô Vô Ðu Danh PhÆt.
Nam mô ñoan Nghiêm Thân PhÆt.
Nam mô TÜ§ng QuÓc PhÆt.
Nam mô Liên Hoa PhÆt.

Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, l¿c thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.

Nam mô Vô Biên ñÙc PhÆt.
Nam mô Thiên Quang PhÆt.
Nam mô HuŒ Hoa PhÆt.

Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
Hãy nên tin tÜªng, bÕ lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú:

Nam mô TÀn ñÀu Ma PhÆt.
Nam mô Trí Phú PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Du Hš BÒ Tát.

Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng
y‰t Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha. (3 lÀn)

Nam mô SÜ Tº PhÃn TÃn BÒ Tát.
Nam mô ñÎa Tång BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
TÆn hÜ không chánh giáo tuyên hành,
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HÜ§ng vŠ Tam Bäo thÜ©ng h¢ng quy y.
Con Çänh lÍ nguyŒn vì ngøc chúng,
Xin PhÆt Çà minh chÙng lòng con,
Phát bÒ ÇŠ nguyŒn s¡t son,
Quy y TØ phø, ch£ng mòn tín tâm.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ñåi Âm Tán PhÆt.
Nam mô TÎnh NguyŒn PhÆt.
Nam mô NhÆt Thiên PhÆt.
Nam mô Låc HuŒ PhÆt.
Nam mô Nhi‰p Thân PhÆt.
Nam mô Oai ñÙc Th‰ PhÆt.
Nam mô Sát L®i PhÆt.
Nam mô ñÙc ThØa PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng Kim PhÆt.
Nam mô Giäi Thoát K‰ PhÆt
Nam mô Nhåo Pháp PhÆt.
Nam mô Trú Hånh PhÆt.
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hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
Vô biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.
Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ tát nhiŠu vô sÓ
ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.
NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,
NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,
Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.

phøc nguyŒn
(Chû lÍ)
Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành tâm
sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ các t¶i l‡i :
Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù, ho¥c phåm các
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ÇiŠu gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng sanh, ho¥c tåo : thân ba nghiŒp
t¶i, miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy, gây các
t¶i l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng thÜÖng xót,
gia h¶ chúng con : T¶i chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm l§n, ti‰n tu Çåo
nghiŒp, phÜ§c huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u tình và vô
tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.

(cùng niŒm)

Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát.

T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (m¶t låy)
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n.

(m¶t låy)

T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng
lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (m¶t låy)

MÜ©i là ch£ng bi‰t ti‰c thÜÖng
Sinh mång m†i giÓng, nêu gÜÖng làm lành.
L©i PhÆt dåy Çành rành nhÜ th‰
Không tin theo ch£ng th‹ sÓng lâu,
Ch‰t Çi t¶i ác Çáo ÇÀu,
Vào ba ác Çåo khó cÀu thoát thân.
Thoát ch£ng ÇÜ®c, d¿ phÀn Çiå ngøc,
Nay bi‰t rÒi, nên dÙt buông lung.
Hành bÒ tát Çåo viên dung,
TrÜ§c t¿ diŒt t¶i, sau mong cÙu Ç©i.
Phäi phát tâm m†i th©i dõng mãnh,
NguyŒn giúp ngÜ©i thoát cänh kh° Çau
NguyŒn xin chÜ PhÆt xoa ÇÀu,
ñem bao Çåi l¿c rót vào tâm con,
Khi‰n cho con vuông tròn hånh nguyŒn
Phát Çåi tâm hành thiŒn cÙu Ç©i,
NguyŒn xin thay th‰ cho ngÜ©i,
ñang lâm thÓng kh° kh¡p nÖi ngøc tù.
Trong a tÿ thiên thu vïnh ki‰p,
Ho¥c ngøc sâu lºa nhiŒt, hÀm bæng,
Xe Çao, rØng ki‰m, xích th¢ng...
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Làm thÙc æn cho sÜ§ng miŒng ngÜ©i,
Ho¥c làm trâu ng¿a m¶t th©i,
ñem thân chª n¥ng cho ngÜ©i Çi xa.
N‡i thÓng kh° trong ba nghiŒp ác,
Sao con ngÜ©i ch£ng giác ng¶ mau?
Ch£ng tin quä báo Çáo ÇÀu,
Nên còn m© mÎt trong bÀu tÓi tæm.
VÅn mê mu¶i chÃp tâm nhân ngã,
Låi ch£ng tin PhÆt Çã dåy ræn:
Làm mÜ©i ÇiŠu ác mê lÀm
ñoå ba cõi kh°, khó tÀm ÇÜ©ng ra.
M¶t là ch£ng thi‰t tha làm thiŒn,
Ch£ng quan tâm phøng hi‰n giúp Ç©i
Hai, nhÜ c†p Çói tham mÒi,

hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.

H‰t Quy‹n hai

Ba, mê tºu s¡c håi ngÜ©i vô tri,
BÓn, thÜ©ng tÆp ngu si Çiên Çäo,
Næm, › mình kiêu ngåo Ç¶c tài,
Sáu, Üa chém gi‰t m†i loài,
Bäy, làm bån kÈ bÃt tài ác tâm,
Tám, tranh Çoåt lÃn xâm ngÜ©i khác,
Chín, nói l©i khoác lác gåt lÜ©ng,
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CHUÙ THÍCH
(quy‹n Hai)
1. MÜ©i ác: - Ác cûa Thân : Sát, ñåo, Dâm
- Ác cûa MiŒng :V†ng ngôn, Ý ng», LÜ«ng thiŒt,
ác khÄu.
- Ác cûa Ý : Tham, Sân, Si.

2. NghiŒp ách: Nh»ng tai h†a Ç‰n do nghiŒp Çã tåo trong Ç©i
này hay Ç©i trÜ§c.

3. ChÜ§ng n¥ng: Nh»ng chÜ§ng ngåi rÃt n¥ng : chÌ cho vô minh,
phiŠn não, nghiŒp ho¥c tåo ra các t¶i thÆp ác, ngÛ nghÎch
v.v...chÜ§ng ngåi không cho giäi thoát

4. Tám nån: Tám ch‡ không có PhÆt pháp, là tai nån cûa s¿ giäi
thoát : 1. ñÎa ngøc ; 2. Ngå qu› ; 3. Súc sinh ; 4. Cõi tr©i
trÜ©ng th† ; 5. B¡c Câu LÜu châu ;
6. ñui, ñi‰c, Câm, Ng†ng ; 7. Th‰ trí biŒn thông ; 8.
Sanh ra trÜ§c PhÆt hay sau PhÆt.

5. Ki‰n tà: (hay tà ki‰n) nh»ng nhÆn thÙc sai lÀm, không tin t¶i
phÜ§c, không tin nhân quä và luân hÒi.

6. NhÃt thi‰t chûng trí : Trí tuŒ hi‹u bi‰t thông suÓt thÆt tánh cûa
tÃt cä các loài. ChÌ cho trí tuŒ cûa PhÆt.

7. Nan tÜ nghì l¿c : Nh»ng thÀn l¿c không th‹ dùng trí th‰ gian
Ç‹ suy lÜ©ng hay bàn luÆn. Trong nguyên bän, tác giä liŒt kê
các næng l¿c dÜ§i Çây :
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Låi thêm có muôn vàn cÖ h¶i,
ñåt chân nhÜ cänh gi§i PhÆt Çà,
Ác là tâm ÇÎa xÃu xa,
Con ÇÜ©ng t¿ chuÓc h¢ng hà kh° Çau.
NgÜ©i làm ác tránh Çâu cho khÕi,
ñ†a xuÓng ba cänh gi§i ác tà
Súc sanh, ÇÎa ngøc , qu› ma,
ˆn là s¡t nóng, uÓng là ÇÒng sôi.
Cänh thÓng kh° Ç©i Ç©i ch£ng dÙt,
Sa vào rÒi quä th¿c khó ra.
Báo thì Çao s¡t c¡t da,
ñòi thì Çá lºa mài chà xác thân.
Trong thÓng kh° vô ngÀn nhÜ th‰,
Kéo cu¶c Ç©i trong lŒ chÙa chan,
Giä nhÜ thoát khÕi nghiŒp oan,
Låi thành ngå qu› cÖ hàn quanh næm.
MiŒng khåc lºa, tay chân co qu¡p,
Håt cÖm thØa ch£ng Ç¡p Çói lòng,
Mång mong manh t® chÌ hÒng,
Thoát ra låi r§t vào vòng súc sanh.
ThÎt xÜÖng chÎu xÈ banh nÃu nÜ§ng,
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pháp Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n Chín)

•
•
•
•
•
•

chÜÖng

27, 28, 29, 30, 31 (1)

LÍ PhÆt th‰ các chúng sanh
trong ñÎa Ngøc A tÿ và các ñiå Ngøc khác

•
•
•
•

ñåi chúng trong Çåo tràng nên nhÆn:
PhÀn quy y Ç‰n tÆn phÀn này,
Là Çem vån pháp trình bày,
ñ¥c tính sai biŒt nhÜ ngày v§i Çêm
ñem t¶i phÜ§c tÜÖng liên sáng tÓi,
ThÃy rõ ràng chúng ÇÓi lÆp nhau.
ThiŒn ác nào khác gì Çâu !
ThiŒn mong sáng sûa, a6ác cÀu tÓi tæm.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ThiŒn là sÓng v§i tâm nhân nghïa,
Là ÇÜ©ng lên hÜ§ng phía nhân thiên,

•

Con ÇÜòng cûa ÇÃng thánh hiŠn,
Ch£ng cÀn tranh ÇÃu, an nhiên thanh nhàn.

•

•
•
•
•
•
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ñåi tØ bi l¿c
ñåi trí huŒ l¿c
BÃt tÜ nghÎ l¿c
Vô lÜ®ng t¿ tåi l¿c
Hàng phøc tÙ ma l¿c
ñoån trØ ngÛ cái l¿c
DiŒt trØ phiŠn não l¿c
Vô lÜ®ng thanh tÎnh nghiŒp trÀn l¿c.
Vô lÜ®ng khai phát quán trí l¿c
Vô lÜ®ng khai phát vô lÆu huŒ l¿c
Vô lÜ®ng vô biên thÀn thông l¿c
Vô lÜ®ng Ç¶ thoát chúng sanh l¿c
Vô lÜ®ng phù h¶ chúng sanh l¿c
Vô lÜ®ng an °n chúng sanh l¿c
Vô lÜ®ng Çoån trØ kh° não l¿c
Vô lÜ®ng giäi thoát ÇÎa ngøc l¿c
Vô lÜ®ng t‰ Ç¶ ngå qu› l¿c
Vô lÜ®ng cÙu båt chúng sanh l¿c
Vô lÜ®ng hoá nhi‰p A-Tu-La l¿c
Vô lÜ®ng nhi‰p th† nhân Çåo l¿c
Vô lÜ®ng tÆn chÜ thiên, chÜ tiên lÆu l¿c
Cø túc trang nghiêm thÆp ÇÎa l¿c :
Cø túc trang nghiêm tÎnh Ç¶ l¿c
Cø túc trang nghiêm Çåo tràng l¿c
Cø túc trang nghiêm PhÆt quä công ÇÙc l¿c
Cø túc trang nghiêm PhÆt quä trí huŒ l¿c
Cø túc trang nghiêm Pháp thân l¿c
Cø túc trang nghiêm vô thÜ®ng BÒ ñŠ l¿c
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•
•

Cø túc trang nghiêm ñåi Ni‰t Bàn l¿c
Vô lÜ®ng vô tÆn công ÇÙc l¿c

ta bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.

(Vì không th‹ dùng h‰t nh»ng thuÆt ng» này trong dång væn vÀn,
nên soån giä chÌ nêu lên m¶t vài næng l¿c tiêu bi‹u. Tôn tr†ng công
trình trÜ§c tác, xin ghi h‰t nguyên væn nh»ng næng l¿c bÃt tÜ nghì
trong nguyên tác.)

(8) Bát nån : ñã giäi thích ª (4)
(9) Tam ÇÒ : Ba ÇÜ©ng di, ba cõi Ç†a låc nÖi Çây thÀn thÙc thÃy
mình bÎ hành hå b¢ng m¶t trong ba cách sau Çây :
•Hoä

Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.
Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

ÇÒ : ñoå vào ÇÎa ngøc, thÃy mình bÎ lºa nung ÇÓt.

•Huy‰t

ÇÒ : ñÀu thai làm súc sanh, thÃy mình bÎ ngÜ©i ta m°
xÈ Ç‹ æn thÎt, làm loài thú æn thÎt lÅn nhau.

•ñao

ÇÒ : ñoå låc làm ngå qu› (qu› Çói), tuy Çã Çói khát mà
còn bÎ bÙc bách b¢ng Çao, ki‰m.

(10) Vô ngåi trí : BÓn trí vô ngåi cûa PhÆt. ñã giäi thích ª quy‹n
m¶t (9).

(11) VÜ®t b© thÀn thông : Nh»ng thÀn thông không th‹ nghï bàn

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

kŒ khai kinh

b¢ng trí th‰ gian.

(12) BiŒn tài : hay BiŒn tài vô ngåi, bÓn vô ngåi trí .
Xem giäi thích phÀn chú thích quy‹n m¶t (9).

(13) T°ng trì tam mu¶i : Khä næng gìn gi» tÃt cä các
pháp m¶t cách vÜ®t khä næng phàm phu.

(14) Pháp Vân : ChÌ cho hàng BÒ Tát có tu chÙng hoàn häo Ç‰n

Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.
Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu.

bÆc thÙ mÜ©i g†i là Pháp Vân ÇÎa. Ÿ bÆc này, BÒ Tát
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Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà
sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.
ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.
Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå
rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.
PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô
lô hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô.
BÒ ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰
rÎ då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà
då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra
a tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 460

do vô lÜ®ng trí huŒ quán sát và hi‹u bi‰t tÆn tÜ©ng tÃt
cä các pháp tam mu¶i hiŒn tiŠn, chÙng ÇÜ®c Çåo quä
nhÜ PhÆt, thân nhÜ mây lành phû kh¡p lên tÃt cä
chúng sanh, trong h¢ng hà sa vô sÓ, vô lÜ®ng vô biên
th‰ gi§i.
(15)NgÛ trÜ®c : Næm s¿ hay næm trång thái nhiÍm ô cûa th‰ gian
là : Ki‰n trÜ®c, phiŠn não trÜ®c, ki‰p trÜ®c, chúng
sanh trÜ®c, và mång trÜ®c.
Trong Kinh PhÆt thuy‰t A Di ñà Kinh, ÇÙc Thích Ca
ÇŠ cÆp t§i nh»ng trÜ®c này mà Ngài Çã båch tÎnh hóa
ÇÜ®c Ç‹ trª thành m¶t vÎ PhÆt.
(16) CÃu trÀn : CÃu là dÖ bÄn, không thanh tÎnh. TrÀn là bøi bÆm,
chÌ cho nh»ng døc låc, l®i dÜ«ng th‰ gian.

(17) BÓn chúng : BÓn loåi khai sanh ra chúng sanh, là 1. Noãn sanh
(sanh do trÙng nhÜ chim chóc), 2. Thai sanh : (sanh tØ
bào thai nhÜ ngÜ©i, trâu bò), 3. ThÃp sanh (sanh tØ nÖi
Äm thÃp hay nÜ§c nhÜ cá, r¡n, trùng) và 4. Hoá sanh
( sanh b¢ng cách bi‰n hoá thân nhÜ tÀm hoá bÜ§m).
CÛng có th‹ hi‹u là bÓn chúng trong m¶t Çåo tràng tu
tÆp là Tÿ Kheo, Tÿ Kheo Ni, Ðu Bà T¡c và Ðu Bà Di.

(18) TÙ chúng : Xem giäi thích (17).
(19) Ba trÀn : Ba cõi trÀn còn trong vòng luân hÒi : Døc Gi§i, S¡c
Gi§i và Vô S¡c Gi§i.

(20) ThiŠn môn : ThÜ©ng chÌ cho cänh chùa, hay Pháp tu ThiŠn. Ÿ
Çây chÌ cho các quä vÎ cûa ThiŠn : SÖ thiŠn, NhÎ thiŠn,
Tam thiŠn và TÙ thiŠn.
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(21) T°ng trì : Xem giäi thích (13)

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,

(22) Bäy quä : Bäy quä vÎ chÜ PhÆt Çã chÙng :

N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ

1. Tu ñà Hoàn quä; 2. TÜ ñà Hàm quä; 3. A Na
Hàm quä; 4. A La hán quä; 5. Duyên Giác quä;
6.BÒ Tát quä; 7. PhÆt quä.

(23) Mây tuôn mÜa lành : Pháp vân (ÇÎa) BÒ Tát thuy‰t pháp.
(24) BÓn ma : 1. PhiŠn não ma (Ma tham, sân, si .vv..não håi thân
tâm) ; 2. NgÛ Ãm ma (Nh»ng não håi thân tâm,
chÜ§ng ngåi giäi thoát do S¡c, Th†,TÜªng, Hành và
ThÙc gây ra) ; 3. Tº ma (Ma ch‰t cÜ§p mång sÓng cûa
ngÜ©i tu tÆp khi‰n cho h† không Çû th©i gian Ç‹ tu tÆp
cho t§i khi Ç¡c quä giäi thoát hay tiêu nghiŒp t¶i) 4.
Thiên ma : (ma trên cõi Tr©i Tha Hoá hay nhiÍu håi,
ngæn trª ngÜ©i tu tÆp.)

H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.
Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

chú Çåi bi
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát.
(3 lÀn)

(25) NhÎ thØa : Thanh Væn thØa và Duyên Giác ThØa.

(26) NhÜ chÜ BÒ Tát thÜ©ng làm : Nh»ng hånh tu và quä tu cûa
các BÒ Tát. Trong nguyên bän, tác giä liŒt kê nh»ng
hånh và quä cûa các vÎ BÒ Tát. Vì hÒng danh cûa các
BÒ Tát rÃt khó liŒt kê v§i th‹ væn vÀn nên soån giä Çã cÓ
g¡ng nói vŠ các hånh tu cûa BÒ Tát. Tôn tr†ng công
trình trÜ§c tác, xin liŒt kê hÒng danh các BÒ Tát và quä
tu cûa các Ngài :
•Tát Bà Luân BÒ Tát tu hånh Quên mình vì ñåo.
•HÜ Không Tång BÒ Tát tu hånh ñåi Bi DiŒt T¶i.
•LÜu Ly Quang BÒ Tát tu hånh hay ª xa nghe pháp.
•Vô CÃu Tång BÒ Tát tu hånh hay khéo giäi Çáp vÃn nån.
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Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam mô a
rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ ÇŠ tát
ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha ca lô
ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát na
Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a rÎ
da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 459

Tán LÐ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng.
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí
thành
Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát (3 lÀn)

Væn phát nguyŒn
Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,
Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng.
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,
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(27) Các vÎ BÒ Tát dÜ§i Çây tu hånh ÇÜ®c nói trong Çoån này:
•Vô Biên Thân BÒ Tát hay bi‰n thân gi»a hÜ không.
•Cao Quš ñÙc VÜÖng BÒ Tát có Çû mÜ©i công ÇÙc.
•Vô Úy BÒ Tát sanh tâm vui mØng khi nghe pháp lành.

(28) Các vÎ BÒ Tát dÜ§i Çây hành Çåo và Çác quä nhÜ liŒt kê :
•SÜ Tº VÜÖng BÒ Tát ÇÜ®c phép vô úy.
•Bäo Tích BÒ Tát giáo hoá ÇÜ®c änh hÜªng l§n.
•Quán Th‰ Âm BÒ Tát nghe ti‰ng than liŠn cÙu kh°.
•Ngài ñåi Ca Di‰p BÒ Tát hay khéo thÜa thÌnh giáo pháp.

(29) Các BÒ Tát dÜ§i Çây tu Ç¡c nh»ng hånh và quä trong
Çoån này:
•Væn Thù BÒ Tát ÇÜ®c tÜ§ng måo trang nghiêm.
•CÙu thoát BÒ Tát giäi ngay ÇÜ®c nguy ách.
•Khí ƒm Cái BÒ Tát hay xä nghiŒp chÜ§ng.
•ThuÀn ñà BÒ Tát có công ÇÙc cúng dÜ©ng tÓi hÆu cho PhÆt
(30) Các BÒ Tát dÜ§i Çây tu hånh liŒt kê trong Çoån væn này :
•Ngài A DÆt ña BÒ Tát dùng lòng ñåi TØ che chª chúng
sanh.
•Ph° HiŠn BÒ Tát ª xa mà chÙng minh s¿ trì tøng.
•BÃt HÜu TÙc BÒ Tát thÜ©ng tinh tÃn h¶ pháp.
•DÜ®c VÜÖng BÒ Tát vì PhÆt pháp mà thiêu thân.
•Ly Ý N» BÒ Tát không bÎ ái nhiÍm.
•Th¡ng Man Phu Nhân dùng l©i nhiŒm mÀu.
•ñÙc Thích Ca Ç¡c quä nh© tu hành tinh tÃn.
•PhÆt Vô LÜ®ng Th† (A Di ñà) phát ñåi NguyŒn.
•Các Thiên VÜÖng có oai thÀn.
•Duy Ma CÆt dùng pháp bÃt khä tÜ nghì Ç¶ chúng sanh.
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(31)BÓn Tâm Vô LÜ®ng : Tâm ñåi TØ, ñåi Bi,
ñåi H› và ñåi Xä.

(32) Sáu Ba La MÆt : Løc Ç¶ Ba la mÆt :
1. BÓ thí ba la mÆt.
2. Trì gi§i ba la mÆt.
3. NhÅn nhøc ba lamÆt.
4. Tinh tÃn ba la mÆt.
5. ThiŠn ÇÎnh ba la mÆt.
6. Trí tuŒ ba la mÆt.

Çänh lÍ tam bäo
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không
Bi‰n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp
PhÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh
Tæng ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai
Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù
SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát,
H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i
ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt,
ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí
BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)
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Tán PhÆt

Sám thi LÐ÷NG HOàng

ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,

(lÜÖng hoàng sám)

Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,
Cha lành chung bÓn loåi.

Quy‹n Ba

Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.
XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Nghi thÙc tøng niŒm

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.
LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.
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Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám. (3 lÀn)
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NiŒm hÜÖng

Kÿ nguyŒn

Tâm thành dâng HÜÖng Gi§i,

Nay ÇŒ tº chúng con,

HÜÖng ñÎnh và HÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,

Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.

HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,

Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.

Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.

ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi Giác,

Cùng tÃt cä Tôn Pháp,
H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.

Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,

ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ

Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.

Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.
ChÙng thành Çåo Vô ThÜ®ng.

NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,

Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)

SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 126

ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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NiŒm hÜÖng
Tâm thành dâng HÜÖng Gi§i,
HÜÖng ñÎnh và HÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,
HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,
Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.
Cùng tÃt cä Tôn Pháp,
H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.
ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ
Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.
ChÙng thành ñåo Vô ThÜ®ng.
Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)
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Kÿ nguyŒn
Nay ÇŒ tº chúng con,
Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.
Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.
ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi Giác,
Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,
Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.
NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,
ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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Tán PhÆt

Sám thi LÐ÷NG HOàng

ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,

(lÜÖng hoàng sám)

Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,
Cha lành chung bÓn loåi.

Quy‹n Chín

Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.
XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Nghi thÙc tøng niŒm

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng,
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.
LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i,
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.
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Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám . (3 lÀn)
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Çänh lÍ tam bäo
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không Bi‰
n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp PhÜÖng
ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh Tæng
ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai Hå
Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù SÜ
L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát, H¶
Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i ThÜ®ng
PhÆt BÒ Tát. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt, ñåi
Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí BÒ Tát,
Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)
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Tán lÜ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng.
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí thành
Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát (3 lÀn)

T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng
lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (1 låy)

hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.
H‰t quy‹n Tám

Væn phát nguyŒn
Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,
Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng.
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,
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phøc nguyŒn
(Chû lÍ)
Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành tâm
sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ các t¶i l‡i :
Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù, ho¥c phåm các
ÇiŠu gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng sanh, ho¥c tåo : thân ba
nghiŒp t¶i, miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy,
gây các t¶i l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng
thÜÖng xót, gia h¶ chúng con : T¶i chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm
l§n, ti‰n tu Çåo nghiŒp, phÜ§c huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u
tình và vô tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.
(cùng niŒm)

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,
N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ
H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.
Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

chú Çåi bi
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát.
(3 lÀn)

Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát

T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (1 låy)
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n. (1 låy)
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Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ
ÇŠ tát ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha
ca lô ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát
na Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a
rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
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Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà
sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.
ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.
Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå
rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.
PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô
lô hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô.
BÒ ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰
rÎ då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà
då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.

Hãy nên tin tÜªng, bÕ lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú:
Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng y‰t
Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha. (3 lÀn)

hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
Vô biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.
Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ Tát nhiŠu vô sÓ
ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.
NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,
NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,
Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.

Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra a
tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då, ta
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Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,
ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,
Lë nào Çâu tÆn thäy vô minh ?
ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,
Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công
Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí TuŒ mong ñÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?

bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.
Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.
Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

Các hàng BÒ Tát vÅn h¢ng,
Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.
Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, vào hàng Chánh nhân.
Ba la mÆt thÜ©ng chân DiŒu giác,
NgÒi toà sen ñ£ng Giác BÒ ñŠ.
Th‰ nên chú Bát Nhã kia,
Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, l¿c thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.
Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
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Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

kŒ khai kinh
Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.
Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 133

pháp Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n Ba)
chÜÖng thÙ bäy: Nói rõ quä báo.

Trong Çåi chúng hôm nay Çã bi‰t,
Nhân ác tØ muôn ki‰p xa xÜa.
Sanh ra nghiŒp báo ÇÄy ÇÜa,
Vào ba ÇÜ©ng d» cho vØa ác nhân.
LuÆt quä báo xoay vÀn nhÜ th‰,
ñ†a trÀn gian là Ç‹ trä vay,
T¶i kia tÜÖng Ùng nghiŒp này.
Sanh sanh, diŒt diŒt ch£ng ngày nào thôi
PhÆt, BÒ tát, m¡t tr©i Çã thÃy,
Mång chúng sanh h‰t thäy cõi phàm,
Tùy theo phÜ§c t¶i Çã làm,
HÜªng cho h‰t phÜ§c låi cam Ç†a ÇÀy.
Theo nghiŒp báo vÀn xoay cõi kh°,
Trä cho xong n® cÛ, nghiŒp xÜa,
Cõi tr©i Vô S¡c ÇØng mÖ,
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Ma Ha Bát Nhã
Ba La MÆt ña Tâm Kinh
Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
Xá L®i Tº hãy nghe Çây :
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy tÜ§ng không
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,
Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng Không
ñã không S¡c và không cä Th†,
TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i thÆt Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh ?
CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
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ñã qua Ç©i, ÇÜ©ng d» m¡c nàn,
Th† sanh kh° báo cÖ hàn,
Ngå qu›, Çiå ngøc ho¥c Çàng súc sanh.
Xin chÜ PhÆt ân lành thÜÖng tÜªng
Mà chÌ bày phÜÖng hÜ§ng giäi oan,
ñ¶ cho tám nån tiêu tan,
Lià xa ÇÜ©ng ác nhÆp hàng vô sanh,
H†c bÓ thí pháp hành vô tÆn,
Nån vô minh, sân hÆn ch£ng còn,
Sáu ba la mÆt nhÜ son,
BÓn tâm vô lÜ®ng núi non nào b¢ng.
Sáu thÀn thông thÜ©ng h¢ng nhÜ š,
BÓn biŒn tài phát trí vô sÜ,
ThÜ©ng nghe ÇÜ®c pháp chân nhÜ,
Tu hành tinh tÃn sang b© giác kia.
Tâm bÃt thÓi ch£ng lìa thiŒn Çåo,
L©i PhÆt tuyên y giáo phøng hành,
Mai sau Çåo quä viên thành,
Lên ngôi Chánh giác pháp lành Ç¶ nhân.

ChÌ do phÜ§c ÇÙc ÇÜ®c nh© tåm thôi.
N‰u Ç¡m trÜ§c vào nÖi thiŠn ÇÎnh,
H‰t phÜ§c rÒi sa cänh kh° Çau.
Có khi Ç†a ki‰p ng¿a trâu.
Có khi ÇÎa ngøc Çâm ÇÀu trä oan.
Tr©i cõi s¡c tuÀn hoàn cÛng vÆy,
PhÜ§c h‰t rÒi låi xäy xuÓng trÀn.
Cõi døc là cõi ái ân,
Vì tham døc låc nên sân hÆn nhiŠu.
Dù cõi døc phiêu diêu thÜ®ng gi§i(1)
CÛng có ngày h†a t§i bên lÜng.
PhÜ§c suy t¶i báo vô chØng,
Súc sanh, ngå qu›, mÃy tØng âm ty.
ñÜ®c làm ngÜòi cÛng tùy thiŒn ác,
Mà sanh ra sai khác dång hình,
BŒnh hoån hành hå thân mình,
Mång chung qu› sÙ rÆp rình kéo Çi.
Ki‰p súc sinh ch£ng tùy mÜa n¡ng,
ChÎu kh° hình chª n¥ng, Çi xa,
TrÀy vai, tr®t c°, cháy da,
Ki‰m Çao m° xÈ, thÎt da bÀy nhÀy.
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Loài ngå qu› thÜ©ng hay Çói khát,

Nam mô DiŒu Minh PhÆt.

Lºa ÇÓt thiêu ru¶t nát gan phÖi.
N‰u may trª låi ki‰p ngÜ©i,

Nam mô Ý Trú Nghïa PhÆt.
Nam mô Quang Chi‰u PhÆt.

Khó mà có ÇÜ®c cu¶c Ç©i Ãm êm.
Thân tÆt bŒnh, mång thêm ng¡n ngûi,
SÓng nghèo hèn lÀm lÛi bê tha.

Nam mô HÜÖng ñÙc PhÆt.
Nam mô Linh H› PhÆt.
Nam mô BÃt HÜ Hånh PhÆt.

CÛng do nghiŒp báo mà ra,
NhÜ hình v§i bóng, lìa xa khó lòng.

Nam mô DiŒt Khu‹ PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng S¡c PhÆt.

Sang hay hèn Çâu không duyên c§ !
ñem xác thân trä n® Çã vay,
Trong kinh PhÆt nói nhÜ vÀy:
Giàu sang, quyŠn quš do hay cúng dÜ©ng
Nhân Ç©i trÜ§c tán dÜÖng Tam Bäo.
Nên quä lành ÇÜ®c báo Ç©i nay
SÓng lâu cÛng t¿ nhân dày,

Nam mô ThiŒn B¶ PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Buông tha mång sÓng cûa bÀy súc sanh.
N‰u ki‰p xÜa thÜ©ng hành nhÅn nhøc.
Thì Ç©i này thuÀn thøc Çoan trang.
NgÜ©i nào sáng suÓt, tài næng,
Là tu trí huŒ thÜ©ng h¢ng ki‰p xÜa.
N‰u Ç©i trÜ§c lòng Üa tán tøng
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Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
NguyŒn xin ban räi pháp lành,
ñ¶ Ç©i quá khÙ chúng sanh an hoà.
NguyŒn bÓn chúng xuÃt gia quá vãng,
Dù bây gi© phiêu lãng nÖi Çâu,
CÛng cho giäi thoát nghiŒp sâu,
Dù trong hoàn cänh ÇÓi ÇÀu th† sanh.
NguyŒn cho chúng tâm lành PhÆt tº
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Thay cho sáu loåi trong miŠn hÜ vô.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Bäo Tø PhÆt.
Nam mô ThiŒn Âm PhÆt.
Nam mô SÖn VÜÖng TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Pháp ñänh PhÆt.
Nam mô Giäi Thoát ñÙc PhÆt.
Nam mô ThiŒn ñoan Nghiêm PhÆt.
Nam mô Cái Thân PhÆt.
Nam mô Ái Ng» PhÆt.
Nam mô SÜ Tº L®i PhÆt.

Th© Ba ngôi (2) phúng tøng Chú, Kinh,
ñ©i này trong trÈo âm thanh,
Nói l©i êm ái ng†t lành dÍ thÜÖng.
NgÜ©i såch së không vÜÖng bŒnh tÆt,
Do Ç©i xÜa chân thÆt tØ tâm.
N‰u là ÇÀn Ç¶n, ng†ng, câm,
Ho¥c thân lùn nhÕ, ho¥c tâm thÃp hèn,
Ho¥c m¥t mày thâm Çen, rÀu rï,
Ho¥c là ngÜ©i thân th‹ xÃu xa
ñŠu vì làm ác mà ra,
K‰t thành quä báo do là nhân xÜa.
Trong Ç©i trÜ§c lòng Üa phÌ báng,
Ho¥c khinh khi hình dáng ngÜ©i ta,
Ki‰p này ch£ng thÃy PhÆt Çà.

Nam mô Hoà Lâu Na PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Pháp PhÆt.

Nhân nào quä Ãy thÆt là ch£ng sai.
ñ©i này ÇÜ®c vóc vai to l§n,

Nam mô Pháp L¿c PhÆt.
Nam mô Ái Nhåo PhÆt.
Nam mô Tán BÃt ñ¶ng PhÆt.

Do ki‰p xÜa tôn trÜªng kính nhÜ©ng.
Låc sanh vào cõi trÀn truÒng,
ˆn m¥c Ç©i trÜ§c luông tuÒng mÕng manh

Nam mô Chúng Minh VÜÖng PhÆt.
Nam mô Giác Ng¶ PhÆt.
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Ho¥c sanh ra thân hình ghÈ lª,
CÛng vì xÜa giÆn d» Çánh ngÜ©i
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Nh»ng ngÜ©i vui tánh, tÜÖi cÜ©i,
CÛng nh© Ç©i trÜ§c v§i ngÜ©i hân hoan
Ho¥c vÜ§ng vòng cÀm giam lao lš,
CÛng do xÜa › th‰ cÆy quyŠn,
MÜu ÇÒ nh»ng chuyŒn Çäo Çiên,
Chim lÒng cá chÆu, xích xiŠng chúng sanh
ñ©i này tánh tranh giành bÕn xÈn,
Do Ç©i xÜa tham lén, chôn vùi,
Ch£ng Üa bÓ thí cho ngÜ©i,
Sa ÇÜ©ng ngå qu› suÓt Ç©i lÀm than.
Nh»ng kÈ së sanh làm thú vÆt.
Do Ç©i này chÒng chÃt ác tâm
NghiŒp báo ch£ng th‹ sai lÀm.
Ai Öi xin ch§ sanh tâm oán h©n.
ñØng cÜ©i c®t khinh l©n nhân quä,
Ác nhân gieo, ác quä phäi mang.
Sám này công ÇÙc vô vàn
H†c gÜÖng nhân quä mà sang sºa mình.
L©i PhÆt dåy trong kinh nên nh§:
ñem ÇÒ æn thØa dª cho ngÜ©i,
Ki‰p sau làm b† làm dòi,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 138

BÒ tát tâm vô ngåi Ç¶ sanh,
M¶t lòng Ç¶ chúng h»u tình,
NhÃt thØa PhÆt Çåo viên thành quä tu.
chÜÖng hai mÜÖi sáu:

LÍ PhÆt th‰ tÙ chúng quá khÙ.

Låi nguyŒn th‰ tæng ÇÒ bÓn chúng,
Hàng xuÃt gia Ùng cúng ti‰n tu,
ñêm ngày ch£ng quän công phu.
ñåt thành Çåo quä cho dù gian nan.
Do nghiŒp quä, th‰ gian ch£ng trø,
ñåo chÜa thành, quá cÓ vãng sanh,
NguyŒn cho ti‰p tøc tâm lành,
DÅu vŠ cõi khác vÅn hành nghiŒp tu.
Hàng PhÆt tº Çã tØ nhân th‰,
ñã xä thân cÃu u‰ phàm nhân.
ñã r©i cõi kh° phù vân,
Phiêu du cõi khác, hÒng trÀn bi‰t chi !
NguyŒn Çänh lÍ quy y TØ phø,
ñÃng chí tôn giáo chû nhân thiên,
Thay cho tÙ chúng Çoån duyên,
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Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không rÓt ráo Ç¶ sanh,
TØ bi nhi‰p th† h»u tình,
NguyŒn Ç¶ bÓn chúng tâm lành xuÃt gia
Tÿ kheo, tÿ kheo ni chí cä,
Hàng sa di nguyŒn xä duyên trÀn,
Ch£ng ham huyÍn hoá báo thân.
M¶t lòng quy hÜ§ng ÇŠn ân PhÆt Çà.
Låi nguyŒn Ç¶ tåi gia PhÆt tº,
BÒ tát hành cÆn s¿ n» nam
Trau dÒi chánh pháp vô tham,
Tu hành miên mÆt, chí làm thiŒn nhân.
Låi nguyŒn Ç¶ phàm trÀn tín chû,
Có duyên hay ch£ng Çû phÜ§c lành
HÜ§ng vŠ Çåo quä vô sanh,
ñoån trØ phiŠn não, nghiŒp lành d¿ng xây
Bao thÓng kh° tØ nay giäi thoát,
Vô lÜ®ng tâm nhÃt loåt hiŒn tiŠn,
Sáu ba la mÆt vô biên,
Sáu thÀn thông l¿c, bÓn thiŠn thành công
BiŒn tài trí thong dong t¿ tåi,
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Làm thân hèn kém trong loài súc sinh.
Nh»ng kÈ hay rÆp rình tr¶m cÜ§p,
Së sanh vào làm ki‰p trâu dê,
Cho ngÜ©i æn nuÓt hä hê.
Cho ngÜ©i sai khi‰n, khó bŠ thoát thân.
Nh»ng kÈ hay giä thÀn giä thánh,
Ho¥c Ç¥t ÇiŠu nói cånh nói dèm
Sanh vào ÇÎa ngøc giây Çen (3)
ñÒng sôi phäi uÓng, s¡t rèn phäi æn.
Sanh trª låi làm thân chim cú,
ñ‹ cho ngÜ©i nguyŠn rûa ti‰ng kêu.
Nh»ng ngÜ©i giàu có mà kiêu,
Xích xiŠng kÈ hå, Ç¥t ÇiŠu tÿ nô.
Vì t¶i báo mà vô ÇÎa ngøc,
ChÎu kh° hình thÎt róc, xÜÖng nghiŠn
Tái sanh trâu, ng¿a Çáp ÇŠn,
ñóng hàm, sÕ mÛi lôi thuyŠn, kéo xe.
PhÆt dåy: MuÓn bi‰t vŠ quá khÙ,
Hãy nhìn xem hiŒn xÙ th‰ nào !
Nh»ng ngÜ©i dÖ bÄn h‡n hào,
Là do heo, chó nhÆp vào trong thai.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 139

NgÜ©i tánh n‰t › tài nóng näy,

Nam mô La HÀu NhÆt PhÆt.

Nguyên là loài vÜ®n nhäy, khÌ leo.
Thân hình tanh tÜªi nhæn nheo,

Nam mô Måc Næng Th¡ng PhÆt.
Nam mô Mâu Ni TÎnh PhÆt.

Là loài cá tråch, cá kèo mà ra.
NgÜ©i hi‹m Ç¶c ác tà thâm hi‹m,
TrÜ§c là thân r¡n r‰t thành ngÜ©i.
Hung hæng æn sÓng nuÓt tÜÖi,
Sài lang, h° báo Ç‰n th©i ÇÀu thai.
Nay Çåi chúng ÇÜ®c khai trí huŒ
Ôi ! PhÆt ân ch£ng th‹ nghï bàn,
Bao nhiêu thÓng kh° th‰ gian,
Là do nghiŒp báo hoàn toàn gây ra.
Ba ÇÜ©ng d» thÆt là tàn khÓc,
CÛng là do ba Ç¶c: tham, sân
Si mê tåo tác vô ngÀn.
Gây bao nghiŒp t¶i cho thân chÎu Çòn.
Khi mång sÓng không còn tåi th‰,
HÒn bÖ vÖ ch£ng th‹ nh© ai.
V® con cha mË trên Ç©i,
Không ai chung chÎu, ch£ng ai cÙu mình.
LuÆt nhân quä mình làm mình chÎu,
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Nam mô ThiŒn Quang PhÆt.
Nam mô Kim TŠ PhÆt.
Nam mô Chúng ñÙc Thiên VÜÖng PhÆt
Nam mô Pháp Cái PhÆt.
Nam mô ñÙc Tš PhÆt.
Nam mô ÐÖng Già ñà PhÆt.
Nam mô MÏ DiŒu HuŒ PhÆt.
Nam mô Vy Ý PhÆt.
Nam mô ChÜ Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô SÜ Tº K‰ PhÆt.
Nam mô Giäi Thoát TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Oai TÜ§ng PhÆt.
Nam mô ñoån LÜu PhÆt.
Nam mô HuŒ Tång PhÆt.
Nam mô Trí Tø PhÆt.
Nam mô Vô Ngåi Tán PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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Tÿ kheo nam n» hiŒn Çang tu,
ñêm ngày tha thi‰t công phu,
TÎnh thanh gi§i th‹ thân thù ch£ng vÜÖng
Thay tåi gia mÜ©i phÜÖng PhÆt tº
Nam n» cùng bån l» h† hàng,
TÆn hÜ không gi§i sáu Çàng.
ThiŒn, ác trí thÙc, các hàng nhân dân
GÀn Tam Bäo k‰t thân tu tÆp.
Gieo duyên lành quy‰t lÆp chí tu,
NguyŒn vì h¶ th‰ Çåo sÜ,
Quy y Çåi giác, Çåi tØ th‰ gian.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ñæng VÜÖng PhÆt.
Nam mô Trí ñänh PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñÎa VÜÖng PhÆt.
Nam mô Trí Giäi Thoát PhÆt.
Nam mô Kim K‰ PhÆt.
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R©i dÜÖng trÀn, qu› ÇiŒu Diêm vÜÖng.
Ch£ng màng quš tiŒn mà nÜÖng,
ChÌ còn t¶i phÜ§c trên dÜÖng làm b¢ng.
T¶i phÜ§c Ãy qu› thÀn tính s°,
Mà ÇÜa Çi nh»ng ch‡ tái sanh.
Ho¥c làm qu› Çói mãn canh,
Ho¥c ÇÜ©ng ÇÎa ngøc, súc sanh ÇÀy vào
NgÜ©i làm lành ki‰p sau thêm tu°i,
Thêm giàu sang ch£ng Ç‡i gian nan,
KÈ ác ch£ng th‹ xin van,
ñ†a ÇÀy cõi kh° muôn vàn tai ÜÖng.
Xoay vÀn trong vô lÜ©ng ác Çåo,
Bi‰t khi nào ác báo trä xong.
Kh° Çau thÓng thi‰t vô cùng,
Mà không tÌnh ng¶ còn mong muÓn gì ?
Trong kinh, PhÆt Çã vì Çåi chúng,
Mà Çem ÇiŠu khinh tr†ng tÕ bày
R¢ng trong cu¶c sÓng hàng ngày,
Phäi tin nhân quä mà xây nghiŒp lành,
ñØng vì thÃy viŒc lành rÃt nhÕ,
Mà xem thÜ©ng quæng bÕ không làm
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Công næng ch£ng th‹ nghï bàn,
Làm tÜ lÜÖng cÙu tai nàn có khi,
Ác cÛng th‰ ÇØng vì thÃy nhÕ,
Mà làm bØa ch£ng rõ sau này,
Là nhân cho nghiŒp sâu dÀy,
Sa vào ÇÎa ngøc Ç†a ÇÀy kh° Çau.
Nay chúng con cùng nhau sám hÓi,
Và bi‰t r¢ng l‡i nhÕ ch£ng thÜ©ng.
Mong gom góp chút tÜ lÜÖng.
Mót bòn phÜ§c ÇÙc làm ÇÜ©ng ti‰n tu.
XÜa vì Çã dåi ngu ch£ng bi‰t,
Nên chÎu ÇÀy muôn ki‰p luân hÒi,
Pháp tu nay Çã rõ rÒi,
Tu nhân tích thiŒn xa r©i ác tâm.
Gi© là lúc xä thân cÀu Çåo,
Phäi quy‰t tâm mà tåo phÜ§c lành,
GiÆn h©n, ganh ghét, Çua tranh,
Ác tâm månh më, chí thành sºa sai.
PhÆt Çã dåy nh»ng ngÜ©i sám hÓi,
V§i tâm thành t¶i l‡i liŠn tiêu.
N‰u tâm sám hÓi phù diêu,
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Hoà thÜ®ng, a xà lê, tôn chÙng
ThÜ®ng, hå, trung ÇÒng ÇÙng m¶t tòa,
Cùng hàng quy‰n thu¶c gÀn xa,
ñ‰n ngày thành PhÆt vào nhà NhÜ lai,
Bao t¶i chÜ§ng ÇÒng th©i thanh tÎnh,
PhiŠn não tiêu, chánh ÇÎnh tùy tâm,
Hoàn toàn giäi tÕa mê lÀm,
Th¿c hành chánh hånh bÓn tâm vô lÜ©ng
Hånh bÓ thí, cúng dÜ©ng vô tÆn,
Sáu Ç¶ ba la mÆt hiŒn tiŠn,
ThÀn thông t¿ tåi vô biên,
Trø Læng nghiêm ÇÎnh nhÆp miŠn chân nhÜ.
Vào ni‰t bàn vô dÜ nhÜ š,
L©i thŠ tØ vô thÌ ch£ng quên,
Trª vŠ Ç¶ kh¡p nhân thiên,
Kim Cang tâm chÙng ÇÒng lên PhÆt tòa.
chÜÖng hai mÜÖi læm:

LÍ PhÆt th‰ MÜ©i PhÜÖng Tÿ Kheo
và Tÿ Kheo Ni.

Låi vì chúng xuÃt gia phát nguyŒn,
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Nam mô Ch‰ L¿c PhÆt.
Nam mô Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô ThiŒn Minh PhÆt.
Nam mô Danh Væn PhÆt.
Nam mô ñoan Nghiêm PhÆt.
Nam mô Vô TrÀn CÃu PhÆt.
Nam mô Oai Nghi PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Quân PhÆt.
Nam mô Thiên VÜÖng PhÆt.
Nam mô Danh Thanh PhÆt.
Nam mô Thù Th¡ng PhÆt.
Nam mô ñåi Tång PhÆt.
Nam mô PhÜ§c ñÙc Quang PhÆt.
Nam mô Phåm Væn PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
NguyŒn xin chÜ PhÆt chÙng minh,
NguyŒn xin bÒ tát ÇÒng thanh h¶ trì.
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T¶i càng thêm n¥ng, låy nhiŠu u°ng công

Hành sám pháp cÀu mong diŒt t¶i,
Phäi xä thân mŒt mÕi không nài,
ñem thân næm vóc träi dài,
N¥ng nhÜ núi Thái, trÜ§c Çài æn næn.
Phäi sám hÓi v§i tâm tàm quš (3)
XÜa, s§m chiŠu ch£ng nghï báo ân,
PhÆt Çà, cha mË, bang lân,
Ho¥c là nh§ nghï Çåo thâm tham cÀu,
Ch£ng hi‹u bi‰t lš mÀu TÙ Ç‰ (4)
Ch£ng mª mang trí huŒ, thiŠn môn (5)
Løc Ç¶ (6) nào Ç‹ tâm hÒn,
Læng xæng ch£ng có pháp môn nào rành !
Suy nghï låi ch£ng thành ÇÜ®c m¶t.
Vì bi‰ng lÜ©i vÅn dÓt vÅn ngu.
Th‰ mà lên m¥t ngÜ©i tu,
ý mình cao ngåo d†a hù chúng sanh.
Càng xét låi càng sinh xÃu h°,
Lòng càng thêm Çau kh° chÙa chan,
Xin Çem t¶i l‡i ngÆp tràn
Thành tâm k‹ h‰t muôn vàn t¶i xÜa:
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TØng ngåo mån r¢ng chÜa gây t¶i,
Thì cÀn chi sám hÓi v§i ai !
Làm sai ch£ng bi‰t sºa sai,
Phóng tâm giäi Çãi, tÓi ngày lông bông.
Ho¥c h©n giÆn mà không Çè nén,
PhiŠn não không nhÅn nhÎn bÕ qua,
NguÒn chÖn m‡i lúc m‡i xa,
Tu hành mŒt mÕi khó mà nên thân.
Xin nÜÖng l¿c oai thÀn h¶ niŒm,
Xin l¡ng nghe t¶i nghiŒp (7) chân kinh.
PhÆt vì thÜÖng tÜªng chúng sinh,
Nên Çem l©i thÆt, chân tình bäo ban:
Hãy nghe ÇÙc A-Nan thuÆt låi:
R¢ng m¶t th©i, PhÆt tåi VÜÖng(8) thành
Cùng chÜ ÇŒ tº bên mình,
Thanh Væn BÒ Tát phàm sanh bÓn phÀn(9)
Còn có cä qu› thÀn, thiên chúng,
Cùng phi nhân, dÎ chûng nghe kinh ;
BÒ tát Tín TÜ§ng thÜa trình:
ñåo tràng tø h†p quanh mình Th‰ Tôn,
GÒm Çû loåi tông môn (10) tÙ chúng (11)
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NguyŒn vì công khó, Ön dày,
NguyŒn thay hoà thÜ®ng, các thÀy xà lê
ThÜ®ng, trung, hå các bŠ tôn chÙng,
Con dÆp ÇÀu xÜng tøng quy y,
Th‰ gian TØ phø Çåi bi,
A tæng kÿ kh° cÛng vì chúng sanh.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô TÓi ThÜ®ng PhÆt.
Nam mô Thanh TÎnh Chi‰u PhÆt.
Nam mô HuŒ ñÙc PhÆt.
Nam mô DiŒu Âm Thanh PhÆt.
Nam mô ñåo SÜ PhÆt.
Nam mô Vô Ngåi Tång Phât.
Nam mô ThÜ®ng Thí PhÆt.
Nam mô ñåi Tôn PhÆt.
Nam mô Trí Th‰ PhÆt.
Nam mô ñåi DiŒm PhÆt.
Nam mô ñ‰ VÜÖng PhÆt.
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chÜÖng hai mÜÖi bÓn:

LÍ PhÆt th‰ SÜ TrÜªng

Trong Çåo tràng ai ai cÛng rõ,
Nh§ nghï Ön thÀy t° dåy ta,
Bi‰t Çâu ÇÜ©ng chánh nÈo tà,
Bi‰t ÇÜ©ng giäi thoát lánh xa hÒng trÀn.
Dù cha mË có ân sanh dÜ«ng,
NhÜng låi không bi‰t hÜ§ng dÅn ta
Bi‰t nÖi tà ác phäi xa,
Bi‰t ÇÜ©ng thoát cõi ta bà kh° Çau.
ThÀy, t° nào ti‰c Çâu công khó,
Dìu d¡t ta thoát kh° tº sanh,
NÜÖng theo chánh pháp tu hành,
Tiêu trØ ki‰t tÆp viên thành Çåo sâu.
Kinh PhÆt dåy: Tìm Çâu thiŒn trí,
HÖn t°, thÀy Çåo lš cao thâm,
ñã xa lánh m†i mê lÀm,
ñã Çåt giäi thoát giàu tâm Ç¶ ngÜ©i.
ñÜ©ng tu tÆp sáng ng©i Çåo hånh,
CÛng nh© Ön khôn sánh cûa thÀy,
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ñang ch© nghe PhÆt døng l¿c thÀn,
L©i vàng khai thÎ ân cÀn.
Muôn loài nghe ÇÜ®c tâm thÀn an vui,
NhÜ con thÖ bÒi hÒi g¥p mË,
NhÜ thuÓc tiên ch»a kÈ bŒnh nguy,
NhÜ Çèn phá tÓi tÙc thì,
NhÜ lånh ÇÜ®c áo, còn gì bæn khoæn ?
ThÃy BÒ Tát nhiŠu lÀn thÜa thÌnh,
PhÆt bi‰t duyên Çã chín Çúng th©i.
Båch hào tØ gi»a ch¥n mày,
Phóng hào quang tr¡ng soi ÇÀy mÜ©i phÜÖng
Giäi trØ h‰t vô lÜ©ng ÇÎa ngøc,
T¶i ngÆp tr©i liŠn Çøc hóa trong,
Nån nhân t¶i nghiŒp không cùng
Tìm theo ánh sáng, bäy vòng nhiÍu quanh
DÜ§i Çài sen tâm thành låy tå,
÷n PhÆt Çà r¶ng hóa muôn loài,
Thoát vòng kh° não trÀn ai,
Chúng con næm vóc träi dài triêm ân.
NguyŒn Çem h‰t tâm thÀn quy hÜ§ng,
TÆn hÜ không vô lÜ®ng PhÆt Çà,
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Lòng tØ träi kh¡p Ta bà,
Pháp thân cÙu Ç¶ h¢ng hà chúng sanh.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không viên giáo Ç¶ sanh.
Ba ÇÜ©ng, sáu nÈo tÎnh thanh,

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

M¶t lòng kính ngÜ«ng pháp lành quy y.
NguyŒn Tam Bäo tØ bi nhi‰p th†,
Cho mË cha quá cÓ, h† hàng,

Nam mô Phåm Thiên PhÆt
Nam mô Bât ThÓi Chuy‹n Luân

Trong Ç©i quá khÙ vÅn h¢ng
Tu trì chánh pháp siêu thæng cõi lành.

Thánh Thû PhÆt.
Nam mô ñåi HÜng Quang VÜÖng PhÆt
Nam mô Pháp Chûng Tôn PhÆt.

TØ nay Ç‰n ngày thành PhÆt Çåo,
Bao t¶i nhÖn kh° báo tr¡ng tinh,
Tiêu trØ ba chÜ§ng vô minh,

Nam mô NhÆt NguyŒt ñæng Minh PhÆt
Nam mô Tu Di PhÆt.
Nam mô ñåi Tu Di PhÆt.

ñoån næm bÓ úy hoàn thành tín tâm,
BÓn thŒ nguyŒn thÜ©ng chæm th¿c hiŒn
LÃy l®i sanh làm chuyŒn mØng vui,

Nam mô Siêu XuÃt Tu Di PhÆt.
Nam mô Dø NhÜ Tu Di PhÆt.

Cúng dÜ©ng chÜ PhÆt ba Ç©i,
ñÜ®c PhÆt th† kš, liên Çài ghi danh..

Nam mô HÜÖng TÜ®ng PhÆt,
Nam mô Vi NhiÍu HÜÖng Huân PhÆt.
Nam mô TÎnh Quang PhÆt.
Nam mô Pháp TÓi PhÆt.
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Ch£ng r©i ch‡, vô sanh chÙng quä,
Tùy niŒm tiêu diêu, thoä Ü§c mong,
Du hành PhÆt quÓc tây Çông,
Hånh nguyŒn thuÀn thøc nhÆp dòng NhÜ Lai
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Nam mô Hoa ñÙc PhÆt.

Nam mô HÜÖng T¿ Tåi VÜÖng PhÆt.

Nam mô Âm ñÙc PhÆt.
Nam mô SÜ Tº PhÆt.

Nam mô ñåi TÆp PhÆt.
Nam mô HÜÖng Quang Minh PhÆt.

Nam mô Trang Nghiêm TØ PhÆt.
Nam mô Dõng Trí PhÆt.
Nam mô Hoa Tích PhÆt.

Nam mô Hoä Quang Minh PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Quang Minh PhÆt
Nam mô SÜ Tº Du Hš BÒ Tát.

Nam mô Hoa Khai PhÆt.
Nam mô L¿c Hành PhÆt.

Nam mô SÜ Tº PhÃn TÃn BÒ Tát.
Nam mô Kiên Dõng Tinh TÃn BÒ Tát.

Nam mô ñÙc Tích PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng Hình S¡c PhÆt.
Nam mô Minh DiŒu PhÆt.

Nam mô Kim Cang HuŒ BÒ Tát
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát

Nam mô NguyŒt ñæng PhÆt.
Nam mô Oai ñÙc VÜÖng PhÆt.
Nam mô BÒ ñŠ VÜÖng PhÆt.

Nam mô PhÆt ñà Gia.
Nam mô ñåt Ma Gia.
Nam mô Tæng Già Gia.

Nam mô Vô TÆn PhÆt.
Nam mô BÒ ñŠ Nhãn PhÆt.
Nam mô Thân Sung Mãn PhÆt.
Nam mô HuŒ QuÓc PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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Chúng con Çã ÇÒng quy y PhÆt.
TÆn hÜ không gi§i kh¡p mÜ©i phÜÖng.
NguyŒn xin Tam Bäo xót thÜÖng,
TØ bi cÙu Ç¶ vô lÜ©ng chúng sanh.
ñ¶ chúng con tu hành giäi thoát,
Khi‰n chúng con bÕ ác theo lành,
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Bao nhiêu lo s®, phân vân,

TØ nay ác Çåo ch£ng sanh,
NghiŒp thân, khÄu, š ÇÜ®c thanh tÎnh hoài.
Nh© PhÆt tØ, tiêu tai giäi nån,

ñÒng ÇÜ®c giäi thoát m¶t lÀn såch trÖn
ñó là cách báo Ön tÓi thÜ®ng,

Tà ma không nhiÍu loån thiŒn cæn.
BÓn tâm vô lÜ®ng tinh cÀn,
ñ©i Ç©i nÓi ti‰p Çoån dÀn ác duyên.

Cûa ngÜ©i con vô lÜ®ng hi‰u, tØ.
Khóc than sám hÓi nghiŒp dÜ,
Thay cho cha mË, cÛng nhÜ h† hàng.
TØ nhiŠu Ç©i Çã mang nghiŒp kh°.
Nh§ l‡i lÀm xÃu h° quy y,

Xä thân này sinh liŠn thân khác,
ThÜ©ng sanh nÖi h› låc ÇÃt lành,

Th‰ gian TØ Phø Çåi bi,
Träi lòng thÜÖng xót kh¡p vì chúng sanh.

Nh§ ba ÇÜ©ng kh° tu hành,
Con ÇÜ©ng BÒ tát th¿c hành ch£ng lÖi.
Pháp løc Ç¶ không r©i vån hånh.
(12)

(13)

ñåt ba minh
sáu cách thÀn thông
T¿ do du hš tây Çông,
Ra vào PhÆt gi§i, sánh cùng NhÜ Lai.
ñåo tràng thäy cäm hoài PhÆt l¿c,
ñÒng nhÃt tâm nhÃt ÇÙc l¡ng lòng,

Th‰ Tôn phóng ánh sáng ròng,
Rång soi h‰t thäy sáu dòng(14) th† sinh.
Tín TÜ§ng låi khÃu trình thành khÄn:
Båch Th‰ Tôn ! lân mÅn chúng sanh,
Nghe con thÜa thÌnh rõ rành,
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( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Phåm VÜÖng PhÆt.
Nam mô NgÜu VÜÖng PhÆt.
Nam mô L®i ñà Møc PhÆt.
Nam mô Long ñÙc PhÆt.
Nam mô ThÆt TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Trang Nghiêm PhÆt.
Nam mô BÃt M¶t Âm PhÆt.
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chÜÖng hai mÜÖi ba:

LÍ PhÆt th‰ cha mË các Ç©i trÜ§c

ñåi chúng trong Çåo tràng cÛng có
MË ho¥c cha quá cÓ s§m rÒi,
BÒi hÒi nh§ tÜªng khôn nguôi,
Tu chÜa viên mãn, bi‰t ngÜ©i vŠ Çâu !
ChÌ còn nh© l¿c sâu phÜ§c ÇÙc,
Mà tÜªng thÀm h‰t sÙc báo ân,
Làm lành tích phÜ§c quy‰t tâm,
NguyŒn xin hÒi hÜ§ng truy tÀm ngÜ©i thân.
PhÆt dåy: Vì vong nhân làm phÜ§c,
NhÜ tÜ lÜÖng gºi ÇÜ®c cho ngÜ©i,
N‰u ngÜ©i sanh Ç¥ng cõi tr©i,
Thì công ÇÙc Ãy khi‰n ngÜ©i l®i thêm.
N‰u ngÜ©i Çoå ba miŠn ác Çåo,
Nh© phÜ§c này kh° não liŠn xa,
N‰u trong th©i PhÆt, sanh ra.
LiŠn ÇÜ®c siêu thoát, ki‰n tà ch£ng mê.
Cha mË bäy Ç©i vŠ quá khÙ,
Cùng bà con tôn tº xa gÀn
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Chúng nÖi ÇÎa ngøc Çã Çành kh° Çau.
BÎ ngøc tÓt Çâm nhÀu chém ch¥t,
Thân ÇÀu mình chia c¡t rã r©i,
Gió Çâu th°i Ç‰n m¶t hÖi,
Thân ÇÀu b‡ng låi nÖi nÖi ráp vào.
Låi bÎ qu› ki‰m Çao Çâm chém,
Låi thây phân, xÜÖng nghi‰n, thÎt bæm.
Thân tâm tan nát, dÆp bÀm,
ChÎu vô lÜ®ng kh° do nhân quä gì ?
PhÆt dåy: Tín TÜ§ng vì ch£ng rõ,
NghiŒp tåo rÒi xóa bÕ ÇÜ®c Çâu !
Không tin Tam Bäo, ÇÙng ÇÀu,
BÃt hi‰u cha mË, nói câu h‡n hào!
NghŠ ÇÒ t‹ r¿a dao chém ch¥t,
Vì bán buôn chia c¡t chúng sinh.
T¶i xÜa nay phäi chÎu hình.
Ác nhân nhÜ vÆy hi‹u rành ÇÜ®c chæng
Låi nh»ng kÈ thân mang phong hûi,
Bà con thân gÀn gÛi ch£ng ai,
Bån bè cÛng ch£ng Çoái hoài.
Nhân duyên gì låi nhÜ vÀy ? Th‰ Tôn !
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PhÆt bäo: Ch£ng kính tôn sÜ trÜªng,

Nam mô An ˜n PhÆt.

Ch£ng bi‰t ÇiŠu phøng dÜ«ng mË cha,
Vong ân b¶i nghïa bê tha.

Nam mô HuŒ Long PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ tát.

Mang thân phong hûi, khó mà thanh minh
Låi có kÈ thân hình dài l§n,
Tai Çi‰c, không chân, quÃn l‰t Çi,
ˆn thì ÇÃt cát ngon gì,
Còn bao trùng b† rúc bì, rÌa xÜÖng.
Ôi thÆt kh° không phÜÖng nào k‹,
Båch Th‰ Tôn ! nhÜ th‰ do Çâu ?
Xin Ngài giäi rõ trÜ§c sau !
Chúng sanh tÜ©ng tÆn, sÈ cÀu æn næn.
PhÆt Çáp: Vì c¶i cæn Ç©i trÜ§c,
ChÌ bi‰t mình ch£ng Ü§c h†c ngÜ©i,
L©i lành kÈ khác d‹ ngÜÖi.
Ch£ng nghe, ch£ng h†c khinh l©i bäo khuyên
Ho¥c là kÈ có quyŠn có cánh,
CÆy làm quan › månh hi‰p ngÜ©i.
ñoåt xâm tài sän ki‰m l©i,
Ch£ng màng Çåo ÇÙc, ÇÃt tr©i ch£ng dung.
Do nhân Ãy, bÀn cùng, bŒnh hoån,
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Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không chánh giáo Ç¶ sanh.
Muôn loài ân hÜªng phÜ§c lành,
Gia tâm tu h†c ch£ng sanh ki‰n tà.
Con h¢ng nguyŒn mË cha nhân th‰,
ñÜ®c phát sanh trí tuŒ bao la,
Giäi trØ t¶i chÜ§ng sâu xa,
Ki‰t tÆp phiŠn não h¢ng hà tÎnh thanh.
ñÜ®c t¿ tåi vãng sanh nÜ§c PhÆt,
Sáu Ç¶ ba la mÆt th¿c hành,
Løc thông, vô ngåi trí sanh,
ñÜ®c PhÆt th† kš viên thành Çåo cao.
MÜ©i trí l¿c, båch hào phát sáng,
Vô biên thân tùy dång hi‹n linh,
BÓn tâm Ç¶ chúng h»u tình,
ñÒng thành chánh giác, ÇÒng sinh sen vàng.
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Nam mô NhÜ VÜÖng PhÆt.

Mà Ç†a thân Vô gián a tÿ.

Nam mô Hoa TÜ§ng PhÆt.
Nam mô La HÀu La PhÆt.

Loanh quanh trong núi thi‰t vi,
ChÎu mang kh° nån cÛng vì t¶i xÜa.

Nam mô ñåi DÜ®c PhÆt.
Nam mô Túc VÜÖng PhÆt.
Nam mô DÜ®c VÜÖng PhÆt.

BÒ tát låi xin thÜa hÕi PhÆt
Låi có ngÜ©i hai m¡t bÎ Çui,
Ho¥c sa hÀm hÓ mång toi,

Nam mô ñÙc Thû PhÆt.
Nam mô ñ¡c Xoa Ca PhÆt.

Ho¥c bÎ cây l§n Çè phÖi mång mình.
Ch‰t rÒi låi sÓng, sinh xÙ khác.

Nam mô LÜu BÓ VÜÖng PhÆt.
Nam mô NhÆt Quang PhÆt.
Nam mô Pháp Tång PhÆt.

Sanh rÒi låi ch‰t låc bên ÇÜ©ng.
Vì sao không thoát tai ÜÖng,
Tº sinh vÃt vÜªng træm ÇÜ©ng kh° Çau?

Nam mô DiŒu Ý PhÆt.
Nam mô ñÙc Chû PhÆt.
Nam mô Kim Cang Chúng PhÆt.

PhÆt r¢ng: Ch§ nói câu oan Ùc.
Vì Ç©i xÜa t¶i phÜ§c ch£ng tin,
Còn che ánh sáng quang minh,

Nam mô HuŒ ñänh PhÆt.
Nam mô ThiŒn Trú PhÆt.

Cûa l©i PhÆt dåy nên sinh Çui mù.
Ho¥c vì mÓi oán thù ngày trÜ§c,

Nam mô Ý Hånh PhÆt.
Nam mô Phåm Âm PhÆt.
Nam mô SÜ Tº PhÆt.

B¡t giam ngÜ©i, may m¡t bít bÜng,
Bao ÇÀu, trùm m¥t ngÜ©i dÜng,
Xô vào hÀm hÓ, ho¥c dùng nÙa tre,

Nam mô Lôi Âm PhÆt.
Nam mô Thông TÜ§ng PhÆt.
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Ho¥c cây l§n mà Çè cho ch‰t.
Nên ki‰p này trä nghiŒp hãi hùng.
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Vì do nghiŒp báo trùng trùng,
Cho nên sanh tº không cùng mà thôi.
Nghe kinh PhÆt, bÒi hÒi s® hãi,
Không bi‰t mình có phäi nghiŒp oan ?
Bây gi© khó n‡i than van,
ChÌ còn sám hÓi tai nàn mong qua.
Nh»ng t¶i l‡i h¢ng hà nhÜ th‰ !
Trong cu¶c Ç©i ai dÍ ch£ng vÜÖng,
Ngày nay quÿ trÜ§c PhÆt ÇÜ©ng,
CÀu chÜ PhÆt träi lòng thÜÖng nghï tình.
Vì bao ki‰p vô minh che lÃp,
Mà nghiŒp lành ch£ng gÃp tu trì,
Nay xin chÜ PhÆt chÙng tri,
Phóng hào quang báu gia trì Ç¶ con.
Vì nghiŒp ác, lòng son tha thi‰t,
Tøng sám này tiêu diŒt t¶i xÜa,
Ác tâm chÜa tåo, xin chØa,
Mê lÀm chuy‹n hóa, trÜ®ng thØa PhÆt ân
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
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Lòng mË cha chí thi‰t v§i con,
Tu di cÛng khó l§n hÖn,
Kh¡p trong thiên hå có Ön nào b¢ng?
L©i PhÆt dåy nên h¢ng thao thÙc,
Phäi làm sao báo ÇÙc mË cha,
XuÃt gia ho¥c sÓng tåi gia,
Phäi nên tu h†c PhÆt Çà chánh kinh.
Phäi chÙa ÇÙc làm lành không nghÌ,
Phäi siêng tu h†c chí v»ng bŠn,
Công cha nghïa mË báo ÇŠn,
Không chi b¢ng tåi PhÆt tiŠn quy y,
Gieo næm vóc nguyŒn vì cha mË,
Phû phøc quÿ dÜ§i bŒ chí tôn,
Låy b¢ng tÃt cä tâm hÒn,
Quy y TØ Phø Th‰ Tôn ba Ç©i:
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Trí Tø PhÆt.
Nam mô ñiŠu Ng¿ PhÆt.
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Chúng con låi PhÆt tiŠn Çänh lÍ,

Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

Thay mË cha, dÜ§i bŒ chí tôn,
NguyŒn vì cha mË, bà con,

Nam mô Khai Quang minh PhÆt.
Nam mô NguyŒt ñæng Quang PhÆt.

Quy y Tam Bäo lòng son chí thành.
TÜªng nghï Ç‰n công sanh công dÜ«ng
Công hoài thai vô lÜ®ng tình thâm,

Nam mô NhÆt NguyŒt Quang PhÆt.
Nam mô NhÆt NguyŒt Quang minh
PhÆt.

ChÎu Çau, chÎu kh° âm thÀm,
Hy sinh nhÅn nhøc thâm tâm ch£ng nài,

Nam mô Hoä Quang Minh PhÆt.
Nam mô TÆp Âm PhÆt.

Ch£ng k‹ kh° bi ai than vãn,
ChÌ mong con viên mãn Çåo ngÜ©i,
Con khôn cha nª nø cÜ©i,

Nam mô TÓi Oai Nghi PhÆt.
Nam mô Quang Minh Tôn PhÆt.
Nam mô Liên Hoa Quân PhÆt.

Con dåi mË khóc không nguôi lòng sÀu
÷n dÜ«ng døc không cÀu con trä,
Công sanh thành ch£ng då k‹ công!

Nam mô ña Bäo PhÆt.
Nam mô SÜ Tº HÓng PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Âm VÜÖng PhÆt.

Con Çau mË chåy long Çong,
Gia tài ch£ng ti‰c, ch£ng mong an nhàn

Nam mô Tinh TÃn Quân PhÆt.
Nam mô Kim Cang Dõng DÜ®c PhÆt.

Con khôn l§n lo toan dåy d‡,
Con trÜªng thành ch£ng h° v§i Ç©i,
CÀu thÀy dåy ÇÜ®c hÖn ngÜ©i,
ñåt thông Çåo lš sÓng Ç©i thanh cao.
Kinh PhÆt dåy: Không sao nói h‰t,
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Nam mô ñ¶ NhÃt Th‰ ThuyŠn TuyŒt
Chúng Nghi PhÆt.
Nam mô Bäo ñåi ThÎ Tùng PhÆt.
Nam mô Vô Ðu PhÆt.
Nam mô ñÎa L¿c Trì Dõng PhÆt.
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Nam mô TÓi Dõng DÜ®c PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Tác BÒ Tát.
Nam mô Khí ƒm Cái BÒ Tát.
Nam mô TÎch Cæn BÒ Tát.
Nam mô ThÜ©ng BÃt Ly Th‰ BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Nam mô PhÆt ñà.
Nam mô ñåt Må.
Nam mô Tæng Già.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
NÜÖng thuyŠn tØ tu Çåo thoát ly.
Ba ÇÜ©ng ác ch£ng còn chi,
Ra oai diŒt h‰t h¶ trì chúng sanh.
Khi‰n m†i loài viên thành giäi thoát.
ñÒng chÙng nên quä giác an vui,
Mê m©, si ám diŒt rÒi,
LiÍu tri Çåo cä, lên ngÒi toà sen.
BÒ Tát låi PhÆt tiŠn thÜa thÌnh:
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Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không rÓt ráo Ç¶ sanh,
Dû lòng thÜÖng xót hàm linh,
TÙ sanh Ç¶ tÆn tâm lành räi ban.
NguyŒn thay th‰ các hàng quy‰n thu¶c,
Cûa quân vÜÖng, h¶ quÓc Çåi thÀn,
NguyŒn xin chÜ PhÆt gia ân,
Thân tâm an låc, tu°i trÀn dài lâu.
ñåo Çåi thØa dÒi trau ch£ng mÕi,
HuŒ NhÜ Lai hÜ§ng n¶i tÎnh thanh,
BÓn ho¢ng thŒ nguyŒn th¿c hành,
BÓn tâm vô lÜ®ng, ba minh rång ng©i.
Sáu thÀn thông nÖi nÖi t¿ tåi,
Sáu ba la mÆt träi vô cùng,
PhÜ§c trí hai ÇÙc viên dung.
Vào nhà chÜ PhÆt chia cùng toà sen.
chÜÖng hai mÜÖi hai:

LÍ PhÆt th‰ Cha MË

SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 427

Nam mô Vi Lam VÜÖng PhÆt.
Nam mô Trí XÜng PhÆt.
Nam mô Giác TÜªng PhÆt.
Nam mô Công ñÙc Quang PhÆt.
Nam mô Thanh LÜu BÓ PhÆt.
Nam mô Mãn NguyŒn PhÆt.

Có ngÜ©i không hoàn chÌnh âm thanh,
U Ö ng†ng lÎu ch£ng rành,
Do duyên gì Çã tåo thành t¶i khÌên ?
PhÆt dåy: Do nghiŒp duyên Ç©i trÜ§c,
ñã khinh l©n t¶i phÜ§c quä nhân,
Khinh chê Tam Bäo, Thánh thÀn,

Nam mô Hoa Quang PhÆt.
Nam mô ThiŒn Gi§i PhÆt.

Låi còn bÜÖi móc gia tâm håi ngÜ©i.
Vu cáo b¢ng nh»ng l©i thêu dŒt,

Nam mô ñæng VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñiŒn Quang PhÆt.
Nam mô Quang VÜÖng PhÆt.

Låi Çem lòng ganh ghét ngÜ©i hiŠn,
Cho nên ch£ng phäi oan khiên,
Ác nhân sao có quä hiŠn mà mong ?

Nam mô Quang Minh PhÆt.
Nam mô Cø Túc Tán PhÆt.
Nam mô Hoa Tång PhÆt.

Låi có kÈ khÓn cùng Çói kh°,
Bøng thì to, c° nhÕ nhÜ kim.
UÓng æn ch£ng Ç¥ng t¿ nhiên,

Nam mô PhÃt Sa PhÆt.
Nam mô Thân ñoan Nghiêm PhÆt.

CÖm ÇÜa vào miŒng bi‰n liŠn máu tanh.
Nhân duyên gì mà Çành chÎu kh° ?

Nam mô TÎnh Nghïa PhÆt.
Nam mô ñåi Mãnh Quân PhÆt.
Nam mô PhÜ§c Oai ñÙc PhÆt.

Xin Th‰ Tôn nói rõ Çuôi ÇÀu.
PhÆt r¢ng: Ch£ng có oan Çâu !
CÛng do Ç©i trÜ§c mÜu cÀu xan tham,

Nam mô L¿c Hành PhÆt.
Nam mô La HÀu Thiên PhÆt.
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Tánh bÕn xÈn låi ham tr¶m c¡p,
Dùng Ç¶c dÜ®c s¤n s¡p håi ngÜ©i.
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BÕ cho Çói khát tä tÖi,
VÅn không thÜÖng xót, ch£ng r©i l®i riêng
Có kÈ bÎ xích xiŠng ÇÎa ngøc,
NÜ§c s¡t nóng d¶i røc thân hình,
Trên mình kh¡p ch‡ Çóng Çinh
ñóng rÒi lºa bÓc thân hình cháy thiêu.
Do nhân gì mà chiêu nån kh° ?
PhÆt r¢ng: Do ki‰p n† trên Ç©i,
Làm thÀy châm chích ki‰m l©i,
Làm cho thÜÖng t°n håi ngÜ©i Óm Çau
Låi kÈ bÎ våc dÀu nÃu chín!
NÃu cho tan xÜÖng thÎt rã r©i,
Ch‰t Çi sÓng låi vô hÒi,
ThÆt là thäm khÓc, than ôi nhân gì ?
PhÆt dåy: CÛng do vì thuª trÜ§c,
ñem chúng sanh trøng nÜ§c nóng sôi,
Nh° lông, bán thÎt ki‰m l©i,
Cho nên nay chÎu nÃu nÖi våc dÀu.
Nghe kinh dåy cúi ÇÀu s® hãi,
Nghï phÆn mình mà Çoái xót thÜÖng,
R¢ng xÜa träi sáu nÈo ÇÜ©ng,
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BÓn tâm vô lÜ®ng làm ÇÜ©ng trÎ dân.
BiŒn tài trí thông thÀn t¿ tåi,
BÒ tát hành vô ngåi hÜ không,
T°ng trì tam mu¶i viên dung
ChÙng nên Çåo quä nhÆp dòng NhÜ lai.
chÜÖng hai mÜÖi mÓt:

LÍ PhÆt th‰
quy‰n thu¶c cûa QuÓc Chû

Låi xin nguyŒn th‰ ngÜ©i thân thích
Cûa quÓc vÜÖng, ÇÒng tÎch bá quan.
Quy y TØ Phø th‰ gian,
Bình Ç£ng thâu nhi‰p träi ban lòng tØ.
( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Häi ñÙc PhÆt.
Nam mô Phåm TÜ§ng PhÆt.
Nam mô NguyŒt Cái PhÆt.
Nam mô ña DiŒm PhÆt.
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Nam mô ñåi ThÌnh PhÆt.
Nam mô ñÙc Pháp PhÆt.
Nam mô Trang Nghiêm VÜÖng PhÆt.
Nam mô Cao XuÃt PhÆt.
Nam mô DiŒm Xí PhÆt.
Nam mô Hoa ñÙc PhÆt.
Nam mô Bäo Nghiêm PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng ThiŒn PhÆt.

ñã gây bao t¶i có lÜ©ng ÇÜ®c chæng ?
Nay mª miŒng nói næng ch£ng ÇÜ®c,
TÜªng nhÜ là chim chóc líu lo,
NuÓt æn c° nhÕ ch£ng vô,
SÓng say ch‰t m¶ng hÒ ÇÒ u°ng thay.
Quä báo Ç‰n nào hay ngõ thoát !
ñành ôm ÇÀu phó thác mŒnh tr©i.
Nay gÜÖng nhân quä rõ rÒi,

Nam mô Bäo ThÜ®ng PhÆt.
Nam mô L®i HuŒ PhÆt.
Nam mô Nghiêm ñ¶ PhÆt.

ñ¡n Ço t¶i phÜ§c lÀn hÒi n»a sao ?
Nay chúng con xin gieo næm vóc,
Thay chúng sanh khóc trÜ§c PhÆt Çài,

Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Xin vì n‡i kh° muôn loài,
ñ¡m chìm sáu nÈo bi ai não nŠ.
Vì ngu mu¶i lÀm mê nhân quä,

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không tuyên giáo Ç¶ sanh.
TØ bi thø nhi‰p h»u tình,
Khi‰n trong nhân Çåo sinh linh an hòa.
NguyŒn quÓc chû khí hoà tâm thiŒn,
Døng lòng tØ phát tri‹n k› cÜÖng
ñÙc oai vang d¶i mÜ©i phÜÖng,
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Mà phäi mang tÃt cä não phiŠn,
VÎ lai, quá khÙ, hiŒn tiŠn,
Ch£ng mong chÙng ÇÜ®c quä hiŠn thánh nhân
Con dÆp ÇÀu kính dâng chÜ PhÆt.
N‡i tâm tÜ chân thÆt cûa con,
Xin Çem tÃc då s¡t son,
KhÄn xin hiŠn thánh, chÜ Tôn h¶ trì:
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(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Th‰ gian TØ Phø Çåi bi,
NguyŒn vì nhÖn Çåo, nguyŒn vì nhÖn vÜÖng.

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô T¿ Tåi VÜÖng PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Âm PhÆt.
Nam mô ñÎnh Quang Minh PhÆt.
Nam mô Bäo Quang Minh PhÆt.
Nam mô Bäo Cái Chi‰u Không PhÆt.
Nam mô DiŒu Bäo PhÆt.
Nam mô ñ‰ Tràng PhÆt.
Nam mô Phåm Tràng PhÆt.
Nam mô A Di ñà PhÆt.
Nam mô Thù Th¡ng PhÆt.
Nam mô TÆp Âm PhÆt.
Nam mô Kim Cang B¶ Tinh TÃn PhÆt.
Nam mô T¿ Tåi VÜÖng ThÀn Thông
PhÆt.
Nam mô Bäo Hoä PhÆt.
Nam mô TÎnh NguyŒt Tràng XÜng
Quang Minh PhÆt.
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(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Ca Di‰p PhÆt.
Nam mô TÎnh Ý PhÆt.
Nam mô Trí ThÙc ñŒ PhÆt.
Nam mô Mãnh Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô ñåi Quang Minh PhÆt.
Nam mô NhÆt Quang DiŒu PhÆt.
Nam mô TÎnh Tång PhÆt.
Nam mô Phân BiŒt Oai PhÆt.
Nam mô Vô T°n PhÆt.
Nam mô PhÆt NhÆt PhÆt.
Nam mô NguyŒt Quang PhÆt.
Nam mô Trì Minh PhÆt.
Nam mô ThiŒn TÎch Hånh PhÆt.
Nam mô BÃt ñ¶ng PhÆt.
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÷n mË cha phÓi hiŒp sanh ta,
Nh© thÀy t°, trí thæng hoa,
Cùng nhân dân sÓng an hoà m†i nÖi.
Kinh PhÆt dåy: Sáu th©i chÎu kh°,
Nh§ Ön ngÜ©i hãy cÓ báo Ön.
Tu tâm nhÜ th‰ ch£ng s©n,

Nam mô DiŒu Låc PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Tràng Phan PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Phan PhÆt.
Nam mô ñåi Quang Ph° Chi‰u PhÆt.
Nam mô Bäo Tràng PhÆt.
Nam mô HuŒ ThÜ®ng BÒ Tát.

BÒ ÇŠ tâm ch£ng mÕi mòn ÇÜ©ng tu.
Vì l®i ích nhi‰p thu muôn loåi,

Nam mô ThÜ©ng BÃt Ly Th‰ BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.

Tâm báo Ön ch£ng ngåi lâu xa,
Th©i th©i nh§ nghï thi‰t tha,
ƒy là hånh phúc, Ãy là tÜÖng lai.

Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Nam mô PhÆt ñà.
Nam mô ñåt Må.

Nh© quÓc chû ai hoài nhÜ th‰,
Mà chúng ta có th‹ an tâm,
Tu hành giäi thoát mê lÀm,
Giúp m†i loài thoát kh° trÀm bi‹n mê.
÷n quÓc chû ch£ng hŠ quên lãng,
H¢ng tuyên dÜÖng ánh sáng PhÆt Çà,
ñem nguÒn vui t§i m†i nhà.
Khuy‰n lành, ngæn d» chan hoà tình thÜÖng.
Thay quÓc chû cúng dÜ©ng Tam Bäo,
Thay nhân dân hÜ§ng Çåo quy y,
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Nam mô Tæng Già.
HÜ§ng mÜ©i phÜÖng quy y nhÜ vÆy,
TÆn hÜ không h‰t thäy thánh hiŠn,
Tam Bäo, BÒ tát, chÜ Thiên,
Dû lòng thÜÖng xót kh¡p miŠn chúng sanh.
ñåi tØ bi t¿u thành cÙu Ç¶,
ñÜa chúng sanh thoát kh° an toàn,
T§i miŠn thanh tÎnh, låc bang,
Ti‰n tu mà nhÆp ÇÒng hàng thánh nhân
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Tín TÜ§ng låi ân cÀn thÌnh PhÆt:
Có chúng sanh t¶i thÆt thäm thÜÖng,
Loanh quanh hoä ngøc quäng trÜ©ng,
ChÎu thiêu chÎu ÇÓt không phÜÖng thoát nàn
Trong hÕa thành tâm can kh° sª,
Tuy c°ng thành có mª khó ra.
LiŠu mình cÛng muÓn xông qua,
ñ‰n nÖi cºa Çóng thÆt là khÓn thay.
Dù chåy kh¡p Çông tây cÛng vÆy,
ñành chÎu cho lºa cháy tan thân.
Th‰ Tôn ! hà c§ hà nhân ?
Chúng sinh Çó chÎu muôn phÀn kh° Çau
PhÆt Çáp: Cänh thäm sÀu nhÜ vÆy,
CÛng là do làm quÃy mà ra.
Ki‰p xÜa trong cõi ta bà,
ñÓt rØng, phá núi, nÜ§ng gà, trÙng chiên
Làm chúng sanh Üu phiŠn mà ch‰t,
Nên ki‰p này t¶i nghiŒp phäi ÇŠn
XÜa nay quä báo nhãn tiŠn !
Gi‰t ngÜ©i, håi vÆt, ác duyên ch§ làm.
Låi có kÈ sanh nh¢m lãnh ÇÎa,
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Bao nghiŒp t¶i hoàn toàn giäi thoát,
M†i chÜ§ng duyên ÇÒng loåt tÎnh thanh
Xa ÇiŠu ác, tåo nghiŒp lành,
BÓn tâm vô lÜ®ng th¿c hành thi‰t tha.
ñÜ®c bÒ tát ba la mÆt hånh,
BÓn biŒn tài trí thánh lÀu thông,
Chúng sanh Ç¶ tÆn sáu dòng,
Viên thành PhÆt quä tâm ÇÒng NhÜ Lai.
chÜÖng thÙ hai mÜÖi:

LÍ PhÆt th‰
cho NhÖn Çåo, QuÓc VÜÖng v.v...

Låi nguyŒn th‰ các ngài quÓc chû,
Trên th‰ gian bäo h¶ quÓc gia,
Mà xin quy ngÜ«ng PhÆt Çà.
Th‰ cho nhÖn Çåo ta bà chúng sanh.
CÛng là nguyŒn Ön lành báo Çáp,
TØ vô cùng ÇÜ®c g¥p nhau Çây,
Báo Ön tÜÖng tr® sâu dÀy,
Cûa cha mË, cûa t° thÀy, nhân dân.
Nh© quÓc chû, an thân, låc nghiŒp,
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Nam mô Kim Cang Quân PhÆt.
Nam mô Phú Quš PhÆt.
Nam mô Th‰ L¿c Hånh PhÆt.
Nam mô SÜ Tº L¿c PhÆt.
Nam mô TÎnh Møc PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không rÓt ráo Ç¶ sanh.
R¶ng tuyên pháp diŒu, hånh lành.
TØ Bi cÙu Ç¶ hàm linh muôn loài.
NguyŒn Çåi giác NhÜ Lai bi mÅn,
Dû lòng tØ Ç¶ tÆn chúng ma,
Cùng loài ÇÒng nghiŒp ki‰n tà,
ñåi ma, ngÛ Ç‰, các toà ma vÜÖng.
Cùng quy‰n thu¶c mÜ©i phÜÖng ma
chúng
TØ bao Ç©i ch£ng Çúng duyên tu,
ñÓi cùng chánh pháp nhÜ mù,
Nh© Ön nhi‰p th† oán thù tiêu tan.
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Núi tuy‰t cao, tÙ phía bæng hàn,
ThÎt da nÙt nÈ quanh næm,
Lãnh phong th°i t§i, Çau b¢ng róc xÜÖng
BÒ tát hÕi: thäm thÜÖng th‰ Ãy,
Do duyên gì chiêu lÃy nghiŒp oan !
PhÆt r¢ng: Ác trÜ§c chÜa tan,
ñ©i xÜa làm gi¥c Çón Çàng khách buôn.
Mùa tuy‰t giá l¶t truÒng,vét såch,
M¥c cho ngÜ©i ch‰t lånh bên ÇÜ©ng,
Trâu dê xä thÎt róc xÜÖng,
Nån nhân phäi chÎu vô lÜ©ng Ç§n Çau.
NgÜ©i bÎ nhÓt núi Çao rØng ki‰m,
ñøng vào Çâu ki‰m chém Çao bÀm
Chân tay ÇÙt Çoån xÜÖng gân,
Thäm thê rên xi‰t, vô ngÀn Ç§n Çau.
PhÆt dåy: T¶i ác Çâu không c§ ?
Vì bán buôn mà n« phanh thây,
Låi còn treo móc trên cây,
Có khi treo sÓng trÜng bÀy thÎt da.
M¥c chúng sanh kêu la thäm thi‰t,
VÅn lånh lùng mà gi‰t, mà bæm.
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ñ©i này quä báo nghiŒp thâm,

Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

BÎ ngÜ©i dao ki‰m ch¥t bÀm móc æn.
Låi có kÈ næm cæn không Çû,

Nam mô Phåm Mâu Ni PhÆt.
Nam mô An TÜ©ng Hånh PhÆt.

Nhân duyên gì ch£ng có m¡t, tai...
PhÆt r¢ng : ñ©i trÜ§c nghÎch chÖi !
Nuôi chim, nuôi chó làm ngÜ©i th® sæn,

Nam mô CÀn Tinh TÃn PhÆt.
Nam mô DiŒm Kiên PhÆt.
Nam mô ñåi Oai ñÙc PhÆt.

MuÓn b¡t thú Çào hÀm, Ç¥t bÅy,
Dùng cung tên b¡n gÅy cánh, chân,

Nam mô Chiêm B¥c Hoa PhÆt.
Nam mô Hoan H› PhÆt.

Chúng sinh Çau kh° vô ngÀn,
Vì nhân duyên Ãy n® nÀn trä vay.
Nghe PhÆt dåy con nay hãi s®.

Nam mô ThiŒn Chúng PhÆt.
Nam mô ñ‰ Tràng PhÆt.
Nam mô ñåi Ái PhÆt.

ThÃy chúng sanh quá kh° mà thÜÖng,
DÆp ÇÀu låy PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Ra tay cÙu Ç¶ sáu ÇÜ©ng chúng sanh..

Nam mô Tu Mån S¡c PhÆt.
Nam mô Chúng DiŒu PhÆt.
Nam mô Khä Låc PhÆt.

(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô ThiŒn ñÎnh Nghïa PhÆt.
Nam mô NgÜu VÜÖng PhÆt.

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô TÎnh Quang PhÆt.

Nam mô DiŒu Tš PhÆt.
Nam mô ñåi Xa PhÆt.
Nam mô Mãn NguyŒt PhÆt.

Nam mô Bäo VÜÖng PhÆt.
Nam mô Th† Cæn Hoa VÜÖng PhÆt.

Nam mô ñÙc Quang PhÆt.
Nam mô Bäo Âm PhÆt.
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Ba ác trÀn muôn ki‰p lìa xa,
ThÜ©ng sanh tÎnh Ç¶ liên hoa,
Công phu løc Ç¶ ba la mÆt thành.
Tâm tØ bi Ç¶ sanh ch£ng chán,
ThÃm nhuÀn trong ánh sáng pháp vân,
Kim cang quä chÙng pháp thân,
Lên ngôi chánh giác kh¡p trÀn nh© Ön.
chÜÖng thÙ mÜ©i chín:

LÍ PhÆt th‰ Ma VÜÖng

Chúng con låi träi thân næm vóc,
NguyŒn th‰ cho quy‰n thu¶c ma vÜÖng
ñåi ma, ngÛ Ç‰ mÜ©i phÜÖng,
ñông, tây, nam, b¡c kh¡p ÇÜ©ng chúng ma
TÆn hÜ không h¢ng hà th‰ gi§i,
Trong ho¥c ngoài ba cõi chúng sinh,
Có hình ho¥c ch£ng có hình,
Quy y Çåi giác, cha sinh muôn loài.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
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Nam mô Duy VŒ Trang Nghiêm PhÆt.
Nam mô Khai Hoá BÒ Tát PhÆt.
Nam mô Ki‰n Vô Khûng Cø PhÆt.
Nam mô NhÃt ThØa ñ¶ PhÆt.
Nam mô ñÙc N¶i Phong Nghiêm
VÜÖng PhÆt.
Nam mô Kim Cang Kiên CÜ©ng Tiêu
Phøc Hoåi TÃn PhÆt.
Nam mô Bäo HÕa PhÆt.
Nam mô Bäo NguyŒt Quang Minh PhÆt.
Nam mô HiŠn TÓi PhÆt.
Nam mô Bäo Liên Hoa B¶ PhÆt.
Nam Mô Hoåi Ma La Võng ñ¶c B¶ PhÆt
Nam mô SÜ Tº HÓng L¿c PhÆt.
Nam mô Bi Tinh TÃn PhÆt.
Nam mô Kim Bäo Quang Minh PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Tôn Phong PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Tôn Ly CÃu VÜÖng
PhÆt.
Nam mô ñÙc thû PhÆt.
Nam mô DÜ®c VÜÖng BÒ Tát.
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Nam mô DÜ®c ThÜ®ng BÒ Tát.

Nam mô Nhåo Trí PhÆt.

Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Nam mô Bäo Thiên PhÆt.
Nam mô Châu Tång PhÆt.

HÜ§ng mÜ©i phÜÖng quy y lÍ bái,
TÆn hÜ không h‰t thäy Thánh HiŠn,

Nam mô ñÙc LÜu BÓ PhÆt.
Nam mô Trí VÜÖng PhÆt.
Nam mô Vô PhÜ®c PhÆt.

Tam Bäo, BÒ tát, chÜ Thiên,
Dû lòng thÜÖng xót kh¡p miŠn chúng sanh
Tâm Çåi bi t¿u thành cÙu Ç¶,
ñÜa chúng sanh thoát kh° an toàn,
T§i miŠn thanh tÎnh, låc bang,
Chuyên tu mà nhÆp ÇÒng hàng thánh nhân
BÒ tát låi chÌnh thân hÕi PhÆt:
Có chúng sanh què qu¥t, lÜng còng,
Tay chân co qu¡p lòng thòng,
Do nhân gì Çã gieo trÒng nghiŒp oan ?
PhÆt dåy: TrÜ§c Çã toan Ç¶c ác,
Tåi gi»a ÇÜ©ng tåo tác hÓ hÀm,
Låi thêm vÛ khí dÃu ngÀm,
Hai bên mai phøc âm thÀm håi nhân.
Có chúng sanh giam cÀm trong ngøc,
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Nam mô Kiên Pháp PhÆt.
Nam mô Thiên ñÙc PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
Nhi‰p thâu muôn loåi sinh linh,
NguyŒn xin Ç¶ tÆn h»u tình long vÜÖng
Long chúng cùng mÜ©i phÜÖng quy‰n
thu¶c,
Nh© lÜ®ng trên thÀn l¿c trÜªng tæng
BÓn tâm vô lÜ®ng thÜ©ng h¢ng,
Sáu thÀn thông l¿c sánh b¢ng bi‹n sâu.
Vô ngåi giäi såch làu chÜ§ng nghiŒp.
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(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô DiŒu Trí PhÆt.
Nam mô Phåm Tài PhÆt.
Nam mô ThÆt Âm PhÆt.
Nam mô Chánh Trí PhÆt.
Nam mô L¿c ñ¡c PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Ý PhÆt.
Nam mô Hoa TÜ§ng PhÆt.
Nam mô trí Tích PhÆt
Nam mô Hoa Xí PhÆt.
Nam mô Công ñÙc Tång PhÆt.
Nam mô Danh Bäo PhÆt.
Nam mô Hy H»u Danh PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng Gi§i PhÆt.
Nam mô Vô Úy PhÆt.
Nam mô NhÆt Minh PhÆt.
Nam mô Phåm Th† PhÆt.
Nam mô NhÃt Th‰ Thiên PhÆt.
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BÎ xích xiŠng ràng bu¶c khäo tra
T¶i tình ch£ng bi‰t ngày ra,
Là do duyên c§ chi mà m¡c giam ?
PhÆt nói: TrÜ§c kia làm chài lÜ§i,
Ho¥c quan quyŠn hi‰p dÜ§i dân Çen,
B¡t giam, trói bu¶c khäo tiŠn,
Ti‰ng kêu oán thán xung thiên thäm sÀu.
Có kÈ ch£ng bi‰t Çâu xÃu tÓt,
Låi Çiên cuÒng, ngu dÓt, hãi kinh.
Do Çâu duyên nghiŒp phát sinh,
Do Çâu Çành chÎu t¶i hình ngu ngÖ ?
PhÆt dåy: Do say sÜa uÓng rÜ®u,
Sanh loån tâm, mà thi‰u Çoan trang,
Ba mÜÖi sáu l‡i (15) Üng làm
Sanh tâm loån, trí cuÒng, cam th† hình.
Låi có kÈ thân mình lùn nhÕ,
NhÜng âm tàng(16) l§n rõ quá tÀm,
ñÙng Çi trª ngåi muôn phÀn,
Nhân gì mà låi sanh thân dÎ hình ?
PhÆt dåy: Vì tính tình gian xäo,
Buôn bán vàng Çiên Çäo khen chê,
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ñÃu thæng tráo trª tài nghŠ.
Nên nay m¡c phäi t¶i kia Ç†a ÇÀy.
Nghe PhÆt dåy c¶i dÀy cûa nghiŒp,
Khi‰n chúng con kinh khi‰p hãi hùng.
Phát tâm thÓng thi‰t m¶t lòng,
KhÄn xin chÜ PhÆt tÆn cùng Ç¶ tha.
Con nguyŒn vì mË cha, thÀy t°,
Vì Çàn na tín chû, chúng sanh,
ñang chìm sáu nÈo loanh quanh,
Quy Y Tam Bäo, tâm thành cÀu xin.
( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Vô SÓ Tinh TÃn HÜng Phong
PhÆt.
Nam mô Vô Ngôn Th¡ng PhÆt.
Nam mô Vô Ngu Phong PhÆt.
Nam mô NguyŒt Anh Phong PhÆt.
Nam mô Vô DÎ Quang Phong PhÆt.
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Sáu hånh bÒ tát cÛng ch© tri‹n khai.
Sáu thÀn thông ch£ng ai sánh kÎp,
BÓn biŒn tài trí nhi‰p hàm linh,
TØ bi cÙu Ç¶ tÙ sinh,
M†i loài ÇŠu chÙng thân hình kim cang.
Có trí huŒ ÇÒng hàng chÜ PhÆt,
Tâm bÒ ÇŠ nhÆt nhÆt chói lòa.
Chúng sanh Ç¶ thoát h¢ng sa,
ñÜ®c cùng chÜ PhÆt bäo toà Çæng ngôi.
chÜÖng thÙ mÜ©i tám:

LÍ PhÆt th‰ các Long VÜÖng

Chúng con cÛng dâng l©i cÀu nguyŒn
Thay th‰ cho các viŒn long vÜÖng,
DiŒu hóa, thanh häi, ngÛ phÜÖng,
ñÎa long, nhÆt nguyŒt, mÜ©i phÜÖng long
thÀn.
NguyŒn thay th‰ xa gÀn thân thu¶c
Cûa long vÜÖng häi quÓc kh¡p nÖi,
TÙ duy thÜ®ng hå ÇÒng th©i,
Quy y TØ Phø muôn loài th‰ gian:
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Nam mô Trú Pháp PhÆt.

Nam mô NghÎch Không Quang Minh

Nam mô Châu Túc PhÆt.
Nam mô Giäi Thoát ñÙc PhÆt.

PhÆt.
Nam mô TÓi Thanh TÎnh Vô LÜ®ng

Nam mô DiŒu Thân PhÆt.
Nam mô ThiŒn Ý PhÆt.
Nam mô Ph° ñÙc PhÆt.

Phan PhÆt.
Nam mô Hi‰u ñ‰ Trú Duy VÜÖng PhÆt
Nam mô Thành T¿u NhÃt Th‰ ChÜ Sát

Nam mô Quang VÜÖng PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.

Phong PhÆt.
Nam mô TÎnh HuŒ ñÙc Phong PhÆt.

Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Nam mô TÎnh Luân Phan PhÆt.
Nam mô LÜu Ly Quang TÓi Phong PhÆt
Nam mô Bäo ñÙc B¶ PhÆt.
Nam mô TÓi Thanh TÎnh ñÙc Bäo Trú

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không rÓt ráo Ç¶ sanh,
NguyŒn xin Tam Bäo thÜÖng tình,
Gia tâm nhi‰p th† chúng sinh thiŒn thÀn
A tu la lòng trÀn chÜa såch,
Cùng các hàng huy‰t måch thÀn vÜÖng,
NguyŒn chÜ PhÆt träi lòng thÜÖng,
Khi‰n cho ThÀn chúng có ÇÜ©ng thoát ra
Såch khách trÀn, lánh xa phiŠn não,
TÎnh chÜ§ng duyên tu Çåo Çåi thØa,
BÓn tâm vô lÜ®ng vÜ®t b©,
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PhÆt.
Nam mô ñ¶ Bäo Quang Minh Tháp
PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Tàm Qúy Kim TÓi
Phong PhÆt.
Nam mô Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát.
Nam mô Ph° HiŠn VÜÖng BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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HÜ§ng mÜ©i phÜÖng quy y nhÜ vÆy,

Nam mô Di L¥c PhÆt.

TÆn hÜ không h‰t thäy thánh hiŠn,
Tam Bäo, BÒ tát, chÜ Thiên

Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Bäo Danh PhÆt.

Dû lòng thÜÖng xót kh¡p miŠn chúng sanh
Vì muôn loåi chí thành sám hÓi,
ñã tØ lâu chÎu t¶i Ç¡ng cay,

Nam mô Chúng Thanh TÎnh PhÆt.
Nam mô Vô Biên Danh PhÆt.
Nam mô BÃt HÜ Quang PhÆt.

Nay nh© PhÆt l¿c cao dày,
Mà ÇÜ®c giäi thoát, nÈo ngay tìm vŠ.

Nam mô Thánh Thiên PhÆt.
Nam mô Trí VÜÖng PhÆt.

Nh»ng chúng sanh chÜa hŠ chÎu Ç†a,
Cho t§i ngày chÙng quä vô sanh,
Xa lìa tám nån (17 ) ch£ng lành,
Th† sinh tám phÜ§c(18) t¿u thành trí næng

ñÙc bình Ç£ng, thiŒn cæn viên mãn,
Trí biŒn tài, chuy‹n hoán tÎnh thanh,
ñÜ®c cùng chÜ PhÆt ÇÒng hành,
Lên tòa sen báu vào thành NhÜ Lai.
Nay Çåi chúng trong ngoài Çã rõ,
Døng tâm gì PhÆt tÕ Çuôi ÇÀu.
BÒ Tát Tín TÜ§ng låi cÀu,
Xin PhÆt giäng ti‰p lš mÀu quä nhân.
NhÜ có kÈ hình thân c¿c xÃu,
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Nam mô Kim Cang Chúng PhÆt.
Nam mô ThiŒn ChÜ§ng PhÆt.
Nam mô Ki‰n TØ PhÆt.
Nam mô Hoa QuÓc PhÆt.
Nam mô Pháp Ý PhÆt.
Nam mô Phong Hành PhÆt.
Nam mô ThiŒn TÜ Danh PhÆt.
Nam mô ña Minh PhÆt.
Nam mô MÆt ChÙng PhÆt.
Nam mô Công ñÙc Thû PhÆt.
Nam mô L®i Ý PhÆt.
Nam mô Vô Cø PhÆt.
Nam mô Kiên Quán PhÆt.
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pháp Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n Tám)
chÜÖng thÙ MÜ©i bäy:

LEÃ PHAÄT THEÁ A TU LA
VAØ HEÁT THAÛY THIEÂN THAÀN

Nay chúng con chí thành Çänh lÍ,
Träi thân mình thay th‰ mÜ©i phÜÖng
Cõi tr©i A tu la vÜÖng,
Cùng hàng quy‰n thu¶c kh¡p ÇÜ©ng tu la
TÆn hÜ không h¢ng hà th‰ gi§i,
ChÜ thiŒn thÀn liên Ç§i chúng sinh,
Chû thiŒn phåt ác công minh,
Bát b¶ thÀn tÜ§ng, thiên hình thÀn vÜÖng
Cùng chÜ thÀn bÓn phÜÖng, thÜ®ng hå
Có oai thÀn, phép lå, løc thông,
NguyŒn thay quš vÎ h‰t lòng
Quy y TØ Phø Çåi hùng th‰ gian:
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)
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Da thì Çen, tai vÄu xanh lè,
LÜng gù, m¥t ph£ng, mÛi tè,
Ræng thÜa ni‰u sún, miŒng phè tanh hôi,
Chân tay låi lôi thôi co qu¡p,
Máu mû tÜÖm ghÈ kh¡p châu thân,
XÜÖng sÜ©n, xÜÖng sÓng phÖi trÀn,
Ung thÜ, phong hûi toàn thân sÀn sùi.
Lên ti‰ng nói, ngÜ©i Ç©i cÛng m¥c.
Ai làm sai, mình m¡c ti‰ng oan.
SuÓt Ç©i ch£ng g¥p thiŒn nhân,
Không nghe danh PhÆt, ch£ng gÀn Pháp, Tæng
Nhân duyên gì mà mang nghiŒp Ãy ?
Xin Th‰ Tôn chÌ dåy cho tÜ©ng.
PhÆt dåy: NghiŒp ác phäi ÇÜÖng,
Bªi trong ki‰p trÜ§c khinh thÜ©ng mË cha
T¶i bÃt hi‰u thÆt là t¶i tr†ng,
Tr©i không tha ÇÃt cÛng ch£ng dung.
Làm tôi, m¡c l‡i bÃt trung,
Làm ngÜ©i, trên dÜ§i ÇŠu cùng rÈ khinh,
Làm bån, ch£ng quang minh thû tín,
V§i xóm giŠng ch£ng nhÎn, ch£ng nhÜ©ng
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Làm quan, Çåo ÇÙc ch£ng tÜ©ng,

ta bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.

Tâm không Ç¶ lÜ®ng, suy lÜ©ng Çäo Çiên
V§i trÜªng thÜ®ng ch£ng kiêng sau trÜ§c
Toàn nghï ÇiŠu bán nÜ§c buôn dân,
ñang tâm sát håi quân thÀn,

Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam

Phá thành Çåp lÛy, vô ngÀn nghiŒp oan.
MuÓn cu§p gi¿t, tính toan mÜu ác,
Ch£ng k‹ ngÜ©i tu°i tác già nua,
Th£ng tay cÜ§p cån, lÃn bØa,
M¥c cho l©i oán, thÜ thÜa, s§ trình !
Chê tÃt cä khen mình là tÓt,
LÃn hi‰p ngÜ©i cô Ç¶c ch£ng màng.
SÜ trÜªng cÛng ch£ng n‹ nang,
LÃy tâm ác Ç¶c làm Çàng công danh.
Do ác nhân Çã thành ác quä !
NghiŒp báo kia Çày Ç†a phäi mang.
LÜ§i tr©i lÒng l¶ng nào oan.
Phäi nên hi‹u rõ mà toan tu hành.
BÃy gi© nh»ng chúng sanh chÎu t¶i,
Nghe PhÆt bày khóc xÓi nhÜ mÜa,

mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.
Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
(3 lÀn)

kŒ khai kinh
Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.
Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu.

DÆp ÇÀu thÓng thi‰t trình thÜa,
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Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà
sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.
ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.
Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå

Th‰ Tôn ! Con Çã trÜ®ng thØa hÒng ân
Xin trø mãi cõi trÀn giáo hóa,
Cho chúng sanh khÕi Çoå ác môn,
Chúng con ch£ng giám mÕi mòn,
Quy y theo PhÆt cho tròn quä tu.
PhÆt dåy: Ta sÓng dù muôn ki‰p,
KÈ phàm phu ch£ng nhi‰p cæn lành,
ý r¢ng có PhÆt Ç¶ sanh,

rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.

Nên không lo nghï tu hành làm gÜÖng.
T¿ do tåo vô lÜ©ng nghiŒp ác,
T¶i Çáo ÇÀu, sÓng thác æn næn.

PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô
lô hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô.
BÒ ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰

ñâu còn kÎp n»a mà than !
ThÃy chúng sanh kh° ta càng xót thÜÖng
CÛng nhÜ lúc con thÜ©ng có mË,

rÎ då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà

Ÿ bên mình nào k‹ nh§ thÜÖng.
ñ‰n khi mË Çã tha phÜÖng,

då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.

BÃy gi© v¡ng bóng m§i thÜ©ng khát khao
ThÃy mË vŠ xi‰t bao sung sÜ§ng,
M§i Çem lòng phøng dÜ«ng s§m hôm,

Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra
a tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då,

Ta vì bi‰t rõ nguÒn cÖn,
Chúng sanh vì l®i, tìm nguÒn ch£ng ham.
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Nên ta nhÆp ni‰t bàn thÜ©ng trú,

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,

ñ‹ chúng sanh ráng kh° công tu,
M§i mong quét såch mây mù,

N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ

M§i mong chÙng ÇÜ®c quä tu siêu phàm.
PhÆt ÇÓi trÜ§c chúng Çang chÎu t¶i :
Mà phát l©i kŒ ÇÓi chúng r¢ng:
NÜ§c không mãi mãi ÇÀy tràn,
Lºa không cháy mãi luÆt phàm phäi thay,
M¥t tr©i m†c cuÓi ngày cÛng l¥n ,
M¥t træng tròn tùy vÆn khuy‰t, lu.
Giàu sang, quyŠn quš ch£ng tu,
Lúc vô thÜ©ng Ç‰n ch£ng bù ÇÜ®c Çâu.
Phäi g¡ng tu nhÜ ÇÀu lºa cháy,
M¡t phàm phu nào thÃy huyŠn cÖ
Bi‹n sâu nhân quä không b©,
Quy y Tam Bäo nÜÖng nh© pháp chân.
Cäm l©i PhÆt ân cÀn dåy chúng,
Chúng buÒn rÀu Ãp úng hÕi han:
Sau khi PhÆt nhÆp ni‰t bàn,
ViŒc lành gì giúp cho toàn chúng sanh,
Xa lìa ÇÜ®c nh»ng danh t¶i Ãy ?
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H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.
Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
(3 lÀn)

chú Çåi bi
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát
(3 lÀn)

Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ
ÇŠ tát ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha
ca lô ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát
na Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a
rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
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Tán lÜ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng.
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí
thành.
Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát (3 lÀn)

Væn phát nguyŒn
Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,
Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng.
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,
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PhÆt r¢ng: Con khá hãy nghe Çây,
Hi‰u dÜ«ng cha mË, t° thÀy,
Quy y Tam Bäo hàng ngày thi‰t tha,
BÓn vô lÜ®ng tâm (19 ) và sáu Ç¶ (20)
Bình Ç£ng tâm ch£ng có oán, thân,
Già nua, cô quä, thanh bÀn,
M¶t lòng giúp Ç« không phân giàu nghèo
N‰u các con tu theo thiŒn pháp,
CÛng Çã là báo Çáp PhÆt ân.
Xa lìa ác Çåo ba phÀn (21)
Không còn Çau kh°, kh¡p trÀn hân hoan.
Nghe kinh này, các hàng BÒ tát.
LiŠn chÙng quä Chánh giác BÒ ÇŠ.
Thanh væn, Duyên giác nhÃt tŠ,
Sáu thông(22) ba sáng (23)m†i bŠ liÍu tri.
Tám giäi thoát (24) tÙc thì viên mãn.
M†i ngÜ©i ÇÜ®c pháp nhãn tÎnh thanh(25)
Chúng sinh n‰u ÇÜ®c nghe kinh,
Thì không còn s® t¶i tình hành thân,
Ba ÇÜ©ng ác không nhân tåo nghiŒp
Tám nån không uy hi‰p ÇÜ©ng tu.
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ñÎa ngøc trÓng r‡ng ngàn thu,
Không còn ngøc tÓt, t¶i tù cÛng không.
Tín TÜ§ng BÒ tát trông lên PhÆt:
Båch Th‰ Tôn ! tên Ç¥t Kinh gì ?
Các hàng BÒ tát phøng trì,
Cách nào cho l®i låc vì chúng sanh ?
PhÆt bäo: Quä thÆt lành ! Tín TÜ§ng !
G†i Kinh này "Báo −ng" (26) mà tu.
Các ngÜÖi ÇØng ti‰c công phu,
Dùng mà phá h‰t ngøc tù trÀn gian.
Nên lÜu truyŠn trong toàn ba cõi (27)
Công ÇÙc vô lÜ©ng, nói ch£ng kham.
TÙ chúng ÇÒng chÎu vâng làm,
Cúi ÇÀu Çänh lÍ s¡p hàng lui ra.
Nay Çåo tràng chúng ta sám hÓi,
Nghe l©i kinh nh§ l‡i lÀm xÜa,
Sanh lòng kinh hãi ch£ng vØa,
Phát tâm tØ ái, mà nh© PhÆt thÜÖng.
NguyŒn vì chúng ba ÇÜ©ng, sáu nÈo,
Ho¥c chúng sanh kh° não mÜ©i phÜÖng
NhÃt tâm nhÃt š m¶t ÇÜ©ng,
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Çänh lÍ tam bäo
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không
Bi‰n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp
PhÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh
Tæng ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai
Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù
SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát,
H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i
ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt,
ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí
BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)
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Tán PhÆt
ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,
Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,
Cha lành chung bÓn loåi.
Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.
XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.
LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.

CÀu xin sám hÓi muôn phÜÖng ÇÜ®c nh©
NguyŒn tÃt cä sang b© giäi thoát,
Cho thÕa lòng khao khát bÃy lâu.
N‰u không thành š nguyŒn cÀu,
Thì trong ÇÎa ngøc, t¶i sâu có mình.
Hãy l¡ng tâm nghï tình cha mË,
ThÀy t° cùng l§n bé bà con,
Và ngay cä chính mình luôn,
CÛng chÎu kh° báo Çau buÒn thäm thÜÖng
Cho nên tâm phäi thÜ©ng nung nÃu,
Sám hÓi cho cäm thÃu mÜ©i phÜÖng.
ChÜ PhÆt, tôn Pháp, chÜ Tæng,
TØ bi Çoån diŒt t¶i h¢ng hà sa.
CÙu chúng sinh khÕi ba nghiŒp chÜ§ng
Giäi thoát luôn sáu hÜ§ng luân hÒi,
Næm ÇiŠu s® hãi (28 ) diŒt rÒi,
Vãng sanh t¿ tåi, không lui BÒ ÇŠ.
Pháp Vân ÇÎa (29 ) Çi vŠ tùy hÌ,
Tâm Kim cang, NhÜ š bäo châu .
LiÍu tri Çåo pháp sâu mÀu,
Vào ngôi Chánh giác, ch¥t cÀu tº sinh.
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Gi© Çåi chúng hãy bình tâm nghï,
Kinh Tåp Tång có š chép ra
Møc Liên xÜa xuÓng ta bà,
G¥p loài qu› hÕi h¢ng hà chuyŒn xÜa.
M¶t con hÕi: Xin thÜa BÒ tát,
Thân tôi sao có m¡t hai vai ?
Ng¿c thì miŒng, mÛi Çû hai,
Mà sao låi ch£ng có tai, có ÇÀu ?
VÆy duyên c§ do Çâu chÎu khÓn?
Møc Liên r¢ng: NgÜÖi vÓn h†c trò,
Bån cùng kÈ gi‰t trâu bò,
ThÃy vÆt bÎ gi‰t cÛng lo bu¶c ràng,
Còn lôi kéo Ç‹ mang ra gi‰t,
ñây m§i là ÇÀu nghiŒp mà thôi,
Sau khi h‰t nghiŒp này rÒi.
Thì thân phäi Ç†a vào nÖi A tÿ.
Con qu› khác tÙc thì thÜa hÕi :
Còn thân tôi nhÜ khÓi thÎt u,
Chân tay ch£ng có, Çui mù...
Thân hình chim rÌa, trùng bu c¡n nhÀu,
ñ§n Çau thÆt ch£ng sao k‹ h‰t.
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Kÿ nguyŒn
Nay ÇŒ tº chúng con,
Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.
Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.
ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi Giác,
Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,
Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.
NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,
ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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NiŒm hÜÖng
Tâm thành dâng HÜÖng Gi§i,
HÜÖng ñÎnh và HÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,
HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,
Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.
Cùng tÃt cä Tôn Pháp,
H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.
ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ
Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.
ChÙng thành ñåo Vô ThÜ®ng.
Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)
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Do c§ gì bÎ k‰t oan này ?
Møc Liên chÆm chåp giãi bÀy:
Vì ngÜÖi Ç©i trÜ§c làm thÀy thuÓc nam.
Cho Ç¶c dÜ®c mÜu toan phá sän,
Làm thai nhi tánh mång ch£ng toàn.
Ác duyên do ÇÃy mà cam,
Mà chÎu quä báo, chuyŒn làm Ç©i xÜa.
Låi có qu› trình thÜa BÒ tát :
Bøng cûa tôi l§n tåc trÓng chÀu,
C° thì nhÕ t¿a kim khâu,
ˆn vào ch£ng ÇÜ®c, nuÓt hÀu khó qua.
Do duyên gì mà ra nhÜ th‰ ?
Có cách gì giäi th‹ ÇÜ®c chæng ?
Møc Liên nghe hÕi, Çáp r¢ng :
Nguyên ngÜÖi Ç©i trÜ§c giàu sang oai quyŠn,
Hay cÆy månh › quyŠn hào quš,
Hay say sÜa m¥c š tung hoành,
Cûa ngÜ©i gi¿t cÜ§p Çoåt tranh,
ThÃy ngÜ©i Çói khát mà Çành làm ngÖ.
Nên nghiŒp ác bây gi© phäi trä,
NhÜng m§i là sÖ quä mà thôi,
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Sau khi sÖ quä trä rÒi,
A tÿ ÇÎa ngøc là nÖi phäi vào.
Låi có qu› len vào thÜa hÕi :
Tôi m¶t Ç©i mang t¶i gì Çây ?
Nách mang vành s¡t nung dÀy,
Nóng ran nhÜ lºa Çêm ngày ÇÓt thiêu.

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(lÜÖng hoàng sám)
Quy‹n Tám

Møc Liên Çáp: ngÜÖi chiêu t¶i trÜ§c,
ñem bánh chia ch£ng ÇÜ®c phân minh,
Tr¶m riêng hai cái cho mình,
KËp vào hai nách mà giành phÀn hÖn.
T¶i nay chÎu là cÖn sÖ báo,
Sau phÀn này së Çáo A tÿ.
NhiŠu Ç©i nhÓt ngøc Thi‰t vi,
ñoå ÇÀy trä nghiŒp chÌ vì tham lam.
Låi có qu› khóc than thÜa båch :
Tôi t¶i gì mang ách hãi kinh ?
LÃy ÇÒ bao b†c ÇÀu mình !
ChÌ lo ngÜ©i thÃy näy tình sát thân !
Møc Liên Çáp: do nhân ngày trÜ§c,
NgÜÖi thÜ©ng ham mÖ Ü§c v® ngÜ©i,
Bày trò quy‰n rÛ mà chÖi !
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Nghi thÙc tøng niŒm

Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám. (3 lÀn)
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CHUÙ THÍCH
Quy‹n Bäy
1. Biên ÇÎa: NÖi không có PhÆt pháp, thÜ©ng không bi‰t lÍ nghi,
không có væn hoá, mÏ tøc.

2. TrÜ©ng Th† Thiên: Cõi tr©i phi phi tÜªng, cõi cuÓi cùng cûa vô
s¡c gi§i, không có PhÆt pháp, hay Çoå tà ki‰n, ngoåi Çåo.
3. Tà ki‰n : NhÆn thÙc sai lÀm, không tin nhân quä luân hÒi, hay
hûy báng Tam Bäo, hay theo ngoåi Çåo.

4. Sám chû: NgÜ©i làm chû bu°i lÍ. Ÿ Çây Sám chû tôi là chÌ Chí
Công ñåi SÜ, vØa là tác giä cûa Sám Væn này, vØa là
ngÜ©i ÇÙng làm chû lÍ tøng pháp sám LÜÖng Hoàng.

5. Tám t¿ tåi : 1. M¶t thân hay hiŒn làm nhiŠu thân ; 2. M¶t thân
nhÕ nhÜ cát bøi hay hiŒn ÇÀy tam thiên Çåi thiên th‰
gi§i ; 3. Thân to l§n cÃt lên nhË nhàng Ç‰n xa vô tÆn ;
4. HiŒn ra vô lÜ®ng thân theo vô sÓ loåi chúng sanh ª
trong m¶t quÓc Ç¶ ; 5. Các cæn tai m¡t dùng lÅn l¶n
ÇÜ®c (nhÜ m¡t có th‹ nghe, tai có th‹ ngºi, mÛi có th‹
thÃy) ; 6. ñÜ®c tÃt cä các pháp mà tÜªng nhÜ không
có pháp nào ; 7. Nói nghïa m¶t bài kŒ trong Kinh träi
qua vô lÜ®ng ki‰p cÛng không h‰t nghïa ; 8.Thân bi‰n
kh¡p nÖi nhÜ hÜ không.

S® ngÜ©i thÃy ÇÜ®c mà Çòi chém Çâm,
Nên s® hãi âm thÀm dÃu di‰m,
Che dång hình Ç¡p Çi‰m cho qua,
T¶i này nhÜ nø ÇÖm hoa,
VŠ sau k‰t quä së là ngøc sâu.
Nghe kinh dåy cúi ÇÀu s® hãi ?
Nghï låi mình Çã träi nhiŠu Ç©i,
T¶i tình cÛng tåo tác rÒi,
Vô minh vì ch£ng có ngÜ©i bäo ban.
T¶i l‡i cÛng ngÆp tràn nhÜ th‰,
Thi‰u tØ bi, › th‰ hi‰p ngÜ©i,
Sát sinh håi mång tÜªng chÖi,
Gian tham tr¶m c¡p, nói l©i vô thiên.
RÒi cÛng phäi sa miŠn ÇÎa ngøc
Ch¡c phäi Çành kh° nhøc thäm thê.
Ngày nay tha thi‰t hÜ§ng vŠ,
MÜ©i phÜÖng Tam Bäo quy y pháp lành.
Xin thay th‰ chúng sanh sáu nÈo,
ñang chÎu hình kh° báo nghiŒp xÜa,
Xin thay cha mË, sÜ thØa,
Bà con quy‰n thu¶c thân sÖ trong ngoài
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Gieo næm vóc träi dài sám hÓi,

T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng

T¶i Çã làm mong mÕi triŒt tiêu,
T¶i chÜa tåo tác thäy ÇŠu

lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (1 låy)

NgÜng ngay š ÇÎnh tåo ÇiŠu oan khiên.
NguyŒn PhÆt, Thánh, chÜ thiên chÙng
giám
Cho lòng con xúc cäm æn næn,
TØ nay xin nh§ l©i ræn,
ñåi TØ Bi phø kh¡p trÀn quy y.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Liên Hoa Tôn Phong PhÆt.

hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.
H‰t quy‹n Bäy

Nam mô TÎnh Bäo HÜng Phong PhÆt.
Nam mô ñiŒn ñæng Phan VÜÖng PhÆt
Nam mô Pháp Không ñæng PhÆt.
Nam mô NhÃt Th‰ Chúng ñÙc Thành
PhÆt.
Nam mô HiŠn Phan Tràng VÜÖng PhÆt
Nam mô NhÃt Th‰ Bäo Trí S¡c Trì PhÆt
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phøc nguyŒn
(Chû lÍ)
Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành tâm
sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ các t¶i l‡i :
Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù, ho¥c phåm các
ÇiŠu gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng sanh, ho¥c tåo : thân ba
nghiŒp t¶i, miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy,
gây các t¶i l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng
thÜÖng xót, gia h¶ chúng con : T¶i chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm
l§n, ti‰n tu Çåo nghiŒp, phÜ§c huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u
tình và vô tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.
(cùng niŒm)

Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát.

T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (1 låy)
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n. (1 låy)
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Nam mô ñoån Nghi Båc Døc TrØ
Minh PhÆt.
Nam mô Ý Vô Khûng Cø Oai Mao BÃt
Th† PhÆt.
Nam mô SÜ Tº PhÆt.
Nam mô Danh XÜng ViÍn Væn PhÆt.
Nam mô Pháp Danh HiŒu PhÆt.
Nam mô Phøng Pháp PhÆt.
Nam mô Pháp Tràng PhÆt.
Nam mô Tu Di ñæng Quang Minh PhÆt
Nam mô Bäo Tång Trang Nghiêm PhÆt
Nam mô Chiên ñàn Ma Ni Quang PhÆt
Nam mô Kim Häi T¿ Tåi VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñåi Bi Quang Minh VÜÖng
PhÆt.
Nam mô Ðu Bát La Liên Hoa Th¡ng
PhÆt.
Nam mô Liên Hoa Tu Trang Nghiêm
VÜÖng PhÆt.
Nam mô Kim Cang Kiên CÜ©ng T¿
Tåi VÜÖng PhÆt.
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Nam mô Thù Th¡ng NguyŒt VÜÖng
PhÆt
Nam mô NhÆt NguyŒt Quang VÜÖng
PhÆt
Nam mô ñåi Th‰ Chí BÒ Tát.
Nam mô ThÜ©ng Tinh TÃn BÒ Tát.
Nam mô BÃt HÜu TÙc BÒ Tát.
Nam mô HÜ Không Tång BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
TÆn hÜ không, các Çåo thánh hiŠn.
Con cÀu nguyŒn l¿c vô biên,
ChÜ PhÆt, BÒ tát, Thánh hiŠn thâm sâu
Dû lòng tØ, con cÀu cÙu h¶
Thäy chúng sanh chÎu kh° sáu ÇÜ©ng,
LÀm mê, kh° báo vô lÜ©ng,
Ác nhân, ác nghiŒp mÜ©i phÜÖng diŒt trØ
ñÜa chúng sanh sang b© giäi thoát,
Cho Ç‰n ngày Chánh giác t¿u thành.
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Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
Hãy nên tin tÜªng, bÕ lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú :
Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng
y‰t Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha. (3 lÀn)

hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
Vô biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.
Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ Tát nhiŠu vô sÓ
ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.
NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,
NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,
Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.
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Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,
ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,
Lë nào Çâu tÆn thäy vô minh ?
ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,
Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công
Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí TuŒ mong ñÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?
Các hàng BÒ tát vÅn h¢ng,
Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.
Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, vào hàng chánh nhân.
Ba la mÆt thÜ©ng chân DiŒu giác,
NgÒi toà sen ñ£ng Giác BÒ ñŠ.
Th‰ nên chú Bát Nhã kia,
Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, l¿c thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.
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Không còn Çoå låc tº sanh,
Xä thân kh° báo chuy‹n thành kim cang
BÓn Vô lÜ®ng trang hoàng thuÀn thøc,
Sáu Ba la mÆt ÇÜ®c hiŒn tiŠn.
BÓn Vô ngåi trí (30) thÜ©ng xuyên,
ThÀn thông t¿ tåi dåo miŠn vô sanh.
Dõng mãnh tu t¿u thành thÆp ÇÎa(31)
BÒ tát hành nhÎ Ç‰ (32) dung thông.
Lòng tØ r¶ng t¿a hÜ không,
Trª vŠ cÙu Ç¶ kh¡p dòng chúng sanh.

Ma Ha Bát Nhã
Ba La MÆt ña Tâm Kinh
Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
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Này Xá L®i Tº ! nghe Çây:
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,
Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng không
ñã không S¡c và không cä Th†,
TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i có Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh ?
CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,
ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,
Có th‹ nào diŒt thäy vô minh ?
ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,
Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công !
Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí TuŒ mong ñÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?
Các hàng BÒ Tát vÅn h¢ng,
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Ma Ha Bát Nhã
Ba La MÆt ña Tâm Kinh
Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
Xá L®i Tº hãy nghe Çây:
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy tÜ§ng không
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,
Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng Không
ñã không S¡c và không cä Th†,
TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i thÆt Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh ?
CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
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Nam mô Chúng SÜ Thû PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Hånh PhÆt.
Nam mô Nan Thí PhÆt.
Nam mô −ng Cúng PhÆt.
Nam mô Minh Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô ñåi Quang VÜÖng PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo vô biên,
Dû lòng thÜÖng xót chÜ thiên,
Gia tâm nhi‰p Ç¶ vŠ miŠn chân nhÜ.
Khi‰n chÜ thiên lòng tØ tæng trÜªng,
BÒ tát hành m†i chÜ§ng triŒt tiêu,
BÓn tâm vô lÜ®ng phiêu diêu,
BÓn pháp vô ngåi viŒt siêu thánh phàm.

Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.
Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, nhÆp hàng thánh nhân.
Ba la mÆt thÜ©ng chân ñ£ng giác,
NgÒi toà sen DiŒu Giác BÒ ñŠ.
Th‰ nên chú Bát Nhã kia,
Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, oai thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.
Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
Hãy nên tin tÜªng, xoá lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú :
Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng
y‰t Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha. (3 lÀn)

Tám t¿ tåi (5) trang hoàng thân PhÆt,
Sáu thÀn thông, tam Çåt mãn viên,
Chuy‹n luân vÜÖng tåi cõi thiên,
Nhi‰p hóa sáu Çåo kh¡p miŠn chúng sanh.
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hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
Vô biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.
Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ Tát nhiŠu vô sÓ
ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.
NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,
NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,
Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.

phøc nguyŒn
(Chû lÍ)
Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành tâm
sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ các t¶i l‡i :
Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù, ho¥c phåm các
ÇiŠu gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng sanh, ho¥c tåo : thân ba
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Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ñåi Quang PhÆt.
Nam mô ñiŒn Minh PhÆt.
Nam mô Quäng ñÙc PhÆt.
Nam mô Trân Bäp PhÆt.
Nam mô PhÜ§c ñÙc Minh PhÆt.
Nam mô Tåo Khäi PhÆt.
Nam mô Thành Thû PhÆt.
Nam mô ThiŒn Hoa PhÆt.
Nam mô TÆp Bäo PhÆt.
Nam mô ñåi Häi PhÆt.
Nam mô Trì ñÎa PhÆt.
Nam mô Nghïa Ý PhÆt.
Nam mô ThiŒn TÜ Duy PhÆt.
Nam mô ñÙc Luân PhÆt.
Nam mô Bäo Quang PhÆt.
Nam mô L®i ´ch PhÆt.
Nam mô Th‰ NguyŒt PhÆt.
Nam mô MÏ Âm PhÆt.
Nam mô Phåm TÜ§ng PhÆt.
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ñÜ®c sáu ba la mÆt hiŒn tiŠn,
BÓn tâm vô lÜ®ng thÜ©ng xuyên,
Ra vào t¿ tåi kh¡p miŠn pháp vân.
Vô ngåi trí, thông thÀn ÇÀy Çû,
ThÜ©ng xuÓng trÀn h¶ thû chúng sinh,
ñ¶ cho sáu nÈo h»u tình,
Thoát vòng tam gi§i Çæng trình cõi chân.
chÜÖng thÙ mÜ©i sáu:

LÍ PhÆt th‰ các vÎ Tr©i,
Phåm VÜÖng, ñ‰ Thích v. v..

Nay Çåi chúng ÇÒng ngÒi pháp tÎch,
LÍ PhÆt thay Ç‰ thích, phåm vÜÖng,
ChÜ thiên h¶ th‰ ÇÜÖng trÜ©ng,
Cùng hàng quy‰n thu¶c m†i ÇÜ©ng cõi thiên.
Thay các tr©i kiŠn thiŠn Çänh lÍ,
Cùng quy y dÜ§i bŒ kim cang,
ñåi tØ bi phø th‰ gian,
Dû lòng thÜÖng xót räi ban lòng tØ.

nghiŒp t¶i, miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy,
gây các t¶i l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng
thÜÖng xót, gia h¶ chúng con : T¶i chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm l§n,
ti‰n tu Çåo nghiŒp, phÜ§c huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u
tình và vô tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.
(cùng niŒm)
Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát.

T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (1 låy)
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n.(1 låy)
T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng
lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (1 låy)

(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)
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hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.

Nam mô Vô Ðu PhÆt.
Nam mô ThÆp Th‰ L¿c PhÆt.
Nam mô H› L¿c VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñÙc Th‰ PhÆt.
Nam mô ñåi Th‰ L¿c PhÆt.
Nam mô Công ñÙc Tång PhÆt.
Nam mô Chân Hånh PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng An PhÆt.
Nam mô ñŠ Sa PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

H‰t Quy‹n ba

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không hoá Çåo Ç¶ sanh,
Dû lòng thÜÖng chúng h»u tình,
Gia tâm nhi‰p th† chúng sinh muôn loài
LÍ PhÆt thay các ngài tiên chû,
Cùng gia Çình dòng h† chân tiên.
Kh° Çau, phiŠn não vô biên,
Thäy ÇŠu giäi thoát chÜ§ng duyên khách trÀn
ñŠu ÇÜ®c diŒu s¡c thân tÜ§ng PhÆt.

SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 188

SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 393

CHUÙ THÍCH

Th‰ gian TØ phø Çåi bi,
Trên cÀu PhÆt Çåo, dÜ§i vì chúng sanh:

Quy‹n Ba

(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di LL¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô L®i HuŒ VÜÖng PhÆt.
Nam mô Châu NguyŒt Quang PhÆt.
Nam mô Oai Quang VÜÖng PhÆt.
Nam mô BÃt Phá LuÆn PhÆt.
Nam mô Quang Minh VÜÖng PhÆt.
Nam mô Châu Luân PhÆt,
Nam mô Th‰ SÜ PhÆt.
Nam mô Các Thû PhÆt.
Nam mô ThiŒn NguyŒt PhÆt.
Nam mô Bäo DiŒm PhÆt.

1. ThÜ®ng gi§i : Các cõi tr©i cûa døc gi§i
2. Ba ngôi Tam Bäo : PhÆt, Pháp, Tæng
3. Tàm quš : Hai tâm sª thiŒn trong 11 tâm sª thiŒn. Tàm là tâm
xÃu h° khi làm ÇiŠu quÃy. Quš là tâm h° thËn vì làm
ÇiŠu quÃy bÎ ngÜ©i khác thÃy.

4. TÙ ñ‰ : Còn g†i là TÙ DiŒu ñ‰ hay TÙ Thánh ñ‰ :
(1) Kh° Ç‰, (2) TÆp Ç‰, (3) DiŒt Ç‰ và (4) ñåo Ç‰.

5. ThiŠn môn : Cºa ThiŠn, thÜ©ng ÇÜ®c dùng Ç‹ nói t§i các phép tu
tÆp trong Çåo PhÆt.

6. Løc Ç¶ : Sáu phép tu cûa BÒ Tát : (1)BÓ thí, (2) Trì gi§i, (3)
NhÅn nhøc, (4) Tinh tÃn, (5) ThiŠn ÇÎnh, (6) Trí tuŒ

7. Kinh T¶i NghiŒp : Nói cho Çû là Kinh T¶i NghiŒp, Báo −ng,
ñÎa Ngøc.

8.VÜÖng Thành : Thành VÜÖng Xá, nÖi ñÙc PhÆt thÜ©ng thuy‰t
pháp.

Nam mô La HÀu Thû PhÆt.
Nam mô Låc BÒ ñŠ PhÆt.
Nam mô ñ£ng Quang PhÆt.

9. Phàm sanh bÓn phÀn : ChÌ hàng bÓn chúng Tÿ Kheo, Tÿ Kheo

Nam mô Chí TÎch DiŒt PhÆt.
Nam mô Th‰ TÓi DiŒu PhÆt.

11. TÙ chúng: Xem (9)
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Ni, Ðu Bà T¡c, Ðu Bà Di.

10. Tông môn : Các môn phái
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12. Ba minh : Ba s¿ sáng suÓt khi chÙng quä PhÆt : (1) Túc
mång minh, (2) Thiên nhãn minh và (3) LÆu tÆn
minh.

13. Sáu thÀn thông: Sáu phép thÀn thông khi chÙng quä A La
Hán : (1) Thiên nhãn thông, (2) Thiên nhï thông,
(3) Túc mång thông, (4) Tha tâm thông, (5) ThÀn
túc thông và (6) LÆu tÆn thông.

14. Sáu dòng: Sáu cõi trong vòng Luân HÒi : (1) Tr©i,
(2) NgÜ©i, (3) A tu la, (4) Súc sanh, (5) Ngå qu› và
(6) ñÎa ngøc.

15. Ba mÜÖi sáu l‡i: Ba mÜÖi sáu món nÖi thân : (1) Tóc, (2)
Lông, (3) Móng tay, móng chân, (4) Ræng, (5) Ghèn,
(6) NÜ§c m¡t, (7) NÜ§c mi‰ng, nÜ§c dãi, (8) ñ©m
hay Çàm, (9) Phân, (10) NÜ§c ti‹u, (11) Ghét (ÇÃt
dÖ), (12) MÒ hôi, (13) Da, (14) Da non, (15) Máu,
(16) ThÎt, (17) Gân, (18) Måch máu, (19) XÜÖng,
(20) Tûy, (21) M« (dÜ§i da), (22) M« trong mình,
(23) ¹c, (24) Måc (l§p da rÃt mÕng bao gân thÎt,
(25) Gan, (26) MÆt, (27) Ru¶t, (28) Bao tº, (29)
Lá lách, (30) ThÆn, (31) Trái tim, (32) Ph°i, (33)
Sanh tång, (34) Bàng quang, (35) ñàm tr¡ng và
(36) ñàm ÇÕ. Nh»ng món trên Çây là nh»ng món
ch£ng såch (bÃt tÎnh).
Vì chúng sanh mê lÀm mà không dám nhàm chán,
chúng låi còn vì chúng mà gây nhiŠu t¶i l‡i.

16. Âm tàng: Nam cæn (B¶ phÆn sinh døc)
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Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không, rÓt ráo Ç¶ sanh,
Dû lòng thÜÖng xót sinh linh,
Gia tâm nhi‰p th† vÎ tình chÜ thiên,
Cùng quy‰n thu¶c thÀn, tiên, thiên chû
HiŒn tiŠn ÇÜ®c ÇÀy Çû duyên lành,
Bình Ç£ng l¿c, trí huŒ sanh,
Hånh nguyŒn thÆp ÇÎa hoàn thành Çåo sâu.
BÓn vô lÜ®ng, pháp mÀu sáu Ç¶,
BÓn nguyŒn sâu kiên cÓ biŒn tài,
ñÜ®c vào hành xÙ NhÜ Lai,
ChÙng Çåo vô thÜ®ng Çæng Çài Liên hoa.
chÜÖng thÙ mÜ©i læm:

LÍ PhÆt th‰ các vÎ Tiên

Hôm nay chúng Çåo tràng cÛng nguyŒn
LÍ PhÆt thay chÜ thiŒn h»u tiên,
Nguyên cho tiên chû hiŒn tiŠn,
Cùng hàng quy‰n thu¶c chân tiên an hòa
TÆn hÜ không bao la pháp gi§i,
Vì chÜ tiên phát khªi quy y,
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Nam mô NhÆt Quang PhÆt.
Nam mô Bäo Danh PhÆt.
Nam mô ñåi Tinh TÃn PhÆt.
Nam mô SÖn Quang VÜÖng PhÆt.
Nam mô Thí Minh PhÆt.
Nam mô ñiŒn ñÙc PhÆt.
Nam mô ñÙc Tø VÜÖng PhÆt.
Nam mô Cúng DÜ©ng Danh PhÆt.
Nam mô Pháp Tán PhÆt.
Nam mô Bäo Ng» PhÆt.
Nam mô CÜu Mång PhÆt
Nam mô ThiŒn Gi§i PhÆt.
Nam mô ThiŒn Chúng PhÆt.
Nam mô ñÎnh Ý PhÆt.
Nam mô H› Th¡ng VÜÖng PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Quang PhÆt.
Nam mô Phá H»u ƒm PhÆt.
Nam mô Chi‰u Minh PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng Danh PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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17. Tám nån: Tám ÇiŠu kiŒn hay hoàn cänh khó khæn Ç‹ g¥p PhÆt
pháp. Tám ch‡ chÜ§ng nån, m¶t khi sanh vào thì
ch£ng có cÖ h¶i tu h†c cho thành Çåo quä : (1) ñÎa
ngøc, (2) Ngå qu›, (3) Súc sanh, (4) B¡c Câu LÜu
Châu, (5) Cung tr©i trÜ©ng th†, (6) NgÜ©i có th‰ trí
biŒn thông, (7) Nh»ng ngÜ©i Çui, Çi‰c, câm, què,
(8) Sanh vào th©i không có PhÆt pháp.

18. Tám phÜ§c: Còn g†i là Bát phúc sanh xÙ : Tám ÇiŠu kiŒn tái
sanh hånh phúc khi chúng ta trì gi» ngÛ gi§i và th¿c
hành mÜ©i thiŒn nghiŒp : (1) Tái sanh trong cõi ngÜ©i
giàu sanh phú quš, (2) Tái sanh trong cõi TÙ Thiên
VÜÖng, (3) Tái sanh trong cõi tr©i ñao L®i, (4) Tái
snh trong cõi tr©i Då Ma, (5) Tái sanh trong cõi tr©i
ñâu XuÃt, (6) Tái sanh trong cõi tr©i Hóa Låc, (7)
Tái sanh trong cõi tr©i Tha Hóa, (8) Tái sanh trong
cõi tr©i Phåm Thiên.

19.Vô LÜ®ng Tâm : BÓn tâm vô lÜ®ng cûa quä vÎ PhÆt :
(1) ñåi TØ, (2) ñåi Bi, (3) ñåi H›, (4) ñåi Xä.

20. Sáu Ç¶ : Pháp tu løc Ç¶ cûa BÒ Tát (xem chú thích (6)
21. Ba ác Çåo : (1) Súc sanh, (2) Ngå qu›, (3) ñÎa ngøc.
22. Sáu thông : Xem chú thích (13)
(23. Ba sáng : Xem chú thích (12)
24. Tám giäi thoát : Tám phép thiŠn ÇÎnh khÕi s¡c døc :
(1) N¶i h»u s¡c tÜªng, ngoåi quán s¡c giäi thoát tam
mu¶i : T¿ mình có s¡c, thÃy có s¡c, hành giä t¿ quán
thân bÃt tÎnh.
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(2) N¶i vô s¡c tÜªng, ngoåi quán s¡c giäi thoát tam mu¶i :
Quán tÜªng n¶i s¡c là vô s¡c, thÃy các ngoåi s¡c bÃt tÎnh. (3)
TÎnh thân tác chÙng cø túc trø giäi thoát. TÎnh giäi thoát
thân chÙng tam mu¶i : Quán tÜªng s¡c là tÎnh, chú tâm
trên suy tÜªng Ãy Ç‹ Çoån diŒt døc v†ng(4) Không vô biên xÙ
giäi thoát : VÜ®t khÕi hoàn toàn s¡c tÜªng, diŒt trØ các tÜªng
h»u ÇÓi, không suy tÜ Ç‰n nh»ng tÜªng khác biŒt, v§i suy tÜ :
HÜ không là vô biên, chÙng và an trú trong Không Vô Biên
XÙ, nÖi m†i luy‰n chÃp vào vÆt chÃt ÇŠu bÎ tÆn diŒt b¢ng
thiŠn quán. (5) ThÙc vô biên xÙ giäi thoát : VÜ®t khÕi hoàn
toàn HÜ Không Vô Biên XÙ, v§i suy tÜ : ThÙc là vô biên.
ChÙng và an trú trongThÙc vô biên xÙ, nÖi m†i luy‰n chÃp
vào Không ÇŠu bÎ tÆn diŒt b¢ng thiŠn ÇÎnh.(6) Vô Sª H»u XÙ
giäi thoát : VÜ®t khÕi hoàn toàn ThÙc Vô Biên XÙ v§i suy tÜ :
Không có vÆt gì. ChÙng và an trú trong Vô Sª H»u XÙ, nÖi
m†i luy‰n chÃp vào ThÙc ÇŠu bÎ tÆn diŒt b¢ng thiŠn quán.(7)
Phi tÜªng phi phi tÜªng xÙ giäi thoát : VÜ®t khÕi hoàn toàn
Vô Sª H»u XÙ. ChÙng và an ttrú trong Phi TÜªng Phi Phi
TÜªng XÙ , nÖi m†i luy‰n chÃp vào h»u ÇÓi Çêu bÎ tÆn diŒt
b¢ng thiŠn quán. (8)DiŒt th† tÜªng ÇÎnh giäi thoát : VÜ®t
khÕi hoàn toàn Phi TÜªng Phi Phi TÜªng xÙ. ChÙng và an
trú trong DiŒt TÆn ñÎnh. ñây là giai Çoån hoàn toàn tÎch
diŒt hay Ni‰t Bàn.

25. Pháp nhãn: Con m¡t cûa ngÜ©i tu Çåo giäi thoát, nhìn rõ bän
chÃt nhÜ th¿c cuä các Pháp.

26. Kinh Báo −ng: G†i Çû là Báo −ng Giáo Hóa ñÎa Ngøc Kinh
27. Ba cõi : Còn g†i là Tam Gi§i : (1) Cõi Døc, (2) Cõi S¡c và (3)
Cõi Vô S¡c.
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Mà phát tâm lÍ låy báo ân,
NguyŒn xin thay th‰ thiên, thÀn,
Quy y Tam Bäo, tri ân PhÆt Çà.
NguyŒn nh§ ân sâu xa h‡ tr®,
ñem thiŒn tâm phù h¶ chúng sanh
Chúng sanh nh© ÇÙc ân lành,
Bi‰t ÇÜ©ng sám hÓi t¿u thành PhÆt tâm
Nay chúng con, ân thâm dÓc trä,
Dù nh†c nh¢n nào há than van,
Quy y TØ phø th‰ gian,
Thay cho thiên chû, các hàng thÀn tiên.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ThiŒn ThŒ NguyŒt PhÆt.
Nam mô Phåm T¿ Tåi VÜÖng PhÆt.
Nam mô SÜ Tº NguyŒt PhÆt.
Nam mô PhÜ§c Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô Chánh Chû PhÆt.
Nam mô Vô Th¡ng PhÆt.
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Nay chúng ta cÛng nên hi‹u Çúng,
÷n chÜ tiên, thiên chúng, thiŒn thÀn,
Các ngài thÜÖng xót ân cÀn,
ChÌ mong phù h¶ hÒng trÀn chúng sanh.
Vì tuân thû š lành PhÆt dåy:
Các thiên vÜÖng nên dÃy lòng thÜÖng,
Chúng sanh bÓn loåi sáu ÇÜ©ng,
Trì kinh, gi» gi§i, cúng dÜ©ng thánh nhân
Phäi có lòng ân cÀn chân thÆt,
NhÜ gi» gìn tròng m¡t thi‰t tha,
NhÜ ôm con ÇÕ ch£ng xa,
Kính nhÜ vua chúa, mË cha phøng th©
ñ‹ Çåi chúng ÇÜ®c nh© Ön Ãy,
Mà chuyên tâm lÍ låy cúng dÜ©ng,
Quy y Tam Bäo mÜ©i phÜÖng,
Thân cÆn PhÆt pháp tâm thÜ©ng an vui.
Tâm bÒ ÇŠ ch£ng lui, ch£ng xøt,
Ba chÜ§ng ÇŠu gÃp rút tiêu trØ,
Løc thông, ngÛ nhãn, tâm tØ,

28. Næm ÇiŠu s® hãi cûa ngÜ©i làm ác: Theo Kinh ñåi Bát Ni‰t
Bàn và Kinh Phúng Tøng trong TrÜòng B¶ Kinh :
• NgÜ©i làm ác vi phåm gi§i luÆt do phóng dÆt nên thiŒt håi

nhiŠu tài sän.
• NgÜ©i làm ác bÎ ti‰ng xÃu ÇÒn kh¡p.
• NgÜ©i làm ác khi vào h¶i chúng ÇŠu có tâm s® sŒt hay dao

Ç¶ng.
• NgÜ©i làm ác thÜ©ng ch‰t m¶t cách mê loån.
• NgÜ©i làm ác së tái sanh vào kh° xÙ ác thú, ma qu› và ÇÎa

ngøc.

29. Pháp Vân ñÎa : ñÎa thÙ 10 cûa hàng BÒ Tát.
30. BÓn Vô Ngåi Trí : Còn g†i là TÙ Vô Ngåi BiŒn Tài, TÙ Vô
Ngåi Giäi : ñây là bÓn món trí biŒn t¿ tåi thuy‰t pháp cûa
BÒ Tát l§n :
(1) Pháp vô ngåi trí.
(2) Nghiã vô ngåi trí.
(3) TØ vô ngåi trí
(4) Låc thuy‰t vô ngåi trí.

31. ThÆp ñÎa : MÜ©i Ç£ng cÃp cûa hàng BÒ Tát.
32. NhÎ ñ‰ : Chân Ç‰ và Tøc Ç‰ hay Lš và S¿.

Ngày ngày tæng trÜªng vÜ®t b© b‰n mê
Bi‰t ân ÇÙc chª che nhÜ vÆy,
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ñÜ®c nh© thÀn l¿c vô biên,
Cûa mÜ©i phÜÖng PhÆt thÜ©ng xuyên h¶ trì.
Mong nh© l¿c Çåi bi Çåi trí,
Cùng nguyŒn l¿c ho¢ng thŒ Ç¶ sanh,
NguyŒn thÀn thông l¿c tÎnh thanh,
Muôn loài chuy‹n hoá nghiŒp lành thænghoa.
NguyŒn chúng sanh ta bà th‰ gi§i,
Tâm bÒ ÇŠ phát khªi bao la,
Cùng NhÜ Lai ÇÙng chung toà,
Thân kim cang chi‰u sáng loà mÜ©i phÜÖng
NguyŒn chúng sanh sáu ÇÜ©ng bÓn Çåo
Pháp cao sâu y giáo phøng hành,
MiŒng kia chÌ nói l©i lành,
Nói l©i chân thÆt Ç¶ sanh giäi nàn.
NguyŒn ÇÜ®c tâm siêu phàm nhÆp thánh
Tâm nhân tØ bi‰t tránh nÈo tà,
Tâm hành løc Ç¶ l®i tha,
Tâm không phân biŒt hiŠn hòa sÓng chung
chÜÖng thÙ mÜ©i bÓn:

LÍ PhÆt th‰ các cõi Tr©i
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TÆn hÜ không gi§i bao la,
Nh© công ÇÙc sám häi hà làm duyên.
NguyŒn sám vì chÜ thiên, tiên chû,
Cùng các hàng h¶ thû thÀn vÜÖng,
Long thÀn, bát b¶, ngÛ phÜÖng,
Cùng hàng quy‰n thu¶c các ÇÜ©ng thiên, tiên

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(lÜÖng hoàng sám)
Quy‹n BÓn

Xin nguyŒn cho hiŒn tiŠn vua chúa,
Cùng hoàng thân, ÇÎa chû, Çåi thÀn,
Gia Çình, thân thu¶c xa gÀn,
A tu la chúa, diêm thÀn âm cung,
CÛng nguyŒn kh¡p tÆn cùng nam n»,
Hàng xuÃt gia khéo gi» gi§i tu,
NgÜ©i trong vô gián ngøc tù,
Súc sanh, ngå qu› thiên thu Çoå ÇÀy,
NguyŒn chúng sanh Ç©i này, ki‰p t§i,
Kh¡p mÜ©i phÜÖng, liên Ç§i h† hàng,
N‰u cùng Çåi nguyŒn trái ngang,
Nh© công ÇÙc sám trang hoàng thÙc tâm.
NguyŒn chúng sanh trong tÀm ba cõi,
Ho¥c sanh ngoài tam gi§i nhân thiên,
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Nghi thÙc tøng niŒm

Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám. (3 lÀn)
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NiŒm hÜÖng
Tâm thành dâng HÜÖng Gi§i,
HÜÖng ñÎnh và HÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,
HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,
Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.
Cùng tÃt cä Tôn Pháp,
H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.
ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ
Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.
ChÙng thành ñåo Vô ThÜ®ng.
Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)

Nam mô HÜÖng T‰ PhÆt.
Nam mô HÜÖng TÜ®ng PhÆt.
Nam mô Chúng DiŒm PhÆt.
Nam mô TØ TÜ§ng PhÆt.
Nam mô DiŒu HÜÖng PhÆt.
Nam mô Kiên Khäi PhÆt.
Nam mô Oai ñÙc Mãnh PhÆt.
Nam mô Châu Khäi PhÆt.
Nam mô NhÖn HiŠn PhÆt.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam bäo,
TÆn hÜ không rÓt ráo Ç¶ sanh.
R¡c reo muôn vån duyên lành,
Xä thân cÙu Ç¶ chúng sanh nÜÖng nh©.
chÜÖng thÙ mÜ©i ba:

T°ng phát Çåi nguyên

Chúng ta låi cùng nhau phát nguyŒn,
Vì chúng sanh, thân quy‰n gÀn xa,
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NguyŒn quy y ÇÃng ñåi TØ th‰ gian.

Kÿ nguyŒn

(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Oai ñÙc TÎch DiŒt PhÆt.
Nam mô Th† TÜ§ng PhÆt.
Nam mô ña Thiên PhÆt.
Nam mô Tu DiŒm Ma PhÆt.
Nam mô Thiên Ái PhÆt.
Nam mô Bäo Chúng PhÆt.
Nam mô Bäo B¶ PhÆt.
Nam mô SÜ Tº PhÆn PhÆt.
Nam mô C¿c Cao Hånh PhÆt.
Nam mô Nhân VÜÖng PhÆt.
Nam mô ThiŒn Ý PhÆt.
Nam mô Th‰ Minh PhÆt.
Nam mô Bäo Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô ñÙc ThØa PhÆt.
Nam mô Giác TÜ§ng PhÆt.
Nam mô H› Trang Nghiêm PhÆt.
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Nay ÇŒ tº chúng con,
Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.
Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.
ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi Giác,
Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,
Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.
NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,
ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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Tán PhÆt
ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,
Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,
Cha lành chung bÓn loåi.
Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.
XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.
LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i,
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.
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Lòng tôi thành thÆt tÕ bÀy,
ChÌ e giä dÓi quÃy rÀy ngÜ©i nghe.
Thân mÕi mŒt, trí mê ch£ng sáng,
Tr†ng trách mang, thÆt Çáng ngåi ngùng
N‰u không nh© l¿c Çåi hùng,
E r¢ng ch£ng th‹ thành công hoàn toàn.
Lòng vÅn bi‰t có phÀn trái š,
NhÜng ch£ng quên hoàn mÏ thiŒn tâm,
Mong nh© Çåi chúng tØ thân,
Cùng Çem công ÇÙc giáng thÀn tr® duyên
Th©i gian vÅn triŠn miên trôi chäy,
CÖ h¶i lành ch£ng mÃy chÓc qua,
Mong r¢ng Çåi chúng thi‰t tha,
Siêng næng khoá lÍ, giäi hoà oán sâu.
Pháp âm PhÆt, m¶t câu nghe l†t,
Thì nhân lành cùng t¶t thæng hoa.
Ba ÇÜ©ng ác cÛng liŠn xa,
ThiŒn tâm thæng ti‰n ngÒi toà NhÜ Lai.
Xin Çåi chúng ch§ nài công khó,
Dùng tâm lành cam kh° tÃn tu,
DÆp ÇÀu lÍ låy công phu,
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Xin quy y mÜ©i PhÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không ho¢ng Çåo Ç¶ sanh,
NÖi nÖi ân hÜªng phÜ§c lành.
NguyŒn gìn tâm š tÎnh thanh Ç©i Ç©i.
chÜÖng thÙ mÜ©i hai:

Chû sám lÍ tå Çåi chúng

H«i Çåi chúng Çåo tràng ÇÒng nghiŒp.
Chúng ta cùng h¶i hiŒp tåi Çây,
Cùng nhau sám hÓi nghiŒp dày,

Çänh lÍ tam bäo
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không
Bi‰n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp
PhÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh
Tæng ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai

Lòng kiên quy‰t Ãy, PhÆt, thÀy chÙng minh.
Sám chû (4) tôi, lòng sanh tùy hÌ,

Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù
SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát,

NguyŒn chúng ta có th‹ g¥p nhau,
ñ©i này, mãi mãi Ç©i sau,
ñ‰n ngày thành PhÆt, m¶t tÀu cùng Çi.

H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i
ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)

NguyŒn phát lòng Çåi bi kiên cÓ,
Làm bà con dòng h† PhÆt Çà,
ñÒng tâm cÙu kh° ta bà,
ChÃn hÜng pháp PhÆt, nhà nhà cùng vui.
ñåo tràng này do tôi thành lÆp,

Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt,
ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí
BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)

DÀu h‰t lòng tåo pháp sám này,
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Nam mô Vô LÜ®ng Th† PhÆt.

Tán lÜ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí thành
Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát.(3 lÀn)

Væn phát nguyŒn

Nam mô Châu Trang Nghiêm PhÆt.
Nam mô ñåi VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñÙc Cao Hånh PhÆt.
Nam mô Cao Danh PhÆt.
Nam mô Bách Quang PhÆt.
Nam mô H› DiŒt PhÆt.
Nam mô Long B¶ PhÆt.
Nam mô Ý NguyŒn PhÆt.
Nam mô Bäo NguyŒt PhÆt.
Nam mô DiŒt K› PhÆt.
Nam mô H› VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñiŠu Ng¿ PhÆt.
Nam mô H› T¿ Tåi PhÆt.
Nam mô Bäo K‰ PhÆt.
Nam mô Ly Úy PhÆt.

Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,

Nam mô Bäo Tång PhÆt.
Nam mô NguyŒt ñiŒn PhÆt.
Nam mô TÎnh Danh PhÆt.

Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng.
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,

Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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Vì PhÆt ân nghiŠn nát thÎt xÜÖng,
Mà chÜa tròn hånh cúng dÜ©ng,
Con nay nào dám suy lÜ©ng Ç¡n Ço !
Kinh dåy: ´ch l®i cho ngÜ©i khác,
Là pháp môn Çåi giác thÜ©ng hành.
Con vì vô lÜ®ng duyên lành,
Xin thay bÓn loåi, gieo mình quy y,
BÆc Çåi thánh, Çåi bi TØ phø,
Tåi th‰ gian nåp thø tâm thành,
Hoá thân sáu nÈo chúng sanh,
TÆn hÜ không gi§i thÜÖng tình nhi‰p thâu.

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,
N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ
H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.
Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

chú Çåi bi
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát
(3 lÀn)

( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Bäo ñÙc PhÆt.
Nam mô −ng Danh XÜng PhÆt.
Nam mô Hoá Thân PhÆt.
Nam mô ñåi Âm Thanh PhÆt.
Nam mô BiŒn Tài Tán PhÆt.
Nam mô Kim Cang Châu PhÆt.
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Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ
ÇŠ tát ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha
ca lô ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát
na Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a
rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
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Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà
sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.

Công ÇÙc l§n trên ÇÜ©ng tu tÆp,
Là cúng dÜ©ng lên PhÆt, Pháp, Tæng,
Nh© công gÀn gÛi thÜ©ng h¢ng,

ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.

Mà ÇÜ®c phÜ§c báu sánh b¢ng thái sÖn
Kinh nói dâng tràng phan, bäo cái,
Ho¥c cúng dÜ©ng nŒm träi, nhang dÀu,

Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå

Ho¥c xây tinh xá, tháp lÀu,
CÛng chÜa Çúng pháp Ön sâu báo ÇŠn.

rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.

Kinh dåy: MuÓn dâng lên chÜ PhÆt
Lòng bi‰t Ön chân thÆt thi‰t tha,
Bô ÇŠ tâm phäi bao la,

PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô
lô hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô.
BÒ ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰

BÓn l©i thŒ nguyŒn h¢ng hà Ç¶ sanh,
Tåo duyên tÓt tu hành TÎnh Ç¶,
Phát huŒ cæn, bäo h¶ tâm, thân,

rÎ då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà

Trau giÒi kinh luÆt chuyên cÀn.
M§i là báo ÇÜ®c PhÆt ân vuông tròn.

då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra a
tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då, ta
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Nay trÜ§c ÇiŒn chúng con Çã bi‰t,
Báo Ön sâu tha thi‰t cúng dÜ©ng,
Vì Ön ÇÙc PhÆt vô lÜ©ng,
Hång phàm phu dám coi thÜ©ng ÇÜ®c sao
Nh§ gÜÖng xÜa, tÓi cao BÒ tát,
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ThÙc æn hÜ thÓi cûa ngÜ©i vÙt quæng.
Thân ch£ng chåm hàn bæng khÓc lãnh,
Ho¥c lºa hÒng cûa cänh a tÿ,
Ý thÜ©ng bi‰t PhÆt tØ bi,
Cha lành bÓn loåi, vÜÖng y cÙu nàn.
Bi‰t pháp là thuÓc thang trÎ bŒnh,
Chúng sanh Çang lâm cänh kh° Çau,
HÜ§ng vŠ Tam Bäo tin sâu

bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.
Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.
Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

Ba ngôi thÜ©ng trø ÇÙng ÇÀu th‰ gian.
Chúng con sanh không nh¢m th©i PhÆt
Nh© chú, kinh chân thÆt nhiŒm mÀu,
Sáu cæn thanh tÎnh làu làu,
ñÙng ngÒi t¿ tåi, vÜ®t cÀu tº sinh.
Nh»ng quä báo tÓt lành dÜ©ng Ãy,

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

CÛng nh© vào l©i dåy sâu xa,
Ba ngôi Tam Bäo ta bà,

kŒ khai kinh

Há không nên nh§ häi hà Ön sâu ?
Nay chúng con Çê ÇÀu Çänh lÍ,
Träi vóc thân dÜ§i bŒ Tam Tôn,
BÒ ÇŠ tâm, nguyŒn ch£ng mòn,
Báo Ön Tam Bäo lòng son cúng dÜ©ng,
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(3 lÀn)

Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.
Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu
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pháp Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n BÓn)
chÜÖng thÙ bäy: Nói rõ quä báo

(Ti‰p theo)
Trong Çåo tràng chúng con Çänh lÍ,
Và nhÃt tâm nhÃt trí l¡ng nghe:

Tâm bình Ç£ng ch£ng riêng ai,
Oán thân giáo hoá Çoái hoài nhÜ nhau.
Không Tam Bäo bi‰t Çâu diŒu trí,
Bi‰t gì là diŒu lš chân không ?
Pháp môn bÃt nhÎ viên dung,
Con ÇÜ©ng bát chánh dÓc lòng tÃn tu.
Kinh PhÆt dåy: Thân dù khó ÇÜ®c,
Nay Çã ÇÜ®c do phÜ§c nhiŠu Ç©i.

Tåi thành VÜÖng xá ngày kia,
Ca-Lan vÜ©n trúc PhÆt vŠ an cÜ,
Møc KiŠn Liên xuÃt tØ thiŠn ÇÎnh,

PhÜ§c kia phäi g¡ng Ç¡p bÒi.
M§i không lo bÎ chuy‹n loài ki‰p sau.
Nh© quy y khÃu ÇÀu Tam Bäo,

D†c b© sông thanh tÎnh kinh hành,
G¥p Çoàn ngå qu› vây quanh,
Nhân duyên Ç©i trÜ§c, tranh giành hÕi han:
M¶t qu› hÕi, tôi æn ch£ng thÃm,

M¡t không nhìn cänh báo ngøc sâu.
Lºa phun, rút lÜ«i, móc hÀu,
ñÎa ngøc qu› tÓt ÇÀu trâu hành hình.

Vào nhà cÀu lÃy phÄn æn thêm,
Trong nhà cÀu, qu› gác Çêm,
LÃy gÆy Çánh Çu°i ch£ng thèm Çoái thÜÖng
Vì c§ gì tôi thÜ©ng Çói khát ?
Cúi xin Ngài minh xác nói cho.
Møc Liên liŠn dåy nguyên do,
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Tai ch£ng nghe âm thanh nhiŒt náo,
Cûa t¶i nhân äo não rên la,
DÜ§i lòng ÇÎa ngøc diêm la,
Cûa loài ngå qu›, hÒn ma låc loài.
MÛi không ngºi tanh hôi máu mû,
Cûa t¶i nhân hung thû gi‰t ngÜ©i,
LÜ«i không n‰m vÎ tanh ôi,
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Cùng diêm la quÀn thÀn chû ngøc,
ThiŒn ác hàng trí thÙc, vân vân,
Chí thành vÆn døng tâm thÀn
Quy y Tam Bäo, thay phÀn chúng sanh.
NguyŒn chÜ PhÆt ÇÒng thanh nhi‰p th†
Døng oai thÀn che chª hàm linh,
ñ‰n ngày Çåo quä viên thành,
Ch£ng còn tùy nghiŒp th† sanh cõi trÀn.
Bi‹n sanh tº trÀm luân giäi thoát,
Hånh nguyŒn hàng BÒ tát mãn viên,
BÜ§c lên thÆp ÇÎa Çài sen,
ñåt thành Chánh giác vŠ miŠn chân nhÜ.
chÜÖng thÙ mÜ©i m¶t:

TÜªng nh§ Ön Tam Bäo

Nay Çåi chúng Çåo tràng sám hÓi,
Hãy nh§ Ön Tam Bäo tÓi tôn.
Vi sao ta phäi nh§ Ön ?
Vì nh© Tam Bäo tâm hÒn tÎnh thanh,
Mà lòng tØ phát sanh cÙu Ç¶,
Và lòng bi nhi‰p th† muôn loài.
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Ngày xÜa ngÜÖi ª trong chùa làm tæng,
Có tÿ kheo khách h¢ng lui t§i,
Xin thÙc æn, tØ chÓi ch£ng cho.
Vì lòng keo ki‰t, tham ô.
Nên nay trä quä t¶i ÇÒ ki‰p xÜa.
ñây m§i chÌ trä sÖ hoa báo,
Quä sau cùng së Çáo ngøc sâu.
M¶t ngå qu› khác buÒn rÀu,
ñÙng lên thÜa hÕi vì Çâu m¡c nàn?
Tôi vì sao vai mang bình l§n,
ñÀy nÜ§c sôi Çau Ç§n xi‰t Çâu,
Låi t¿ múc Ç° lên ÇÀu,
ThÎt da phÕng cháy kh° Çau vô lÜ©ng.
Møc Liên nói: NgÜÖi thÜ©ng trong
chúng
Làm Duy na quän chúng tu hành
ñem bình s»a dÃu Ç‹ dành,
Không chia cho khách tæng hành cÜ§c æn.
ñ®i khách Çi m§i phân cho chúng,
VÆt chiêu ÇŠ (1) mà cÛng xan tham.
T¶i kia lë ch£ng nên làm,
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Vì ngÜÖi keo ki‰t, mà cam t¶i này.
Quä sau cùng së ÇÀy ÇÎa ngøc.
ñây m§i là sÖ khúc mà thôi.
Qu› khác hÕi: Còn phÀn tôi
ñói th©i s¡t nóng làm mÒi mà æn.
ñó là t¿ c¶i cæn nào vÆy ?
Møc Liên r¢ng: Thuª Ãy trên Ç©i,
Làm sa di nhÕ m¶t th©i,

L®i ngÜ©i m§i thÆt là nÖi t¿u thành.
Chúng ta Çã bình sinh phát nguyŒn,
Ch£ng vì mình quy‰n luy‰n lòng tham,
Bao nhiêu công ÇÙc Çã làm,
CÛng xin hÒi hÜ§ng bao hàm tÙ sanh.
Vui mÜ©i ba, làm lành không nghÌ,
MÜ©i bÓn vui hi‹u š PhÆt kinh,
MÜ©i læm, thiŠn t†a, tuŒ sinh.

ñ‰n phiên lÃy nÜ§c pha hÖi ÇÜ©ng phèn,
Cho Çåi chúng tu thiŠn Ç« mŒt,
NgÜÖi sanh tâm tr¶m c¡p b§t Çi,

Siêu phàm nhÆp thánh dÙt tình th‰ gian!
S¿ mØng vui vô vàn nhÜ th‰,
Ch£ng Çû l©i mà k‹ m†i ÇiŠu !

ñây là quä báo m¶t thì,
Sau này là ngøc Thi‰t vi ÇÀy vào.
ñåi chúng nghe nôn nao bÓi rÓi,

Th‰ gian vui ít kh° nhiŠu,
Lòng ôm ba Ç¶c t¿ chiêu giÆn h©n.
ñÜ®c hånh phúc nh© Ön Tam Bäo,

Nghï phÆn mình tåo t¶i nhiŠu khi,
ChÌ vì mê mu¶i ngu si,
Không ngÜ©i chÌ bäo lÓi vŠ nguÒn chân.
Nên ngày nay ân cÀn tha thi‰t
H° thËn mà nhÆn bi‰t l‡i lÀm
DÆp ÇÀu sám hÓi thành tâm,
CÀu xin diŒt såch l‡i lÀm Çã gây.
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Døng oai thÀn hoá Çåo mÜ©i phÜÖng.
Nay ta nên träi tình thÜÖng,
NguyŒn xin thay th‰ quÓc vÜÖng, Çåi thÀn
Thay th° cänh, nhân dân, bát b¶
Cùng thiên vÜÖng, thû h¶, Çåi ma,
T° thÀy thÜ®ng, hå, trung toà,
Long vÜÖng ngÛ b¶, Çàn na, qu› thÀn,
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NgÜ©i cho Çåi nån kh° thay !
NhÜng ta låi nghï là ngày mØng vui.
Sao låi nghï ngÜ®c Ç©i nhÜ th‰ ?
Vì chúng ta phát thŒ cÙu Ç©i,
Hình PhÆt thÃy m¶t lÀn thôi,
Ho¥c nghe pháp PhÆt m¶t th©i cÛng vui.
GiÓng nhÜ ÇÜ®c bên ÇÒi L¶c uy‹n,
Tai nghe kinh PhÆt chuy‹n pháp luân.
Ý mÀu cûa PhÆt h¢ng tuân,
Ban vui cÙu kh° m§i cÀn th¿c thi.
VÆy sau trÜ§c Ãy chi là nån ?
Møc Çích làm t¶i tán, phÜ§c sanh,
M†i loài ÇŠu thÃy bån lành,
ñem công ÇÙc Ãy chuy‹n thành nguÒn vui
Vui thÙ chín, thÙ mÜ©i Çã ÇÜ®c,
VÎ cam lÒ ch£ng thÜ§c nào Ço.
MÜ©i m¶t là phÜ§c t¿ do,
TØ thân cát ái ch£ng lo viŒc trÀn.
Vui mÜ©i hai, PhÆt phân phäi trái,
Khó là làm ch£ng håi Ç‰n ngÜ©i,
L®i mình, ÇiŠu dÍ ª Ç©i.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 374

Xin sám hÓi thay loài ngå qu›,
Kh¡p mÜ©i phÜÖng tÆn chí hÜ không,
Xin thay cha mË, ÇÒng song,
ñÒng Çàn tôn chÙng thÜ®ng, trung, hå tòa
SÜ trÜªng, cùng r¶ng ra trí thÙc,
Và bÓn loài (2), sáu bÆc chúng sanh (3)
NghiŒp ác Çã tåo, tiêu nhanh,
T¶i ác chÜa tåo gi» mình ÇØng gây.
NguyŒn mÜ©i phÜÖng PhÆt, ThÀy
chÙng giám,
ChÙng lòng con tøng sám pháp này,
H‰t lòng hÓi cäi tØ Çây,
MÜ©i phÜÖng Tam Bäo ngày ngày quy y
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Câu LÜu Tôn PhÆt.
Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Ca Di‰p PhÆt.
Nam mô SÜ Tº PhÆt.
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Nam mô Minh Viêm PhÆt.
Nam mô Mâu Ni PhÆt.
Nam mô DiŒu Hoa PhÆt.
Nam mô Hoa ThÎ PhÆt.
Nam mô ThiŒn Túc PhÆt.
Nam mô ñåo SÜ PhÆt.
Nam mô ñåi Tš PhÆt.
Nam mô ñåi L¿c PhÆt.
Nam mô Túc VÜÖng PhÆt.
Nam mô Tu DÜ®c PhÆt.
Nam mô Danh TÜ§ng PhÆt.
Nam mô ñåi Minh PhÆt.
Nam mô Viêm Kiên PhÆt.
Nam mô Chi‰u DiŒu PhÆt.
Nam mô NhÆt Tång PhÆt.
Nam mô NguyŒt ThÎ PhÆt.
Nam mô Chúng Viêm PhÆt.
Nam mô ThiŒn Minh PhÆt.
Nam mô Vô Ðu PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Du Hš BÒ Tát.
Nam mô SÜ Tº PhÃn TÃn BÒ Tát.
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T¶i tiêu rÒi ch£ng Çáo ki‰p sau,
BÓn là biên äi ÇÎa ÇÀu,
Ch£ng hay pháp PhÆt, Ön sâu thánh hiŠn
Næm là sanh cõi thiên trÜ©ng th†,
Ch£ng gia công kiên cÓ cæn lành.
Nay ta có phÜ§c tu hành,
LÃy nhân duyên Çó làm thành nguÒn vui.
Sáu là ÇÜ®c thân ngÜ©i rÃt khó,
Nay chúng ta Çã có thân ngÜ©i,
Há không phäi s¿ mØng vui ?
Nh© Çem nghiŒp ác th©i th©i æn næn.
Bäy là ÇÜ®c sáu cæn ÇÀy Çû,
Nh© tinh cÀn gian kh° ch£ng quên
HÜ§ng vŠ diŒu pháp trui rèn,
Thân tâm thanh tÎnh lòng nên vui mØng
Tám là nån biŒn thông th‰ trí,
Kh° vì lòng Ç¡c š t¿ kiêu,
Nay nhuÀn pháp PhÆt cao siêu,
CÛng nên lÃy Çó làm ÇiŠu mØng vui.
Sanh trÜ§c PhÆt, ra Ç©i sau PhÆt !
Hay ch£ng ÇÜ®c tÆn m¥t g¥p Ngài,
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Ma ba tuÀn Ç†a ÇÀy ÇÎa ngøc,

Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.

Vì ôm lòng ác Ç¶c mà nên.
RÒng nghe ÇÜ®c pháp diŒu viên,

Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Nam mô PhÆt ñà.

Phá tan mê ám, chÙng liŠn pháp thân.
Tâm bình Ç£ng ch£ng phân trên dÜ§i,
Ch£ng so bì thiên gi§i, trÀn gian,
Tr†ng tâm là thiŒn phäi làm,
Lánh xa ÇiŠu ác, muôn ngàn nån qua.
N‰u tâm tà, t¿ sa tr†ng nån,
Chánh tâm rÒi, bÌ ngån hiŒn tiŠn.
Ch£ng nên suy nghï Çäo Çiên,
Tâm tà n¥ng nhË, mu¶n phiŠn t¿ chiêu.
ChÌ cÀn xét m¶t ÇiŠu nhÜ vÆy,
Kh° hay vui, t¿ thÃy mà thôi.
Ch£ng do lúc PhÆt ra Ç©i.
SÓng trong chánh pháp, mØng vui còn nhiŠu.
M¶t là ÇÎa ngøc thiêu thân th‹,
Gi» chánh tâm ch£ng dÍ Ç†a ÇÀy.
Hai là qu› Çói Çêm ngày,
Nh© công ÇÙc sám nghiŒp dày ch£ng sinh
Ba là kh° súc sanh quä báo,
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Nam mô ñåt Må.
Nam mô Tæng Già.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không hành Çåo chánh chân.
NguyŒn xin cÙu v§t hÒng trÀn,
Chúng sanh, ngå qu› thÆp phÀn kh° Çau.
Låi xin nguyŒn ân sâu träi kh¡p,
ñ¶ muôn loài Çang g¥p kh° hình,
Loài ngÜ©i, ÇÎa ngøc, súc sinh,
LiŠn ÇÜ®c giäi thoát, tâm lành an vui.
Ba nghiŒp chÜ§ng (4) m¶t Ç©i Çoån diŒt
Næm hãi kinh(5) ch£ng bi‰t làm chi,
ñÜ®c tám giäi thoát (6) tÙc thì,
Dùng bÓn thŒ nguyŒn(7) h¶ trì chúng sanh

G¥p Th‰ Tôn t¿ hành Çänh lÍ,
ñÜ®c thÌnh thÜa giáo lš nhiŒm mÀu,
Không r©i trú xÙ Çi Çâu,
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Ÿ ngay tåi ch‡, làu làu tÎnh thanh.
Tâm t¿ tåi du hành PhÆt sát (8)
NguyŒn vŠ ngôi Chánh giác s§m thành
Hôm nay Çåi chúng tâm lành,
M¶t lòng hÜ§ng PhÆt chí thành l¡ng nghe:
BÃy gi© PhÆt Çang vŠ VÜÖng xá,
Phía Çông nam thành Çá, có hÒ
Bao nhiêu vÆt u‰, ÇÒ dÖ,
Chäy vào hÒ Ãy ngÆp b© hôi tanh.
Trong hÒ Ãy låi sanh trùng l§n,
Thân dài ngo¢ng mÃy trÜ®ng có dÜ,
Chân tay ch£ng có trÖn lu,
Qu¢n quåi læn lóc ao tù nhÓt giam.
Vây låi xem hàng ngàn khán giä,
Có A-Nan tôn giä t§i coi,
Trª vŠ båch PhÆt råch ròi,
PhÆt cùng Çåi chúng t§i nÖi ao tù,
ñåi chúng nghï cho dù chuyŒn ng¶,
PhÆt cÛng nên k‹ rõ Çuôi ÇÀu.
PhÆt r¢ng: T¿ thuª xa lâu,
ñÙc PhÆt Duy VŒ nhÆp sâu Ni‰t Bàn.
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Bäy là tà ki‰n (3) sinh nhÀm oan gia,
Tám là th©i sanh ra sai trÆt,
TrÜ§c hay sau thuª PhÆt giáng trÀn,
Than ôi ! tám nån xoay vÀn,
Ra vào sanh tº, trÀm luân ái hà.
Nay tuy phäi sÓng xa th©i PhÆt,
NhÜng mØng vui quä thÆt còn nhiŠu,
Gi» lòng t¿ tåi phiêu diêu,
LÃy nÖi m¡c nån làm ÇiŠu tu tâm.
Phàm có nån do tâm nghi ám,
Không nghi ng© nån bám vào Çâu?
Dù cho g¥p nån ÇÓi ÇÀu,
Gi» tâm trong sáng kh° sÀu së qua.
Thí dø nån k‹ là thÙ tám,
Có bà già ngø tåm thành ñông,
ñÜ®c trong th©i PhÆt sanh cùng,
M¶t Ç©i ch£ng thÃy chân dung PhÆt nào
VÆy nên hÕi tåi sao là nån ?
ñâu phäi cùng PhÆt Çän sanh ra,
Nghï r¢ng nån ch£ng Ç‰n ta,
Không sanh cùng PhÆt cho là nån tai.
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pháp Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n Bäy)

chÜÖng thÙ mÜ©i: T¿ vui mØng

Nay Çåi chúng cùng nhau Çã bi‰t,
K‹ tØ ngày sám nghiŒp, quy y,
Chí tôn Tam Bäo nÜÖng vŠ,
ñoån nghi sám hÓi, lÀm mê giäi trØ.
Låi phát tâm qua b© giác ng¶,
ñem oán thù Çau kh° khai quang,
SÓng trong t¿ tåi thênh thang,
Ai không cäm Ç¶ng an toàn mØng vui ?
Nay Çem ch‡ mØng vui suy xét,
Kinh chép r¢ng: Qua h‰t tám nàn,
M¶t là Çiå ngøc nhiŒt hàn,
Hai là ngå qu›, ba Çàng súc sanh,
BÓn là chÓn hoang thành biên ÇÎa (1)
TrÜ©ng th† thiên (2) là phía thÙ næm,
Sáu là Çui, Çi‰c, ng†ng, câm,
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ñoàn tÿ kheo nºa ngàn(9) tæng chúng,
Ghé vào chùa phúng tøng kŒ kinh
Chû chùa hoan h› linh Çình,
Làm cÖm th‰t Çãi tÆn tình chÜ tæng.
Sau Çó có næm træm thí chû,
ñi bán buôn Çông Çû trª vŠ,
Ghé qua chùa nghÌ sau hè,
ThÃy næm træm chúng t¿u vŠ tÎnh tu.
Lòng hoan h› g¥p thù th¡ng phÜ§c,
Mà phát tâm dâng ng†c cúng dÜ©ng,
Gªi cho tæng chû thû ÇÜ©ng,
V§i l©i ûy thác cúng dÜ©ng chúng tæng.
Tæng chû chùa lòng tham lay Ç¶ng.
Nên lÆp mÜu Çoåt ÇÓng ng†c châu.
Khi chÜ tæng hÕi ng†c Çâu?
Nên Çem chú nguyŒn Ç‹ cÀu phÜ§c duyên
Cho Çàn na Çã nguyŠn bÓ thí,
RÒi cúng dÜ©ng toàn th‹ chúng tæng.
Chû chùa l§n ti‰ng m¡ng r¢ng :
Các ngÜÖi là khách æn x¢ng nói xiên.
Cûa cúng dÜ©ng là riêng ta hÜªng,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 211

ñØng trông mong l®i dÜ«ng ÇÒng chia

ta bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.

HÀm phân nhÖ u‰ Ç¢ng kia.
Các ngÜÖi muÓn phÄn, lÃy vŠ chia nhau.

Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam

N‰u không t¿ mau mau Çi khuÃt,
Ta ch¥t chân tay vÃt hÀm cÀu,
Chúng tæng nghe nói buÒn rÀu,

mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.

Cäm thÜÖng tæng chû mÜu cÀu l®i danh,
Mà ch£ng bi‰t t¶i tranh cûa báu,

Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

Là nhân gieo quä báo n¥ng nŠ !
Nay mang thân xác trùng kia,
ChÌ là quä trÜ§c, A tÿ quä sau.
Khi Ãy Møc Liên cÀu hÕi PhÆt,
Có chúng sanh lÜ«i thÆt l§n dài,
ñinh s¡t Çóng lÜ«i nhÜ cài,
Låi thêm phát lºa cháy ngày cháy Çêm.
N‡i Çau Ç§n kêu thêm cháy c°,
T¶i tình chi mà kh° nhÜ vÀy ?
PhÆt r¢ng: ñ©i trÜ§c ngÜ©i này,
ñã là tæng chû chùa ÇÀy tÿ kheo,
NhÜng låi hay trä treo m¡ng Çu°i,
Nh»ng thÀy tu l§n tu°i ª lâu,
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Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

kŒ khai kinh
Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.
Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu.
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Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà

Cùng là tæng khách Ç‰n sau,

sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.

Ch£ng cho æn uÓng, hoa màu ch£ng chia.
Vì nhân th‰, quä kia cÛng th‰,

ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.

T¶i Çã gây ch£ng th‹ kêu oan.
Møc Liên låi ti‰p hÕi han,
Có chúng sanh chÎu kh° nàn dÜ§i Çây :

Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå

Có chúng sinh thân dài th‹ l§n,
ñ¶i trên ÇÀu våc nÜ§c ÇÒng sôi,

rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.

Lºa cháy hØng h¿c trong nÒi,
NÜ§c ÇÒng sôi chäy tràn trôi thân hình
N‡i Çau Ç§n t¶i tình khôn tä,

PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô
lô hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô.
BÒ ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰

Chåy kh¡p nÖi Ç‰n cä không gian,
Mà chân ch£ng th‹ ngÜng ngang
Càng Çi nÜ§c d¶i muôn vàn kh° Çau.

rÎ då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà
då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.

Møc Liên hÕi vì ÇâÜ nên n‡i ?
PhÆt Çáp r¢ng trÜ§c ÇÓi Ç©i xÜa,
Làm tæng tri s¿ ª chùa,
ñàn viŒt bÓ thí dÀu mua th¡p Çèn,
Vì tâm ÇÎa nhÕ nhen v§i khách

Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra
a tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då,

Khách Çi rÒi Ç¥c cách mà cho,
Nh»ng tæng thÜ©ng trú tåi chùa,
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Nên nay quä báo t¶i xÜa Çã làm.
Låi chúng sanh bÎ hoàn s¡t nóng,
NhÆp qua ÇÀu, xuÃt phóng tØ chân
TÙ tung chåy kh¡p không gian,
RÃt là thÓng kh° khó bàn cho sâu !
Møc Liên hÕi do Çâu t¶i kh° ?
PhÆt Çáp r¢ng: ki‰p n† xa xÜa,
Làm sa di ª gi» chùa,
Tham æn lén tr¶m me vØa chín cây ,
Tr¶m bäy trái (10) cho Çây ch£ng t¶i,
Khi ch‰t rÒi, Çoå t§i A tÿ,
RÃt là thÓng kh° ai bi,
ñây là dÜ nghiŒp, có gì Ùc oan ?
Låi có chúng sanh thân làm cá,
M¶t thân hình có cä træm ÇÀu,
Vô tình m¡c lÜ§i dân câu,
PhÆt nghe thÃy vÆy, nhÆp sâu ÇÎnh tØ.
Trong Tam mu¶i tâm tØ g†i cá,
Cá Çáp l©i thÜa då mÃy câu,
PhÆt hÕi: nay mË ngÜÖi Çâu ?
Cá thÜa mË rúc hÀm cÀu ki‰m æn.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 214

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,
N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ
H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.
Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

chú Çåi bi
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát.
(3 lÀn)

Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ
ÇŠ tát ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha
ca lô ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát
na Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a
rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
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Tán lÜ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng.
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí
thành.
Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát (3 lÀn)

Væn phát nguyŒn
Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,
Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng.
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,
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PhÆt nói l©i dåy ræn Çåi chúng,
Con cá này ki‰p sÓng xa xÜa,
Th©i PhÆt Ca Di‰p làm vua(11)
ñã thông tam tång ª chùa làm tæng.
Ví ác khÄu hung hæng m¡ng chºi,
Nên m¶t thân miŒng gºi træm ÇÀu.
MË thì tu tÆp ch£ng cÀu,
ChÌ ham l®i dÜ«ng, ÇÙng sau rút bòn.
PhÆt dåy ti‰p, ch‰t còn chÎu t¶i,
Vì ác tâm miŒng nói Çäo Çiên,
ñ¥t ÇiŠu thêu dŒt rÓi ren,
Khi‰n ngÜ©i nghi ho¥c Çôi bên oán thù.
Ch‰t rÒi Ç†a cÀm tù ÇÎa ngøc,
Våc ÇÒng nung ÇÓt røc lÜ«i kia,
Câu liêm lºa móc lÜ«i le,
Khi‰n trâu cÀy nát lÜ«i thè cho câm.
Låi dùng giáo mác Çâm c° h†ng,
Qua muôn lÀn ch‰t sÓng kh° Çau.
Tái sanh làm cá træm ÇÀu,
MË làm trùng rúc hÀm cÀu ki‰m æn.
PhÆt dåy chúng ÇØng bàn viŒc nÜ§c,
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ViŒc vua tôi, cÜ©ng nhÜ®c tránh xa,
Chánh trÎ, sÜ trÜªng, mË cha,
LuÆn bàn, phê phán, t¶i Çà n¥ng hÖn.
Nay Çåi chúng quä nhÖn Çã tÕ,
Ác Çã làm nghiŒp khó trÓn Çâu,
Phäi nên tin tÜªng cho sâu,
Cán cân t¶i phÜ§c nhiŒm mÀu ch£ng sai.
VÆy nên nay ch£ng nài h° thËn,
Sám hÓi ÇØng hò hËn lÀn hÒi,
L©i kinh PhÆt dåy rõ rÒi,
N‰u không cÓ g¡ng sÓng Ç©i u°ng thân.
N‰u có kÈ muÓn æn mÏ vÎ,
Mà trong lòng chÌ nghï khát khao !
Mùi hÜÖng mÏ vÎ ra sao ?
VÎ trong tÜªng tÜ®ng, thÆt nào bi‰t Çâu
Tu hành phäi cÀn cÀu th¿c t‰,
Phäi th¿c hành ch£ng k‹ khó khæn,
Tr¿c tâm sám hÓi æn næn,
M§i mong tiêu diŒt l‡i lÀm tØ xÜa.

Çänh lÍ tam bäo
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không
Bi‰n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp
PhÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh
Tæng ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai
Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù
SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát,
H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i
ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt,
ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí
BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)

Không th‹ chÌ nói Üa chánh pháp,
Mà mong cÀu Ç¶ thoát chúng sanh,
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Tán PhÆt
ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,
Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,
Cha lành chung bÓn loåi.
Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.
XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.
LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.

BÒ ñŠ tâm phát nguyŒn lành,
Phäi Çem th¿c hiŒn m§i thành công tu.
Nay Çã bi‰t công phu thù th¡ng,
Phäi dÓc lòng cÓ g¡ng th¿c thi,
Träi thân næm vóc nguyŒn thŠ,
KhÄn cÀu sám hÓi hÜ§ng vŠ chúng sanh.
Sám hÓi vì súc sanh, ÇÎa ngøc,
Vì ngå qu›, cõi døc loài ngÜ©i,
Vì cha mË , vì t° thÀy,
Bån hiŠn, bån ác và ngay chính mình.
Cùng thân thu¶c ÇÀu thành sám hÓi,
Ác Çã làm t¶i l‡i triŒt tiêu,
ChÜa làm quy‰t ÇÎnh ch£ng theo,
Cái tâm nghï ác, m†i ÇiŠu sºa sai.
Lòng son s¡t gieo dài næm vóc,
NhÃt tâm thŠ tu h†c Thánh HiŠn
NÜÖng nh© nguyŒn l¿c vô biên,
Th‰ gian TØ Phø, con nguyŠn quy y.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
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Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ñŠ Sa PhÆt.
Nam mô Minh DiŒu PhÆt.
Nam mô Trì Man PhÆt.
Nam mô Công ñÙc Minh PhÆt.
Nam mô ThÎ Nghïa PhÆt.
Nam mô ñæng DiŒu PhÆt.
Nam mô HÜng ThÎnh PhÆt.
Nam mô DÜ®c SÜ PhÆt.
Nam mô ThiŒn Nhu PhÆt.
Nam mô Båch Hào PhÆt.
Nam mô Kiên CÓ PhÆt.
Nam mô PhÜ§c Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô BÃt Khä Hoåi PhÆt.
Nam mô ñÙc TÜ§ng PhÆt.
Nam mô La HÀu PhÆt.
Nam mô Chúng Chû PhÆt.
Nam mô Phåm Thanh PhÆt.
Nam mô Kiên T‰ PhÆt.
Nam mô BÃt Cao PhÆt.
Nam mô Tác Minh PhÆt.
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Kÿ nguyŒn
Nay ÇŒ tº chúng con,
Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.
Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.
ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi Giác,
Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,
Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.
NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,
ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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NiŒm hÜÖng
Tâm thành dâng HÜÖng Gi§i,
HÜÖng ñÎnh và HÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,
HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,
Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.
Cùng tÃt cä Tôn Pháp,
H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.
ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ
Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.
ChÙng thành ñåo Vô ThÜ®ng.
Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)
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Nam mô ñåi SÖn PhÆt.
Nam mô Kim Cang PhÆt.
Nam mô TÜÖng Chúng PhÆt.
Nam mô Vô Úy PhÆt.
Nam mô Chân Bäo PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Phan BÒ Tát.
Nam mô SÜ Tº Tác BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
TÆn hÜ không, ph° Çåo Thánh HiŠn.
Con cÀu nguyŒn l¿c vô biên,
ChÜ PhÆt, BÒ tát, Thánh hiŠn thâm sâu
Dû lòng tØ, con cÀu cÙu h¶
Các chúng sanh chÎu kh° sáu ÇÜ©ng,
LÀm mê , kh° báo vô lÜ©ng,
Ác nhân, ác nghiŒp mÜ©i phÜÖng diŒt trØ
ñÜa chúng sanh sang b© giäi thoát,
Cho Ç‰n ngày Chánh giác t¿u thành.
Không còn Ç†a låc tº sanh,
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Xä thân kh° báo chuy‹n thành Kim Cang

BÓn Vô lÜ®ng trang hoàng thuÀn thøc
Sáu Ba la mÆt ÇÜ®c hiŒn tiŠn.
BÓn Vô ngåi trí thÜ©ng xuyên,
ThÀn thông t¿ tåi dåo miŠn vô sanh.

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(lÜÖng hoàng sám)
Quy‹n Bäy

Dõng mãnh tu t¿u thành thÆp ÇÎa,
BÒ Tát hành nhÎ Ç‰ dung thông
Lòng tØ r¶ng t¿a hÜ không,
Trª vŠ cÙu Ç¶ kh¡p cùng chúng sanh.

Nghi thÙc tøng niŒm

chÜÖng thÙ tám: Nói V“ ÇÎa ngøc

ñåi chúng trong Çåo tràng nên bi‰t,
Vån pháp không nhÃt thi‰t giÓng nhau,
Công næng cÛng ch£ng ÇÒng màu.
NhÜ sáng v§i tÓi, ÇÓi ÇÀu mà sanh.
ThiŒn và ác cÛng Çành nhÜ th‰,
GÒm thâu trong nhÃt th‹ mà hai,
ThiŒn sanh quä cõi tr©ì, ngÜ©i,
Ác sanh quä tåi nh»ng nÖi hi‹m nàn,
Hai s¿ thÆt rõ ràng nhÜ vÆy,
Trong th‰ gian ÇÀy rÅy kh¡p nÖi.
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Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám. (3 lÀn)
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CHUÙ THÍCH
Quy‹n Sáu
1. Bón t¶i n¥ng: Sát, ñåo, Dâm, V†ng.
2. Næm t¶i Çåi ác : Hay NgÛ nghÎch
(Xem chú thích 10, Quy‹n 5)

3. Tám tà: Phän nghïa cûa Bát Chánh ñåo.
4. Tám nån : Hay Bát nån, (Xem chú thích 17, quy‹n 3).
5. Tam ÇÒ : Hoä ÇÒ (ñÎa ngøc), Huy‰t ÇÒ (Súc sanh),
ñao ÇÒ (Ngå qu›).

6. MÜ©i ác nghiŒp : Trái v§i ThÆp ThiŒn NghiŒp : Thân nghiŒp có
3 : Sát, ñao, Dâm. KhÄu nghiŒp có 4: V†ng ng»,
Ác khÄu, Lu«ng thiŒt và ý ng». Ý nghiŒp có 3 : tham
Sân, Si.

7. Ba tø gi§i Hay Tam tø tÎnh gi§i :
•Nhi‰p Oai nghi gi§i.
•Nhi‰p thiŒn pháp gi§i.
•Nhi‰p chúng sanh gi§i.

Hay Tam nguyŒn cûa BÒ Tát Gi§i :
•NguyŒn Çoån nhÃt thi‰t ác.
•NguyŒn tu nhÃt thi‰t thiŒn.
•NguyŒn Ç¶ nhÃt thi‰t chúng sanh.
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NhiŠu ngÜ©i có m¡t không ngÜÖi.
Ch£ng nhìn s¿ thÆt bày phÖi lan tràn.
ChÌ m¶t m¿c thiên Çàng không thÆt,
Ho¥c là cho ÇÎa ngøc ch£ng chân.
Ch£ng suy xét quä, tìm nhân,
Ch£ng do nhân trÜ§c mà tÀm quä sau.
Vì ch£ng rõ luÆt mÀu nhân quä,
Nên khÜ khÜ gi» bä si mê.
LÀm mê ch£ng bi‰t quay vŠ,
Låi còn c° võ thuy‰t mê, Çåo tà.
Làm viŒc sai trái mà ch£ng ng¶,
N‰u có ngÜ©i chÌ rõ, låi h©n,
Càng lÀm càng lún sâu hÖn,
Bi‰t Çâu mình Çã ch©n v©n v¿c sâu.
Trong nháy m¡t Çâm ÇÀu ÇÎa ngøc,
Dù cha con ch£ng giúp ích gì.
Tìm nÖi Çau kh° mà Çi
Bi‰t lÀm Çã ch£ng kÎp thì æn næn.
Kh° Çau nhÜ ÇÃt b¢ng n°i sóng,
ThiŒn ác theo nhÜ bóng Çeo hình.
Nhân sinh thì quä phäi sinh,
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Nh»ng quä t¶i phÜ§c tuÿ hình(12) mà nên
Mong Çåi chúng niŠm tin ch§ mÃt,
Mà sanh tâm thao thÙc nghi ng©,
ñÎa ngøc cänh gi§i vô b©
Trong Kinh nói rõ, chÜÖng tØ còn biên :
N¢m gi»a khoäng Çåi thiên th‰ gi§i
Là m¶t vùng tæm tÓi âm u,
G†i là ÇÎa ngøc (nhà tù),
Chung quanh núi s¡t bao chu chÆp chùng
Thành b¢ng s¡t trùng trùng vån d¥m.
Tám muôn bÓn ngàn ch¥ng cách ngæn
DÜ§i trên toàn s¡t bít bÜng.
Lºa phun tÙ phía cháy hØng h¿c thiêu.
M‡i tØng có tên kêu Ç¥c biŒt:
NhÜ là ngøc giÜ©ng thi‰c, tÓi tæm,
Ngøc Çá nh†n, ngøc hÀm than,
Ngøc khåc ra lºa, ngøc hàn quanh næm.
Ngøc máy s¡t, ngøc bæm chém ch¥t,
Ngøc rØng gai, ngøc c¡t, trâu cày
Vân vân...træm ngøc nói Çây(13)
CÛng chÜa k‹ h‰t ngøc ÇÀy thi‰t vi.
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T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (1 låy)
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n. (1 låy)
T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng
lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (1 låy)

hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.
H‰t quy‹n Sáu
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NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,

Låi có nh»ng A tÿ ÇÎa ngøc,

NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,

Ti‹u nê lê và Çåi nê lê...
Tåi sao låi g†i A tÿ ?

Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.

phøc nguyŒn
(Chû lÍ)
Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành tâm
sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ các t¶i l‡i :
Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù, ho¥c phåm các
ÇiŠu gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng sanh, ho¥c tåo : thân ba
nghiŒp t¶i, miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy,
gây các t¶i l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng
thÜÖng xót, gia h¶ chúng con : T¶i chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm
l§n, ti‰n tu Çåo nghiŒp, phÜ§c huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u
tình và vô tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.
(cùng niŒm)

Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát

A-Nan hÕi PhÆt, duyên gì có tên ?
PhÆt giäng: A là không gián Çoån,
Tÿ là không lay Ç¶ng, là già (14)
T¶i không th‹ cÙu h¢ng sa,
ñ†a vào ngøc Ãy, ngày ra khó lòng.
A tÿ ngøc nhÜ nung nhÜ nÃu,
Ngøc lºa hÀm nát ngÃu tâm can,
Kh° A tÿ khó nghï bàn
R§t vào ngøc Ãy, an nhàn ch£ng mong.
PhÆt dåy A-Nan trong vån kh°,
Ngøc A tÿ th¿c ch‡ Ç†a ÇÀy,
Bäy tØng lÜ§i s¡t bao vây,
Bäy l§p thành s¡t treo ÇÀy ki‰m Çao,
BÓn cºa thành chó ngao chÃn d»,
Ræng nhÜ gÜÖm, nanh t¿a giáo dài,
Lông phun lºa, thäi mùi hôi,
Ch£ng mong thoát nån liên hÒi khäo tra.
Låi mÜ©i tám då xoa, la sát,
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Làm ngøc phu, Çu°i b¡t t¶i nhân,
Sáu mÜÖi bÓn m¡t chó thÀn,
Nhai tÜÖi nuÓt sÓng t¶i nhân thoát Çào.
Trong thành có rØng Çao, núi ki‰m,
SuÓt Çêm ngày lúc chém lúc Çâm,
ñÒng sôi nhÜ thác Àm Àm,
Mãng xà phun Ç¶c, bi‹n ngÀm lºa lan,
PhÆt bäo ngài A-Nan nên bi‰t,
Chúng sinh nào håi ch‰t mË cha,
Cänh A tÿ ngøc hiŒn ra,
ThÃy chó há miŒng hoá ra xe vàng,
Lºa trên xe hóa làm ng†c n»,
T¶i nhân kia thÃy ng« mØng vui,
Nghï r¢ng muÓn Ç‰n Çó chÖi,
T§i nÖi lºa ÇÓt, låi rÖi A tÿ
Chó ÇÒng l§n nhai xÜÖng nuÓt tûy,
VØa nhä ra g¥p qu› chiêu hÒn,
MÜa dao tØ lÜ§i s¡t tuôn,
Vào trong thân th‹ hoá hÒn Diêm vÜÖng
Diêm VÜÖng hét: Trên dÜÖng bÃt Çåo
T¶i Çåi nghÎch nên Çáo A tÿ
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Th‰ nên chú Bát Nhã kia,
Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, l¿c thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.
Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
Hãy nên tin tÜªng, bÕ lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú :
Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng y‰t
Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha. (3 lÀn)

hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
Vô biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.
Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ Tát nhiŠu vô sÓ
ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.
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TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i thÆt Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh ?
CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,
ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,
Lë nào Çâu tÆn thäy vô minh ?
ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,
Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công
Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí TuŒ mong ñÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?
Các hàng BÒ Tát vÅn h¢ng,
Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.
Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, vào hàng Chánh Nhân.
Ba la mÆt thÜ©ng chân DiŒu giác,
NgÒi toà sen ñ£ng Giác BÒ ñŠ.
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ñ†a ÇÀy cho kh° chí kÿ,
C¿c hình nhÜ vÆy có gì sÜ§ng không ?
La hét xong thÀn thông bi‰n mÃt,
Qu› låi xua Çi kh¡p các ngæn,
Träi qua tám vån bÓn ngàn
Các ngæn Çia ngøc cÖ, hàn, nhiŒt, thiêu,
M¶t ngày Çêm m§i ÇiŠu Çi kh¡p,
TÃt cä ngæn trong ngøc A tÿ
M¶t ngày dÜ§i ngøc là gì ?
Sáu chøc ti‹u ki‰p (15) chu kÿ dÜÖng gian.
Mà t¶i nhân chÎu toàn Çåi ki‰p (16)
ChÎu c¿c hình khûng khi‰p bao la.
Phåm t¶i ngÛ nghÎch (17) Ta Bà,
ñÀy vào ÇÎa ngøc Ç‹ mà trä oan.
Lúc lâm chung mê man Çau kh°,
MÜ©i tám Çao c¡t m° thân hình,
Vì thân nóng bÙc phát kinh (18):
Hoa kia, cây n† m¥c tình vui chÖi
Nghï nhÜ th‰ tÙc th©i Çao ki‰m,
LiŠn hóa ra hoa hi‰m, cây chen,
Lºa hÒng cÛng hóa Çài sen,
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Trèo lên ngÒi thº lòng bèn mØng vui.
MiŒng vØa nói ôi ! ôi ! mãn nguyŒn
TØ trong hoa lºa bi‰n thành trùng,
MÕ nh†n rúc rÌa tây Çông,
Rã r©i thân th‹ nát lòng xé gan,
NÜÖng cây báu vØa toan ÇÙng dÆy,
Nào ng© Çâu cây låi hóa dao,
ChÈ xÜÖng, róc thÎt, ch¥t ÇÀu,
MÜ©i tám hình kh° b‡ng Çâu hiŒn hành.
RÒi låi thÃy thân hình r§t xuÓng,
Qu› låi xua Çu°i thÜ®ng tØng trên,
Thân hình phÒng chÆt nhÜ nêm,
Låi thêm lºa nÃu thân nghiŠn, lÜ«i le,
Vì t¶i ác khó bŠ tha thÙ,
NÜ§c ÇÒng sôi, dao búa chém Çâm,
Kh° Çau hÖn trÜ§c vån lÀn,
Næm t¶i Çåi nghÎch chÎu næm ki‰p dài(19)
Låi nh»ng kÈ chê bai gi§i cÃm,
Ho¥c låm dùng th¿c phÄm cúng dÜ©ng
Khinh chê Tam Bäo mÜ©i phÜÖng,
Không tin nhân quä, triŒt ÇÜ©ng tuŒ cæn,
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Hàng tÙ sanh løc Çåo khÄn cÀu,
ñÜ®c tùy tâm ngao du t¿ tåi.
NguyŒn tán dÜÖng Çåi PhÆt ân sâu.

Ma Ha Bát Nhã
Ba La MÆt ña Tâm Kinh
Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
Xá L®i Tº hãy nghe Çây :
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy tÜ§ng không
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,
Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng Không
ñã không S¡c và không cä Th†,
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Tåi Çåo tràng, kim thân bÃt Ç¶ng,

Ho¥c tr¶m c¡p gian tham pháp khí,

VÛ trø rŠn sÃm trÓng, pháp loa.
Kh¡p tr©i, ngÜ©i quy y, ngÜ«ng v†ng,

Ho¥c làm ÇiŠu ô u‰ chùa chiŠn,
Không lòng h° thËn Üu phiŠn,

Th† pháp âm th‰ gi§i ta bà.
Phøc ma quân, ti‰ng sÜ tº hÓng,
Thét gÀm lên lÒng l¶ng vang xa.

H‡n hào chºi rûa xóm giŠng, bà con,
Làm viŒc ác không còn dè d¥t,
Khi lâm chung dao c¡t xÈ thân,

L¿c Çåi tØ, Çåi bi vÆn døng,
Kh¡p mÜ©i phÜÖng th‰ gi§i an hoà.

Qu¢n quåi nhÜ búa dÆp bÀm,
Tinh thÀn hoäng hÓt, mê lÀm hoang mang
ThÃy nhà cºa, h† hàng con cái,
TÃt cä là phÄn dãi u‰ dÖ,

DiŒt kh° não Çåi thiên chÃn Ç¶ng,
Phát bÒ ÇŠ tâm r¶ng bao la
Kh¡p ba cõi räi hoa xÜng tøng:
Nam mô NhÜ lai, −ng Cúng, Chánh
Bi‰n Tri, Minh hånh Túc, ThiŒn ThŒ,
Th‰ Gian Giäi, Vô ThÜ®ng Sï,
ñiŠu Ng¿ TrÜ®ng Phu, Thiên Nhân SÜ
PhÆt, Th‰ Tôn !
BÆc hóa Ç¶ chúng sanh vô lÜ®ng,
DiŒt tÆn cùng nghiŒp chÜ§ng kh° Çau,
Nay chúng con nÜÖng nh© công ÇÙc
Sám hÓi này giäi oán tØ lâu,
TØ nay cho Ç‰n ngày thành PhÆt,
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Bèn than thª, nghï lºng lÖ,
Ÿ Çâu thành quách Çón ch© dåo chÖi ?
VØa nghï th‰ tÙc th©i ngøc tÓt,
Dùng Çinh ba d†ng c¶t a tÿ
RØng Çao bi‰n hóa tÙc thì,
Thành rØng cây báu, liên trì hiŒn ra.
Trùng mÕ nh†n thÃy là chim nhån,
Ti‰ng oán than nhÜ nhåc du dÜÖng,
T¶i nhân thích chí tán dÜÖng:
Ta mau Ç‰n Çó tìm ÇÜ©ng dåo chÖi
Nghï Ç‰n Çó thÃy ngÒi sen ÇÕ,
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Trùng mÕ nh†n tØ l‡ chân lông,
Chui ra rúc rÌa tÙ tung,
ñao trên, xoa dÜ§i chém cùng châu thân
Khiêu móc m¡t, chó æn tØng mänh,
Thân th‹ phân ngàn cánh hoa vàng.
ChÃt mÜ©i tám ngøc ÇÎa Çàng,

Bi‰n ngøc sâu làm ch‡ Çåo tràng,
Cùng nhau sám t¶i Çã mang,
BÒ ñŠ tâm nguyŒn làm Çàng thoát thân.
NguyŒn thÜ©ng nh§ hÒng trÀn kh° não
Mà phát tâm hành Çåo BÒ ÇŠ,
Gi» tâm tÜÖng tøc ch£ng mê,

Chân, tay, mình mÄy bêu ngàn cánh hoa
Thân t¶i nhân bi‰n ra to l§n,

Tu hành tinh tÃn trª vŠ nguÒn chân.
NguyŒn chÜ PhÆt, thánh thÀn gia h¶,

Nêm lèn trong ngøc thÃt chÆt cæng.
Träi qua tám vån bÓn ngàn
ñåi ki‰p chÎu t¶i muôn vàn kh° Çau.

NguyŒn chÜ thiên, chû b¶ mÜ©i phÜÖng
Long thÀn, h¶ th‰ tÙ vÜÖng,
ChÙng minh con nguyŒn cúng dÜ©ng Ba ngôi

Dù ÇÎa ngøc ª Çâu cÛng th‰,
B¡c, ñông, Nam cÛng th‹ A tÿ
Dù trong äo änh thÃy gì,
L‰t thân t§i Çó cÛng thì ki‰m Çao,
CÛng ngøc tÓt, chó ngao hung d»,
CÛng xe dao núi lºa ÇÓt thân,
CÛng Çinh ba, cÛng hoä luân,
Chåy Çâu cÛng chÎu Çû phÀn khäo tra.
Khi h‰t hån trong A tÿ ngøc,
Låi sanh sang lãnh ngøc bæng hàn,
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Tán phÆt và chú nguyŒn
PhÆt Çà, ÇÃng chí tôn Çåi thánh,
Cä th‰ gian ai sánh ÇÜ†c Ngài,
Phóng hào quang thi oai r¿c r«,
ñåt tam minh thÃu rõ m†i loài.
Hàng thánh nhân, Ngài là chúa t‹,
Phân thân ra Ç¶ th‰ h¢ng sa,
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Låi nguyŒn quy‰t không Çành giäi thoát
Thân súc sanh tranh Çoåt v§i nhau,
NguyŒn vào núi th£m rØng sâu,
Không thÃy thÓng kh° Üu sÀu hãi kinh.
Ra khÕi rØng an lành thân thu¶c,
Ch£ng lo âu trói bu¶c giam cÀm.
Ch£ng lo thú d» sÖn lâm,
Ch£ng lo sæn b¡n truy tÀm gi‰t ngang.
N‰u sanh låi trong hàng qu› Çói,
CÛng không mong thoát khÕi nghiŒp dày
Thân tâm an låc vui vÀy,
Khuyên ræn ÇÒng loåi hàng ngày æn næn.
Cùng sám hÓi l‡i lÀm ki‰p trÜ§c,
Cùng tu tâm chÙng ÇÜ®c bÒ ÇŠ
Cùng nhau vÜ®t khÕi b‰n mê,
Cùng nhau phát nguyŒn hÜ§ng vŠ nguÒn chân.
Låi nguyŒn n‰u Çoå thân ÇÎa ngøc,
CÛng ch£ng mong kh° nhøc thoát ra,
Nh§ xÜa ki‰p sÓng ta bà,
ñã tØng vun tåo h¢ng hà nghiŒp nhân,
Nay giáo hoá bån dân ÇÒng kh°,
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RÒi sanh vŠ ngøc tÓi tæm,
Làm thân trùng l§n l‰t qu¢n quåi Çi,
Næm giác quan, tÙ chi không có,
ThÜ©ng bÎ chÒn, bÎ chó xé æn,
Ch‰t rÒi trª låi dÜÖng trÀn,
Sanh vào thân thú, thân cÀm rÃt lâu.
Ngàn vån næm m§i ÇÀu thai låi,
Làm thân ngÜ©i Çui Çi‰c, ng†ng câm,
BÀn cùng, hå tiŒn, ngu ÇÀn.
Suy ÇÒi, kh° sª t¿ thân rÜ§c vào.
H‰t ki‰p låi sanh Çåo ngå qu›,
N‰u duyên may g¥p vÎ thánh nhân,
Ho¥c hàng BÒ tát giáng trÀn,
TØ bi chÌ bäo nguyên nhân t¶i tình :
NhiŠu ki‰p trÜ§c th¿c hành t¶i ác,
Låi thÜ©ng hay bài bác Tam Tôn,
Ch£ng tin nhân quä là chÖn,
Nên thân chÎu kh°, khó hÜ©n thân xÜa.
Nên sám hÓi mà chØa làm ác,
Phäi Çem tâm nguyŒn phát BÒ ÇŠ.
Qu› kia nghe dåy liŠn nghe,
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NiŒm Nam Mô PhÆt, tÙc thì mång chung
Nh© cäm th† ÇÜ®c hÒng ân PhÆt,
Sanh cõi tr©i vŠ ÇÃt tÙ thiŠn.
ˆn næn sám hÓi nghiŒp duyên,
BÒ ÇŠ tâm phát thŠ nguyŠn sºa sai.
Ánh PhÆt quang muôn loài ÇÒng hÜªng
Xót thÜÖng ngÜ©i nghiŒp chÜ§ng n¥ng nŠ
Ch£ng phân xa lå, cÆn kŠ,
D¡t dìu tÃt cä trª vŠ chân lÜÖng
PhÆt dåy vÎ Çåi vÜÖng nghe pháp,
MuÓn bi‰t hào quang PhÆt Ç‰n Çâu,
Hãy xem vÛ trø, ÇÎa cÀu,
NÖi nào thÓng kh°, pháp mÀu thÜ©ng soi
MuÓn bi‰t ai là ngÜ©i ÇÜ®c cÙu,
Hãy nhìn loài thÜ©ng thi‰u tâm lành,
ñang chÎu ÇÀy Ç†a c¿c hình,
Trong ngøc vô gián Çiêu linh khÓn cùng,
Nh© diŒu pháp vô song chi‰u rång,
ñÜ®c Ön lành ánh sáng nhiŒm mÀu.
Cho dù ª tÆn Çâu Çâu,
CÛng không ngæn ngåi khi cÀu PhÆt tâm.
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Khi‰n hàng tÙ chúng hÒi ÇÀu quy y .
ñ¶ tÃt cä thoát ly sanh tº,
NguyŒn góp gom ÇÀy Çû duyên lành,
DÍ dàng hoá Ç¶ chúng sanh,
Tu hành tinh tÃn nghiŒp lành d¿ng xây.
NguyŒn ch£ng Ç¡m mê say døc låc,
Bi‰t t¿ thân vån pháp ÇŠu không,
Oán thân bình Ç£ng m¶t lòng,
BÒ ÇŠ ch£ng thÓi, nÓi giòng NhÜ Lai.
N‰u thân sau vào loài ngÜ©i n»a,
Quy‰t th¿c thi l©i hÙa nguyŒn này,
Cúng dÜ©ng chÜ PhÆt, t°, thÀy,
TØ Bi Çåo thÃt ngày ngày khu‰ch trÜÖng.
G¡ng tu hành nh© nÜÖng thÀy t°,
GÜÖng tu hành tân kh° gi§i trai,
Gia Çình ch£ng nŒ Ç¡m say,
SÓng Ç©i thanh båch dùi mài luÆn,kinh.
Tài, danh, s¡c coi khinh ch£ng vÜ§ng,
Cùng m†i ngÜ©i nhân nhÜ®ng an hoà,
L®i ngÜ©i dù t°n håi ta,
S¤n sàng gánh chÎu miÍn là l®i sanh.
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Cúng dÜ©ng cha mË, PhÆt ân báo ÇŠn.

Nay Çåi chúng Çã thâm Çåo lš,

Phøng sÜ trÜªng nhÜ trên chÜ PhÆt,
ñåo vua tôi ngay thÆt trung thành,
ñem tâm bình Ç£ng th¿c hành,
M†i ngÜ©i ÇŠu ÇÜ®c nhÜ mình cùng vui.
NguyŒn tØ nay Ç‰n Ç©i thành PhÆt,
Hi‹u Çåo sâu chân thÆt nghïa mÀu,
Tâm không s® hãi lo âu,

Nghe Th‰ Tôn huÃn thÎ h‰t lòng,
N‰u còn phóng dÆt buông lung,
Thì trong ÇÎa ngøc Çã cùng có tên.
Nay con vì oan khiên tÙ chúng,
ñang chÎu hành trÀm tr†ng ngøc sâu,
Ho¥c vô lÜ®ng ki‰p Ç‰n sau,
A tÿ ch© Ç®i, mà cÀu quy y,

ñåi thØa thông suÓt, nghïa mÀu t¿ khai,
Không phäi nh© Ç‰n ai chÌ bäo,
Tæng tín tâm cÀu Çåo bÒ ÇŠ,

Xin nh© lÜ®ng Çåi bi TØ phø,
ñ¶ chúng sanh thoát kh° ngøc sâu,
Con xin cúi låy dÆp ÇÀu,

XuÓng trÀn giäi kh° cÙu mê,
ñÒng nhÜ chÜ PhÆt trª vŠ nguÒn chân.
Nay Çåi chúng Än thân, hiŒn diŒn,

Mong Ön pháp PhÆt nhiŒm mÀu sáng soi.

ñã Ç‰n Çây chÙng ki‰n Çåo tràng,
Hãy nghe l©i nguyŒn nghiêm trang
NguyŒn sanh vŠ cänh cûa hàng thánh nhân.
NguyŒn Çåo tràng khªi thân ki‰n lÆp.
NguyŒn tuyên dÜÖng pháp PhÆt nhiŒm
mÀu
Phát tâm l®i ích r¶ng sâu,
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(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Quá KhÙ ThÃt PhÆt.
Nam mô ThÆp PhÜÖng ThÆp PhÆt.
Nam mô Trang Nghiêm Ki‰p Thiên PhÆt
Nam mô HiŠn Ki‰p Thiên PhÆt.
Nam mô Tinh Tú Ki‰p Thiên PhÆt.
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Nam mô ThÆp PhÜÖng BÒ Tát Ma Ha Tát

Nam mô ThÆp NhÎ BÒ Tát.
Nam mô ñÎa Tång BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
CÛng låi xin quy y hình tÜ®ng,
Cûa mÜ©i phÜÖng vô lÜ®ng Thánh HiŠn
TÜ®ng b¢ng ng†c báu, quš kim,
ñÜ®c th© cúng tåi châu Diêm phù Çàn.
CÛng quy y các Çàn, các tháp.
Th© tóc, ræng, bình bát, cà sa.
Tháp th© xá l®i ta bà,
Móng tay, xÜÖng Çänh, h¢ng sa trên trÀn.
Låi quy y Ùng thân thÎ hiŒn,
Tháp cúng dÜ©ng k› niŒm Çän sanh,
Tháp th© Çåo quä viên thành,
Tháp nÖi giáo hóa Ç¶ sanh tr©i ngÜ©i.
Tháp th© PhÆt ra r©i trÀn th‰,
NhÆp Ni‰t bàn hoàn th‹ chân nhÜ,
Tháp th© ña Bäo PhÆt xÜa,
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DÙt dòng sanh tº vô thÜ©ng,
ñÒng theo chÜ PhÆt yêu thÜÖng m†i loài
ThÜ©ng thÃy PhÆt bæm hai tÜ§ng tÓt,
Phân tán ra cùng t¶t kh¡p phÜÖng,
Hào quang chi‰u r†i vô lÜ©ng,
Hoá thân t‰ Ç¶ sáu ÇÜ©ng chúng sanh.
NguyŒn chúng sanh chân thành sám hÓi
Công ÇÙc này muôn t¶i såch trÖn,
TØ nay nh© xä oán h©n,
Mà mang thân t§i ÇÜ®c hÖn thân này.
Ba ÇÜ©ng ác tØ nay chÃm dÙt,
Ch£ng còn sa ÇÎa ngøc tÓi tæm,
Tránh ÇÜ©ng ngå qu› cÖ hàn,
Tránh thân sa Çoå vào hàng súc sanh.
ñÜ®c làm ngÜ©i duyên lành ÇÀy Çû,
Thân ch£ng mang bŒnh kh° Ç§n Çau,
ñao gÜÖm, roi gÆy, trùng sâu,
Ch£ng còn não håi sÓng lâu an nhàn.
NguyŒn Çåi chúng tâm an, gi§i såch,
ThÜ©ng tu hành thanh båch Çåo tâm,
Xa lìa ác ki‰n mê lÀm,
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Trí huŒ tæng, chÙng ng¶ pháp thân,
Ni‰t bàn cänh gi§i quây quÀn,
Cùng chÜ hiŠn thánh thân trÀn lìa xa.
Nh§ ác Çåo ta bà thÓng kh°,
Mà phát tâm tÕ ng¶ bÒ ÇŠ,
BÓn tâm vô lÜ®ng tràn trŠ,
Sáu ba la mÆt cõi mê Ç¶ ngÜ©i.
Sáu thÀn thông vui chÖi tuÿ š,
BÓn biŒn tài, th‰ trí lÀu thông,
Cùng chÜ BÒ tát gia công,
Mãn viên mÜ©i ÇÎa sánh ÇÒng thánh nhân
NguyŒn nhiên hÆu giáng trÀn cÙu Ç¶
Giúp chúng sanh thoát kh° Ta bà.
Công ÇÙc sám hÓi bao la,
NguyŒn xin hÒi hÜ§ng h¢ng hà chúng sanh.
Nh© sám này duyên lành ÇÜa t§i,
M†i chúng sanh ba cõi ÇÜ®c nh©,
Tu hành ch£ng th‹ th© Ö,
Chuyên cÀn tinh tÃn vÜ®t b© giác kia.
NguyŒn chúng sanh xa lià sáu Çåo,
ChÙng pháp thân lai Çáo mÜ©i phÜÖng,
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Tháp nÖi cõi th‰, tháp th© long cung.
Quy y tÆn hÜ không chÜ PhÆt,
Kh¡p mÜ©i phÜÖng tôn Pháp vïnh h¢ng,
TÆn hÜ không thäy thánh tæng,
ñÒng xin Çänh lÍ thÜ©ng h¢ng quy y.
KhÄn xin Tam Bäo vì Çåi chúng,
Mà chÄn ban Çåi l¿c tØ bi,
Vô lÜ®ng Çåi l¿c nhi‰p trì,
Chúng sanh th† kh° A tÿ ngøc sâu,
Chúng con nguyŒn cúi ÇÀu sám hÓi,
Thay th‰ cho tiŠn bÓi, hÆu sanh,
MË cha, sÜ trÜªng, bån lành,
Thân Çang th† báo c¿c hình ngøc sâu,
Xin ban pháp nhiŒm mÀu cÙu r‡i,
Cho chúng trong sám hÓi Çåo tràng,
TÄy trØ nghiŒp t¶i Çã mang,
Khi‰n cho bao l‡i l« làng, tÎnh thanh.
Xin cÙu Ç¶ chúng sanh sáu cõi,
ñ‰n Çåo tràng sám hÓi an vui,
T§i ngày thành PhÆt m§i thôi,
Bao nhiêu nghiŒp ác nhiŠu Ç©i triŒt tiêu
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Không còn Ç†a lºa thiêu ÇÎa ngøc,

Dù thoát ÇÜ®c, trª vŠ nhân gi§i,

Không bÎ mÜ©i ác døc khi‰n xui
Xa næm Çåi t¶i trong Ç©i,

CÛng còn mang nghiŒp t¶i xÃu xa,
SuÓt Ç©i ch£ng bi‰t chánh tà,

Lìa nÖi ÇÎa ngøc vŠ nÖi chân thÜ©ng.
Trong tÎnh Ç¶ mÜ©i phÜÖng tu tÆp,
Thân Kim Cang phäi gÃp Çåt thành

Låi làm ÇiŠu ác låi sa ngøc hình.
T¶i nhÜ vÆy PhÆt rành rë bi‰t,
Oán ba Ç©i ch£ng xi‰t giäi oan,

Ni‰t bàn chÃm dÙt tº sanh,
TÙ thiŠn, løc Ç¶ pháp lành viên thông.

Ngày nay sám hÓi m§i toan
DiŒt trØ tÃt cä nghiŒp oan ba Ç©i.

Tâm dõng mãnh tu không ngØng nghÌ,
BÒ Tát hành thÆp ÇÎa vÜ®t qua,
ChÙng ngôi ñ£ng Giác chánh toà,

Con khóc lóc PhÆt tr©i gia h¶,
ñåi tØ bi tâm dû lòng thÜÖng,
ThÀn thông hùng l¿c mÜ©i phÜÖng,

Giáng trÀn cÙu Ç¶ h¢ng hà chúng sanh.
Nay Çåi chúng duyên lành chÜa Çû,
Nên xem Kinh Ç‹ rõ ng†n ngành,

ChÙng minh con nguyŒn, træm ÇÜ©ng thÙ tha
NguyŒn chúng sanh còn sa løc Çåo,
Báo oán thù, chÜa báo oán thù,

Trong Kinh PhÆt dåy Çành rành :
Diêm La VÜÖng cÛng th† sanh ngøc tù.

M†i loài ch£ng k‹ hiŠn ngu,
CÛng ÇŠu giäi thoát oán thù tiêu tan.

Nguyên xÜa cÛng làm vua m¶t nÜ§c,
Nhân vì cùng thûy quÓc (20) chi‰n tranh
ñánh lâu chi‰n th¡ng ch£ng thành,
Phát nên l©i thŒ th¿c hành Ç©i sau.
NguyŒn Çåt Ü§c mong cÀu chû ngøc
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NguyŒn tØ nay phäi toan tu tÆp,
Cho t§i ngày thành PhÆt m§i thôi,
NghiŒp chÜ§ng ÇÜ®c tÎnh thanh rÒi,
Ch£ng sanh ác Çåo, vŠ nÖi an nhàn.
BÕ oán thù, tham xan cÛng bÕ,
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Thành tâm sám hÓi lòng tà triŒt tiêu.
TØ vô thÌ gây nhiŠu thân nghiŒp,
MiŒng ch£ng lành š thiŒt ch£ng an,
ñÓi cùng chÜ PhÆt, Pháp, Tæng,
CÛng gây nghiŒp t¶i lòng h¢ng dÃu che
Do ba nghiŒp u mê tåo t¶i,
Thân gây ba ÇiŠu l‡i Çáng khinh,
MiŒng tåo bÓn ác tÀy Çình,
Ý ôm ba Ç¶c trong mình chäng buông.
T¶i ngÛ nghÎch thê lÜÖng cÛng phåm,
Sát Çåo dâm v†ng loån ác tâm,
Sáu cæn, sáu thÙc, sáu trÀn,
CÛng gây Çiên Çäo xa gÀn phan duyên.
Tam tø gi§i (7) ch£ng chuyên tuân thû,
Ki‰p hÆu lai chÎu Çû c¿c hình,
Tìm ba ác Çåo mà sinh,
Træm ngàn thÓng kh° cÛng Çành cäm chiêu.
ñoå ÇÎa ngøc sáng chiŠu nung nÃu,
Thân súc sanh cá chÆu chim lÒng,
Ngå qu› Çói khát trùng trùng,
ChÎu bao thäm cänh khó lòng thoát Çi.
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TrÎ t¶i nhân thÕa døc chi‰n tranh,
ñåi thÀn mÜ©i tám ÇÒng thanh,
Cùng træm vån chúng nguyŒn hành theo vua,
Nay VÜÖng Ãy thành vua ÇÎa ngøc,
Là Diêm la chû ngøc A tÿ
MÜ©i tám vÎ Çåi thÀn kia,
CÛng theo nghiŒp báo sanh vŠ âm cung
Làm mÜ©i tám ngøc vÜÖng nhÜ Ü§c,
Cùng træm ngàn ngøc tÓt A tÿ
CÛng do nguyŒn ác xÜa kia,
ñÀu trâu m¥t ng¿a có gì vui Çâu.
Kinh ñÎa Ngøc tØ lâu ghi chép,
Diêm la vÜÖng trä nghiŒp nhÜ sau:
M¶t ngày ba bu°i quân hÀu,
GÆy s¡t móc miŒng, rót dÀu ÇÒng sôi,
ñÓt cháy c°, rã r©i thân th‹,
Các ngøc vÜÖng cÛng bÎ th† hình.
Tuy nh© phÜ§c ÇÙc tiŠn sinh,
Làm vua các ngøc hành hình t¶i nhân.
Nào nê lê, thi‰t sàng, h¡c nhï,
Nào hàn bæng, bác bÌ, vân vân
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MÜ©i tám ÇÎa ngøc (21) chia phÀn,

TØ bi hoá giäi m¶t Ç©i,

ñÀu trâu ngøc tÓt tØ tâm ch£ng còn.
Hành hå ngÜ©i ch£ng mòn tâm ác,

Giúp con tiêu nghiŒp ba th©i Çã mang.
TØ vô thÌ th‰ gian bao ki‰p,

Còn lo ngÜ©i thân xác ch£ng Çau.
N‰u ai hÕi chúng vì sao
Không lòng thÜÖng xót ti‰ng gào t¶i nhân ?

Vì ngu si tåo nghiŒp vô biên,
Ch£ng tin chánh pháp thánh hiŠn,
Làm ÇiŠu ngu dåi phan duyên ki‰n tà.

Ngøc tÓt Çáp không cÀn thÜÖng xót,
T¶i nhân Çâu muÓn thoát ngøc hình !

T¶i nhÜ th‰ con Çà sám hÓi,
Nh© lÜ®ng trên muôn l‡i thÙ tha,

Trên Ç©i ch£ng bi‰t làm lành,
BÃt hi‰u cha mË, ÇÃu tranh xóm làng,
V§i sÜ trÜªng, h† hàng thân thích

Giúp con thoát khÕi ÇÜ©ng ma,
Tâm mê ÇÜ®c sáng lánh xa ác ÇÒ.
Låi n»a träi qua vô sÓ ki‰p,

PhÆt Pháp Tæng chÌ trích, khinh chê, .
GiÆn h©n, Ç¶c ác, si mê,
DŒt thêu, tÆt ÇÓ, hành nghŠ bÃt lÜÖng,

Thân, khÄu không phân biŒt chánh tà,
Tåo mÜ©i ác nghiŒp (6) h¢ng sa,
K‰t thù oán bªi niŒm tà phan duyên.

Gi»a cÓt nhøc ki‰m ÇÜ©ng chia rë,
Mång chúng sinh bÃt k‹ tÒn vong,
HÆn thù chÃt chÙa trong lòng,
Thuy‰t tà, Çåo ác, cÀu mong gåt lÜ©ng,
ñ©i phåm hånh xem thÜ©ng, giäi Çãi,
Gi§i PhÆt ræn ch£ng Çoái th¿c thi,
Tu hành ch£ng tránh thÎ phi,
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Sáu cæn kích Ç¶ng nên tâm khªi,
ChuyŒn thÎ phi l§n lÓi phao truyŠn,
Ch£ng e xâm håi ngÜ©i hiŠn,
Không lòng h° thËn khi xuyên tåc ngÜ©i
T¶i nhÜ vÆy ba Ç©i kh° não,
Nay mông Ön Tam Bäo thÙ tha.
T¶i tình xin thú h‰t ra,
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V§i mË cha cÛng gåt cÛng lÜ©ng,
Ch£ng dè thÀy t°, bån ÇÜÖng,
Ra tay chi‰m lÃy nhÜ dÜ©ng cûa ta.
T¶i nhÜ th‰ thÆt là vô lÜ®ng,
Cúi xin bÆc vô thÜ®ng chÙng minh,
Nay con sám hÓi tâm thành,
Bao nhiêu t¶i Ãy nhÃt sanh giäi trØ.
Låi Çem t¶i l‡i tØ vô thÌ,
Do nghiŒp sân cÓ š tåo thành,
GiÆn h©n thiêu ÇÓt thân mình,
Ngày Çêm nung nÃu tâm tình ch£ng thôi
ChÌ m¶t chút s¿ Ç©i ch£ng toåi,
Lºa sân Çâu n°i cháy Çùng Çùng.
Chúng sanh vô t¶i ch£ng dung,
ñem ra hành hå Ç‰n cùng chÜa cam.
Ho¥c Çánh ÇÆp ho¥c giam ho¥c trói,
Ho¥c nhÆn chìm, bÕ Çói ngøc sâu,
Ho¥c treo ho¥c xách ngÜ®c ÇÀu,
Làm cho Çã giÆn nÜ hÀu m§i thôi.
T¶i nhÜ th‰ nay hÒi tÌnh låi,
Xin æn næn van vái PhÆt Tr©i,
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ñoå ÇÀy vào ngøc a tÿ trä oan.
ñØng nghï chúng tôi toàn qu› ác,
M‡i lÀn t¶i nhân thoát ÇÜ®c ra,
Chúng tôi khuyên nhû thi‰t tha,
Tái sanh phäi ráng tránh xa l‡i lÀm.
ñoå ÇÎa ngøc træm phÀn c¿c kh°,
Mong m†i ngÜ©i t¶i cÛ ÇØng gieo,
Vào Çây thân tán xác tiêu,
Chúng tôi mÕi mŒt làm ÇiŠu ch£ng Üa.
NhÜng t¶i nhân không chØa lÀm l‡i,
Ch£ng có lòng sám hÓi æn næn,
Thoát ra chÜa ÇÜ®c bao næm,
Låi tìm ÇÎa ngøc hÓ hÀm chui vô.
Tâm ác cÛ cÖ hÒ ch£ng sÄy,
Nên chÙng nào tÆt nÃy vÅn mang,
Không lòng h° thËn sºa sang,
Không lòng hÓi ti‰c, ch£ng màng kh° Çau
SÓng nhÜ vÆt không ÇÀu, không trí,
Có xót thÜÖng cÛng phí tâm cÖ,
Ni‰t Bàn an låc ch£ng mÖ,
Gông cùm ÇÎa ngøc bi‰t nh© vä ai ?
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Nay Çåi chúng ai hoài thân thích,

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,

Ho¥c ch£ng tin møc Çích Kinh này,
Hãy so tình th‰ hiŒn nay,

TÆn hÜ không rÓt ráo Ç¶ sanh.
Con nay sám t¶i chí thành,

Ÿ trên nhân th‰ hi‹n bày ch£ng sai,
Ngøc trÀn gian khÙ lai ch£ng chán,
Ch£ng có lòng buÒn nän kh° Çau.

HÜ§ng vŠ løc Çåo tÙ sanh m†i loài,
HÜ§ng cha mË, t° thÀy, ÇÒng h†c,
HÜ§ng bà con thân thu¶c ba Ç©i.

Thoát ra rÒi låi chui vào,
Næm næm tháng tháng trÀn lao dông dài.

ñã tØng k‰t oán tày tr©i,
Nay xin sám hÓi ngÕ l©i æn næn.

Dòng sinh tº tÜÖng lai cÛng th‰,
ñÎa ngøc rÒi ngã qu›, súc sanh,
Träi ba ÇÜ©ng d» loanh quanh,

Thù oán xÜa bao næm k‰t tø,
Nay xin Çem thù cÛ giäi oan,
Oán thù chÜa k‰t ÇØng làm,

Luân hÒi muôn ki‰p tác thành nghiŒp ma.
Trong Çåo tràng chúng ta Çã rõ,
Há ch£ng cÀu tØ bÕ l‡i lÀm ?

Mong Ön hiŠn thánh giäi tan oán h©n.
TØ vô thÌ do nhÖn duyên š,
V§i m†i loài luÆn lš Çiên cuÒng,

Hành bÒ tát Çåo sºa tâm,
Lià xa thÓng kh° mê lÀm ác duyên.

Nay xin chÜ PhÆt mÜ©i phÜÖng,
ChÙng minh con sám m†i ÇÜ©ng giäi oan

ñänh lÍ ÇÃng vô biên trí tuŒ,
Con xin nguyŠn thay th‰ chúng sanh,
Trong ÇÜ©ng ÇÎa ngøc ch£ng lành,
Ngøc vÜÖng, qu› sÙ, sinh linh, Çåi thÀn,
Cùng tÃt cä thÀn dân ngå qu›,
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K‹ tØ nay quy hoàn vô thÌ,
Vì tham lam nghiŒp dï k‰t thành,
ThÃy trong løc Çåo chúng sanh,
M¡t nhìn thÃy cûa lòng Çành ngÄn ngÖ,
VÆn tâm ác mà mÖ sang Çoåt,
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Nam mô TrÎ Oán T¥c PhÆt.
Nam mô Liên Hoa PhÆt.
Nam mô −ng Tán PhÆt.
Nam mô Trí ThÙ PhÆt.
Nam mô Ly Kiêu PhÆt.
Nam mô Na La Diên PhÆt.
Nam mô ThÜ©ng Låc PhÆt.
Nam mô BÃt Thi‹u QuÓc PhÆt.

Và súc sanh kh° løy mÜ©i phÜÖng,
Cúi ÇÀu sám hÓi m†i ÇÜ©ng,
Nh»ng t¶i Çã tåo khÄn trÜÖng diŒt trØ,
Nh»ng viŒc ác ch¿c ch© tåo tác,
Xin quy‰t tâm cänh giác không làm.
NguyŒn xin chÜ PhÆt gia tâm,
Xót thÜÖng cÙu Ç¶ l‡i lÀm chúng sanh.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Thiên Danh PhÆt.
Nam mô Ki‰n H»u Biên PhÆt.
Nam mô ThÆm LÜÖng PhÆt.

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

Nam mô ña Công ñÙc PhÆt.
Nam mô Bäo NguyŒt PhÆt.
Nam mô SÜ Tº TÜ§ng PhÆt.

Nam mô Hoa NhÆt PhÆt.
Nam mô Quân L¿c PhÆt.
Nam mô Hoa Quang PhÆt.

Nam mô Nhåo ThuyŠn PhÆt.
Nam mô Vô Sª Thi‹u PhÆt.

Nam mô Nhân Ái PhÆt.
Nam mô ñåi Oai ñÙc PhÆt.

Nam mô Du Hš PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Du Hš BÒ Tát.
Nam mô SÜ Tº PhÃn TÃn BÒ Tát.

Nam mô Phåm VÜÖng PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Minh PhÆt.
Nam mô Long ñÙc PhÆt.

Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Nam mô Kiên B¶ PhÆt.
Nam mô BÃt HÜ Ki‰n PhÆt.
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Nam mô Tinh TÃn ñÙc PhÆt.
Nam mô ThiŒn Thû PhÆt.
Nam mô Hoan H› PhÆt.
Nam mô BÃt ThÓi PhÆt.
Nam mô SÜ Tº TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Th¡ng Trí PhÆt.
Nam mô Pháp ThÎ PhÆt.
Nam mô H› VÜÖng PhÆt.
Nam mô Sa Ng¿ PhÆt.
Nam mô Ái Tác PhÆt.
Nam mô ñÙc Tš PhÆt.
Nam mô HÜÖng TÜ®ng PhÆt.
Nam mô Quán ThÎ PhÆt.
Nam mô Vân Âm PhÆt.
Nam mô ThiŒn TÜ PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Phan BÒ Tát.
Nam mô SÜ Tº Tác BÒ Tát.
Nam mô ñÎa Tång BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.

Mang tâm ác Ç¶c kh¡p nÖi hoành hành.
ñ‰n các loài h»u tình vô trí,
KÈ sang hèn m¶t š nhÜ nhau,
Ý gây oán hÆn rÃt sâu,
Dù mong xä nghiŒp dÍ dÀu ÇÜ®c sao?
Nay Çåi chúng mong cÀu giäi nghiŒp.
Phäi cùng nhau hòa hiŒp æn næn,
Thành tâm sám hÓi š cæn,
Quy y TØ phø giáng thÀn chÙng minh:
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Vô Sª Phø PhÆt.
Nam mô NguyŒt TÜ§ng PhÆt.
Nam mô ñiŒn TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Cung Kình PhÆt.
Nam mô Oai ñÙc Thû PhÆt.
Nam mô Trí NhÆt PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng L®i PhÆt.
Nam mô Tu Di ñänh PhÆt.
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Gây bao chÜ§ng ngåi âm thÀm,
ChÜ§ng ngæn ch£ng thÃy ÇÜ®c tâm bÒ ÇŠ
ChÜ§ng làm nän tâm nghe chánh pháp,
ChÜ§ng ch£ng cho ÇÜ®c g¥p ngÜ©i hiŠn
ChÜ§ng sanh bÎnh tÆt triŠn miên,
ChÜ§ng sanh ÇÜ©ng ác, chÜ§ng phiŠn não tâm
ChÜ§ng nån khi‰n xa dÀn pháp PhÆt,
ChÜ§ng khi‰n vào tr©i ÇÃt cûa ma,
Sáu cæn khi‰m khuy‰t sanh ra,
Vào nÖi biên ÇÎa, chÜ§ng là c¶i cæn.
Vô lÜ®ng chÜ§ng cän ngæn giác ng¶,

Quy y tÆn hÜ không Tam Bäo
CÀu hÒng ân tÓi häo tØ bi.
T¿ tåi thÀn l¿c giäi nguy,
Chúng sanh hÕa ngøc thi‰t vi Çoå ÇÀy.
TØ ngøc vÜÖng Ç‰n bÀy qu› tÓt
Cùng Çåi thÀn quy‰n thu¶c m†i ÇÜ©ng
Thäy ÇŠu giäi thoát tai ÜÖng,
TØ nay vïnh viÍn Çoån trÜ©ng lìa xa.
R©i cõi kh°, xä ba ÇÜ©ng ác,
VŠ tÎnh Ç¶ an låc thanh nhàn,
ñÜ®c thân bŠn ch¡c kim cang,

ChÜ§ng khi‰n xui hÀm hÓ nhäy vào,
ChÌ vì sân hÆn lao xao,
Mà sanh chÜ§ng ngåi chÎu bao não phiŠn

ñÜ®c mång trí huŒ cûa hàng thánh nhân
Nh§ cänh kh° phát tâm sám hÓi,
Tâm bÒ ÇŠ bÃt thÓi m¶t lòng

TØ vô thÌ vô biên nghiŒp ác,
CÛng vì do tâm låc ÇÜ©ng tà,

BÓn tÀng(22) sáu Ç¶ (23) sáu thông(24)
BiŒn tài bÓn thÙ (25) thäy ÇÒng chu viên

HÆn sân bít ngõ thoát ra,
Gây nên thù oán h¢ng hà chúng sanh.
ñ‹ hÆn sân tung hoành løc Çåo,

Dõng mãnh tu t§i miŠn thÆp ÇÎa,
M§i trª vŠ tuyên nghïa pháp mÀu,
Muôn loài thoát khÕi kh° Çau,

Gây oán thù quä báo muôn Ç©i,
TØ hàng vua chúa loài ngÜ©i,

NhÆp Kim cang ÇÎa, Çåo sâu thành toàn.
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Ma Ha Bát Nhã
Ba La MÆt ña Tâm Kinh
Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
Xá L®i Tº hãy nghe Çây :
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy tÜ§ng không
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,
Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng Không
ñã không S¡c và không cä Th†,
TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i thÆt Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh ?
CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
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Tám tà (3) cùng tám nån(4) càng mê,
Chìm trong løc Çåo ê chŠ,
Tam ÇÒ(5) thÓng kh° ch£ng chê ch‡ nào.
Ba nÈo d» ra vào muôn ki‰p,
CÛng ÇŠu do š nghiŒp tåo ra.
Ý mÖ vÛ trø bao la,
Khi không vØa š ta bà n°i sân.
Tâm bÃt thiŒn ch£ng phân phäi trái,
Låi tính toan Ç¶c håi gi‰t ngÜ©i.
Cûa ngÜ©i khinh rÈ Çãi bôi,
Cûa mình mà mÃt, ÇÃt tr©i cuÒng quay.
L‡i mình ch£ng muÓn ai hay bi‰t,
ñem l‡i ngÜ©i chi ti‰t tuyên truyŠn
CÛng vì tâm ÇÎa nhÕ nhen,
CÛng vì sân hÆn mà nên oán thù.
Kinh Hoa Nghiêm PhÆt dù Çã dåy:
ñÓt rØng công ÇÙc, mÄy lºa sân!
Chúng con nào có Ç‹ tâm,
VÅn Çem sân hÆn mà xâm phåm ngÜ©i.
Ch£ng bi‰t r¢ng Ç©i Ç©i phäi chÎu
Nån ngu si vì thi‰u tu tâm,
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ñÜ®c nhÜ th‰ Çåt thành giäi thoát,
Bao kh° Çau hành hoåt ba Ç©i,
NghiŒp thân, miŒng hiŒn ra ngoài,
Cho nên dÍ thÃy, dÍ hay, dÍ trØ.
Ý nghiŒp ch£ng thÃy b© thÃy b‰n,
Ý vô hình Än hiŒn bên trong,
DiŒt trù š nghiŒp khó lòng,
Không chuyên tu tÆp khó mong ch‰ kiŠm
ChÌ nh»ng bÆc Çåi hiŠn, Çåi thánh,
M§i khÕi lo xa lánh nghiŒp trÀn,
Phàm phu ba nghiŒp trói thân.
Không trØ ba nghiŒp mê lÀm càng tæng.
Kinh PhÆt day: thÜ©ng h¢ng cänh giác
NhÜ quân binh canh gác cºa thành,
Gi» gìn bÜng kín miŒng bình,
Ch£ng cho ba nghiŒp rÆp rình lÈn vô.
Nay chúng con h†c tu theo PhÆt,
ñâu dám nghi l©i thÆt chÌ bày.
TØ vô thÌ Ç‰n ngày nay,
Vô minh khªi t¿ lòng ÇÀy hÓ ham,
GÓc sanh tº, càng tham càng l§n,
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Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,
ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,
Lë nào Çâu tÆn thäy vô minh ?
ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,
Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công !
Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí TuŒ mong ñÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?
Các hàng BÒ Tát vÅn h¢ng,
Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.
Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, vào hàng Chánh Nhân.
Ba la mÆt thÜ©ng chân DiŒu giác,
NgÒi tòa sen ñ£ng Giác BÒ ñŠ.
Th‰ nên chú Bát Nhã kia,
Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, l¿c thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.
Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
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Hãy nên tin tÜªng, bÕ lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú:
Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng y‰t
Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha. (3 lÀn)

hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
Vô biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.
Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ Tát nhiŠu vô sÓ
ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.
NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,
NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,
Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.
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ñ¡c vô thÜ®ng giác Çåt thành thánh nhân

Chúng con Çã sám thân, khÄu nghiŒp,
Nay låi xin sám ti‰p kh° sâu,
PhÆt dåy š nghiŒp rÃt mÀu,
Trong ba nghiŒp ác ÇÙng ÇÀu là tâm.
MÜ©i ÇiŠu ác cùng næm tr†ng t¶i,
K‰t tÆp thành gÓc c¶i do tâm,
Tham lam, tà ki‰n, nhu‰ sân,
Ba Ç¶c ch£ng dÙt xuÓng dÀn ngøc sâu.
Tâm là thÙc, là ÇÀu š nghiŒp,
Ý chÌ huy thân, miŒng thi hành.
MuÓn tu, š phäi tÎnh thanh.
Phäi næng sám hÓi, tâm lành phát huy.
Phäi quy‰t Çoån tham, sân, si mån,
Phäi diŒt trØ tán loån cûa tâm.
Tâm an, š tÓt näy mÀm,
M§i mong sám ÇÜ®c mê lÀm trÜ§c Çây.
Kinh PhÆt dåy thân này hûy diŒt,
CÛng là do š nghiŒp tåo ra,
VÆy nên nguÒn gÓc chính là
Khi tâm trong såch š Çà tÎnh thanh.
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Ba Ç©i, sáu nÈo ÇÒng chiŠu,
NhÜ nÜ§c hoà s»a ch£ng chiêu giÆn h©n
Ba ÇÜ©ng ác hoàn toàn xa lánh,
Vòng luân hÒi sáu cänh thoát ra,
SÓng Ç©i bình Ç£ng an hòa,
Oán thân ch£ng quän, nghiŒp ma såch dÀn.
Cùng nhau tu, pháp thân chÙng Ç¡c,
Lòng tØ bi reo r¡c yêu thÜÖng,
Chúng sanh, quy‰n thu¶c mÜ©iphÜÖng
Cùng nhau hoan h› trên ÇÜ©ng ti‰n tu.
Ngày thành PhÆt cho dù gian kh°,
CÛng quy‰t tâm t¿ Ç¶ hoàn thành,
Báo thân ba cõi Çoån sanh,
DiŒt trØ ba chÜ§ng nghiŒp lành phát huy.
Næm s® hãi thoát ly vïnh viÍn,
Vô lÜ®ng tâm bÃt bi‰n Ç¶ sanh,
Sáu ba la mÆt chuyên hành,
ñåi thØa cÙu Ç¶ chúng sinh bÓn loài.
Vào trí huŒ NhÜ Lai giáo hóa,
Sáu thÀn thông, chÙng cä ba minh.
Pháp thân vô lÜ®ng tÎnh thanh,
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phøc nguyŒn
(Chû lÍ)
Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành tâm
sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ các t¶i l‡i :
Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù, ho¥c phåm các ÇiŠu
gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng sanh, ho¥c tåo : thân ba nghiŒp
t¶i, miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy, gây các
t¶i l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng thÜÖng
xót, gia h¶ chúng con : T¶i chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm l§n, ti‰n tu
Çåo nghiŒp, phÜ§c huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u
tình và vô tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.
(cùng niŒm)

Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát.

T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. (1 låy)
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n. (1 låy)
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T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng
lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. (1 låy)

hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.
H‰t quy‹n BÓn

Ho¥c ngu si cuÒn cu¶n ki‰n tà,
GÓc nguÒn ba Ç¶c mà ra,
Làm mÜ©i ác hånh thÆt là vô biên.
Nào ác khÄu não phiŠn cha mË,
Nào dÓi gian chÓng ch‰ t° thÀy,
L©i cùng quy‰n thu¶c ch£ng ngay,
Chuyên lòng tà våy Ç¥t bày dŒt thêu,
LÜ«i gian ngoan Çôi chiŠu l©i xäo,
Gây oán thù phá Çåo quân thÀn,
Bån bè chia rë tranh phân,
Gia Çình cÓt nhøc xa gÀn kh° Çau.
Ho¥c miŒng lÜ«i nông sâu hoa mÏ,
Vë v©i thêm tình lš phi‰m phù,
Tà tâm quy‰n rÛ ngÜ©i ngu,
Gây phiŠn não khi‰n oán thù càng tæng.
T¶i do miŒng tØ h¢ng sa ki‰p,
Nay cÀu xin khÄu nghiŒp diŒt trØ,
CÀu Ön Tam Bäo Çåi tØ,
Dùng vô lÜ®ng l¿c giäi trØ oán sâu.
Chúng con nguyŒn b¡t ÇÀu hoà thuÆn,
Oán thù xÜa cùng tÆn triŒt tiêu,
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Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không hoá Çåo Ç¶ sanh.
TØ bi nguyŒn l¿c Çåi minh,
Khi‰n cho tÃt cä chúng sanh muôn loài.
ñang chìm n°i trong ngoài sáu Çåo
TÌnh cÖn mê, lai Çáo Çåo tràng,
Ch£ng may thân th‹ bÎ giam,
Mà tâm giác ng¶, ÇÜ®c hàng thánh nhân
Thâu nhi‰p cä tinh thÀn dÅn Ç‰n,
Nghe chúng con tr†n vËn thi‰t tha,
ñáy lòng h° thËn nói ra,
Chí thành sám hÓi t¶i Çà gây nên,
Do nghiŒp miŒng dÜ§i trên ch£ng rõ,
Vì vô minh ch£ng tÕ ng†n nguÒn,
Tåo nên t¶i l‡i ngàn muôn,
TÙ sanh løc Çåo lòng luôn oán thù.
Nay nÜÖng l¿c công phu sám hÓi,
÷n ba ngôi t¶i l‡i diŒt trØ,
T¶i tØ vô thÌ Ç‰n gi©,
Ho¥c vì sân nhu‰ làm m© tuŒ cæn,
Ho¥c tham ái trÜªng tæng ham muÓn,
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CHUÙ THÍCH
Quy‹n BÓn
1. VÆt chiêu Çê : PhÄm vÆt cúng dÜ©ng cûa Çàn na tín thí có
nguyŒn cúng dÜ©ng cho chúng tæng trong kh¡p mÜ©i
phÜÖng, ai g¥p thì dùng. CÃt Ç‹ dùng riêng là sai v§i
bän nguyŒn cûa thí chû.

2. BÓn loài : CÛng g†i là TÙ Sanh : (1) Thai sanh, nhÜ ngÜ©i,
trâu, bò v.v..(2) Noãn sanh, nhÜ gà vÎt, chim chóc v.v..
ThÃp sanh, nh»ng loài sanh ra tåi nÖi Äm thÃp, nhÜ
trùng, r¡n v.v.. và (4) Hoá sanh, nhÜ tÀm hoá bÜ§m
v .v..

3. Sáu bÆc chúng sanh : Còn g†i là løc Çåo : (1) Tr©i, (2) NgÜ©i,
(3) A Tu La, (4) Súc sanh, (5) Ngå qu›, (6) ñÎa ngøc.
4. Ba nghiŒp chÜ§ng : (1) PhiŠn não chÜ§ng, (2) NghiŒp chÜ§ng,
(3) Kh° báo chÜ§ng.
5. Næm hãi kinh : A. Xem chú thích 28, quy‹n ba.

BÒ tát sÖ h†c phát tâm có 5 món s® :
(1) S® không sÓng nên có cûa không th‹ thí h‰t vÆt sª
h»u ; (2) S® ti‰ng xÃu, vì s® xÃu nên không th‹ hoà v§i
chúng sanh (hoà quang ÇÒng trÀn) mà tu ; (3) S® ch‰t :
Tuy phát tâm tu hành r¶ng l§n nhÜng vÅn s® ch‰t, nên
không th‹ xä thân ; (4) S® Çoå ác Çåo : Vì s® ch‰t Çoå
vào ÇÜ©ng ác nên ÇÓi trÎ các pháp bÃt thiŒn không dám
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quy‰t tâm làm Ç‹ l®i ích chúng sanh ; (5) S® oai ÇÙc
cûa Çåi chúng, vì s® Çông ngÜ©i hay s® ngÜ©i có oai ÇÙc
trong chúng nên ÇÓi cänh Ãy không dám làm nh»ng
viŒc cûa sÜ tº vÜÖng Ç‹ l®i ích chánh pháp.

6. Tám giäi thoát : Xem chú thích sÓ 24, quy‹n Ba.
7. BÓn thŒ nguyŒn :
(1) Chúng sanh vô biên thŒ nguyŒn Ç¶.
(2) PhiŠn não vô tÆn thŒ nguyŒn Çoån.
(3) Pháp môn vô lÜ®ng thŒ nguyŒn h†c.
(4) PhÆt Çåo vô thÜ®ng thŒ nguyŒn thành.
8. PhÆt sát : QuÓc Ç¶ cûa chÜ PhÆt.

9. Nºa ngàn : Næm træm
10. Bäy trái : Dø cho chuyŒn chú Sa Di æn tr¶m bäy trái me trên
cây, cho r¢ng trái me ch£ng Çáng giá gì không Çáng
t¶i Çoå ÇÎa ngøc nhÜng låi không bi‰t r¢ng t¶i Çoå
Çiå ngøc là cái tâm æn tr¶m. Tâm æn tr¶m bäy trái
me hay æn tr¶m bäy lÜ®ng vàng cÛng do cùng m¶t
tâm mà thôi.

11. PhÆt Ca Di‰p làm vua : Th©i ñÙc PhÆt Ca Di‰p ra Ç©i tu
thành PhÆt ÇÜ®c tông xÜng là Pháp VÜÖng.

12. T¶i phÜ§c tùy hình : Tùy theo t¶i l‡i n¥ng nhË mà báo Ùng.
13. Træm ngøc : Trong bän dÎch cûa Thích Viên Giác và Thích Trí
Quang, các dÎch giä liŒt kê 44 tên ngøc. Vì vÃn ÇŠ kÏ
thuÆt, soån giä chÌ liŒt kê m¶t tên m¶t sÓ ngøc tiêu
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Nam mô PhÃt Sa PhÆt.
Nam mô Vô Biên Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô Nghïa Ý PhÆt.
Nam mô DÜ®c VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñoån Ác PhÆt.
Nam mô Vô NhiŒt PhÆt.
Nam mô ThiŒn ñiŠu PhÆt
Nam mô Danh ñÙc PhÆt.
Nam mô Hoa ñÙc PhÆt.
Nam mô Dõng ñÙc PhÆt.
Nam mô Kim Cang Quân PhÆt.
Nam mô ñåi ñÙc PhÆt.
Nam mô TÎch DiŒt Ý PhÆt.
Nam mô HÜÖng TÜ®ng PhÆt,
Nam mô Na La Diên PhÆt.
Nam mô ThiŒn Trú PhÆt.
Nam mô BÃt HÜu TÙc BÒ tát.
Nam mô DiŒu Âm BÒ tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
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Do nghiŒp miŒng mà thành thù oán,
Thì hôm nay giäi tán hÆn thù,
MË cha, thÀy t°, ÇÒng tu.
CÛng xin xoá bÕ oán thù v§i nhau.
Vì giäi thoát kh° Çau ÇÒng nguyŒn,
BÒ Tát hành tu luyŒn tØ nay,
Tuân theo l©i dåy t° thÀy,
Quy y TØ phø t§i ngày thành công:
(M°i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô TÎnh ñoån Nghi PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Trì PhÆt.
Nam mô DiŒu Låc PhÆt.
Nam mô BÃt Phø PhÆt.
Nam mô Vô Trú PhÆt.
Nam mô ñ¡c Xoa Ca PhÆt.
Nam mô Chúng Thû PhÆt.
Nam mô Th‰ Quang PhÆt.
Nam mô ña ñÙc PhÆt.
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bi‹u trong bän væn. Xin liŒt kê ÇÀy Çû tên 44 ngøc
ÇÜ®c k‹ trong các bän dÎch:
Ngøc ép låi, ngøc tÓi tæm, ngøc xe dao, ngøc rØng ki‰m, ngøc
máy s¡t, ngøc rØng chông, ngøc võng s¡t, ngøc hoàn s¡t, ngøc
Çá nh†n, ngøc hÀm than, ngøc rØng cháy, ngøc h° lang, ngøc
kêu la, ngøc nÜ§c sôi, ngøc than nóng, ngøc núi dao, ngøc cây
ki‰m, ngøc Çá lºa, ngøc thành lºa, ngøc c¶t trø ÇÒng, ngøc
giÜ©ng s¡t, ngøc xe lºa, ngøc bánh xe lºa, ngøc nÜ§c ÇÒng sôi,
ngøc khåc ra lºa,ngøc h‰t sÙc nóng, ngøc h‰t sÙc lånh, ngøc
rút lÜ«i, ngøc Çóng Çinh vào thân, ngøc trâu cÀy, ngøc chém
ch¥t, ngøc Çao binh, ngøc m° xÈ, ngøc sông tro, ngøc ti‹u dãi
trào lên, ngøc giá lånh, ngøc bùn lÀy, ngøc ngu si, ngøc khóc
lóc, ngøc Çui Çi‰c, ngøc câm ng†ng, ngøc lÜ«i câu s¡t, ngøc mÕ
s¡t nh†n.

14. A Tÿ : PhÆt giäng cho ngài A-Nan vŠ nghïa cûa tên ngøc ATÿ. Trong nguyên bän, PhÆt giäng nhÜ sau : Này A-Nan, Sao låi là
A-Tÿ ÇÎa ngøc ?
• A nghïa là vô
• Tÿ nghïa là già
• A nghïa là vô
• Tÿ nghïa là cÙu
Nói tóm låi, A tÿ nghïa là vô già, vô cÙu : không ngæn dÙt,
Không cÙu v§t ÇÜ®c. Låi n»a :
• A là không gián Çoån
• Tÿ là không lay Ç¶ng
• A là h‰t sÙc nóng
• Tÿ là h‰t sÙc kh° não
• A là không an nhàn
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• Tÿ là không an trú
• A là lºa d»
• Tÿ là nóng d»

15. Ti‹u ki‰p : Con ngÜ©i sÓng tØ 8 vån tu°i, cÙ 100 næm giäm
xuÓng 1 tu°i, giäm Ç‰n 10 tu°i rÒi låi tæng lên 100
næm tæng 1 tu°i cho Ç‰n 8 vån tu°i. M¶t chu kÿ tæng
giäm nhÜ vÆy g†i là m¶t ti‹u ki‰p.

16. ñåi ki‰p : B¢ng 4 Trung ki‰p hay 80 Ti‹u ki‰p.
17. T¶i ngÛ nghÎch : Næm c¿c tr†ng t¶i :
(1) Gi‰t cha
(2) Gi‰t mË
(3) Gi‰t A La Hán
(4) Phá hoà h®p Tæng
(5) Làm thân PhÆt chäy máu

18. Phát kinh : ChÌ tình trång tâm thÙc mê loån lúc lâm chung.
19. Ki‰p dài : ñåi ki‰p
20. Thûy quÓc : Trong Kinh PhÆt dåy Vua Diêm La trong tiŠn
Ki‰p là m¶t vÎ Tÿ Sa QuÓc VÜÖng có chi‰n tranh v§i
Duy ñà Thûy Chúa, bÎ thÃt båi.

21. MÜ©i tám ÇÎa ngøc chia phÀn : ñoån này trong chánh væn
cÛng nhÜ trong bän dÎch, tác giä và dÎch giä liŒt kê
tên cûa 18 Chúa ngøc, trong tiŠn ki‰p là 18 Çåi thÀn
cûa Tÿ Sa VÜÖng (Vua Diêm La). Soån giä giän lÜ®c
Çoån này vì không có l®i ích trong viŒc sám hÓi. Tuy
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SuÓt trong sáu nÈo, tÙ sanh bÃt hoà.
V§i mË cha hay là thÀy t°,
CÛng buông l©i thô l‡ tuyên truyŠn,
ñ¥t ÇiŠu hûy báng quàng xiên,
Tåi nÖi h¶i h†p ch£ng hiŠm nói ngoa.
Không nói có, thÃy la không thÃy,
ViŒc có nghe chÓi bÆy ch£ng nghe,
Nói xuôi nói ngÜ®c tÙ bŠ,
Nói l©i Çiên Çäo dèm chê håi ngÜ©i,
V§i møc Çích tài bÒi l®i k›,
Ch£ng k‹ ÇiŠu nghÎch lš Çäo Çiên,
Khen chê tÓ cáo thánh hiŠn,
Vua tôi, sÜ trÜªng ch£ng phiŠn dèm pha
Ch£ng nghï låi Çã sa ÇÜ©ng ác,
T¶i muôn Ç©i lÀm låc khó tiêu.
LuÆt tr©i nhân quä ch£ng siêu,
Ch£ng tha nghiŒp ác ch£ng chiŠu t¶i nhân
Nay chúng con ân cÀn sám ti‰p,
L‡i lÀm do khÄu nghiŒp mà ra,
V§i tr©i, ngÜ©i, a tu la,
ñÎa ngøc, ngå qu› ho¥c là súc sanh,
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Tåi gia kh° ch£ng thÃy ÇÜ©ng,
XuÃt gia kh° ch£ng lo lÜ©ng ti‰n tu.
ñ‹ ba nghiŒp gây thù oán mãi,
Khi‰n bao Ç©i kh° häi trÀm luân.
Trong ba nghiŒp ác xoay vÀn,
T¶i do nghiŒp miŒng n¥ng phÀn kh° Çau
Vì nghiŒp miŒng Çêm sâu m© mÎt,
MuÓn thoát ra ch£ng bi‰t ÇÜ©ng ra.
Tº sanh trong cõi ta bà.
CÛng do nghiŒp miŒng mà sa luân hÒi.
Do Ç©i trÜ§c nói l©i thô tháo,
Ho¥c dùng l©i s¡c säo biŒn minh,
Ho¥c l©i phù phi‰m dÓi quanh,
Ho¥c l©i súc si‹m mà Çành håi nhau.
Nay chúng con âu sÀu s® hãi,
Mà phát lòng hÓi cäi æn næn.
NguyŒn trØ tÃt cä t¶i cæn,
NguyŒn xin lÀm l«, m¶t lÀn triŒt tiêu.
Xin phát lÒ m†i ÇiŠu sau trÜ§c,

nhiên, vì tôn tr†ng chánh væn nên xin liŒt kê tên cûa
18 Chúa ngøc và 18 ÇÎa ngøc :
(1) Ca Diên gi» ngøc Nê lê ; (2) KhuÃt Tôn gi» ngøc
ñåo SÖn ; (3) Phí Th† gi» ngøc Phí Sa ; (4) Phí Khúc
gi» ngøc PhÃt Sí ; (5) Ca Th‰ gi» ngøc H¡c Nhï ;
(6) Håp Sai gi» ngøc Hoä Xa ; (7) Than VÎ gi» ngøc
Hoåch Than ; (8) Thích Ca Nhiên gi» ngøc Thi‰t
Sàng ; (9) Ác Sanh gi» ngøc Håp SÖn ; (10) Thân
Ngâm gi» ngøc Hàn Bæng ; (11) Tÿ Ca gi» ngøc
Bác Bì ; (12) Diêu ñÀu gi» ngøc Súc Sanh ; (13) ñŠ
Båt gi» ngøc ñao Binh ; (14) Di ñåi gi» ngøc Thi‰t
Ma ; (15) DuyŒtb ñÀu gi» ngøc Khôi Hà ; (16)
Xuyên cÓt gi» ngøc Thi‰t Sách ; (17) Danh Thân gi»
ngøc ThÖ Trùng ; (18) Quán Thân gi» ngøc DÜÖng
ñÒng

22. BÓn tÀng : BÓn tÀng ThiŠn : SÖ ThiŠn, NhÎ ThiŠn, Tam ThiŠn
và TÙ ThiŠn cûa quä vÎ A La Hán.

23. Sáu Ç¶ : Sáu hånh tu tÆp cûa BÒ Tát ; BÓ Thí, Trì Gi§i,
NhÅn Nhøc, Tinh TÃn, ThiŠn ñÎnh và Trí TuŒ.

24. Sáu thông : Sáu thÀn thông Çåt ÇÜ®c do s¿ tu tÆp cûa BÒ Tát,
Thanh Væn và Duyên Giác.

25. BiŒn tài bÓn thÙ : Còn g†i là bÓn Trí Vô Ngåi cûa PhÆt Quä
và các vÎ BÒ Tát l§n.( Xem chú thích sÓ 30, quy‹n ba.)

K‹ tØ vô thÌ ÇÜ®c tái sanh,
T¶i do nghiŒp miŒng mà thành,
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Là nhân cho ác quä vô lÜ©ng,
Nh»ng l©i hung ác khÄn trÜÖng,
Nh»ng l©i dua nÎnh dÅn ÇÜ©ng quanh co
LÜ«i Çôi chiŠu khÖi to thù oán,
L©i ch£ng chân thÆt bån hoá thù.
D£ng dai truyŠn ki‰p thiên thu,
CÛng do nghiŒp miŒng oán thù ch£ng tiêu
NgÜ©i Ç©i vÓn tâm nhiŠu ác Ç¶c,
Nên l©i l©i tàn khÓc thÓt ra,
Thân thì viŒc ác ch£ng tha,
Vì ba nghiŒp Ãy bÃt hoà v§i nhau.
MÓi bÃt hoà k‰t sâu thành hÆn,
Thù oán nhau bÃt cÆn nhân tình,
Ki‰p này báo oán ch£ng thành,
CÛng ôm hÆn Ãy Ç‹ dành ki‰p sau.
Oán thù Ãy gieo sâu løc Çåo,
Là do nhân quä báo tiŠn thân,
Oán ân, ân oán xoay vÀn,
Gây nên kh° não træm phÀn ch£ng vui.
Thân ba nghiŒp Ç©i Ç©i chÎu kh°,
MiŒng bÓn nghiŒp ch£ng ch‡ náu nÜÖngSAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 252
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Xin Tam Bäo trên cao phò h¶,
ChÌ dÅn ÇÜ©ng cÙu Ç¶ m†i loài,
TØ nay cho Ç‰n m¶t mai,
ChÙng thành chánh quä, nghiŒp dày xä ly
Ba nghiŒp såch, vŠ Çi t¿ tåi,
VŠ Thiên cung, ho¥c tái làm ngÜ©i.
Sáu ba la mÆt thänh thÖi,
BÓn vô lÜ®ng hånh muôn Ç©i ch£ng quên
An trú thû Læng Nghiêm Çåi ÇÎnh,
ChÙng pháp thân thanh tÎnh Kim cang.
ThÀn thông ch£ng th‹ nghï bàn,
HiŒn thân sáu nÈo Ç¶ hàng phàm phu.
Dåy chúng sanh pháp tu thù th¡ng,
ChÙng Ç¥ng ngôi bình Ç£ng pháp thân,
Thoát ly ba cõi hÒng trÀn,
ChÙng ngôi chánh giác pháp thân PhÆt Çà
Ba nghiŒp thân, con Çà sám hÓi,
Nay låi xin xÜng l‡i MiŒng ra.
M‡i l©i tØ miŒng nói ra,
N‰u không ác khÄu th©i là v†ng ngôn.
Vì nghiŒp miŒng, dÆp dÒn tai hoå,
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Sám thi LÐ÷NG HOàng
(lÜÖng hoàng sám)
Quy‹n Næm

Nghi thÙc tøng niŒm

Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám. (3 lÀn)
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NiŒm hÜÖng
Tâm thành dâng HÜÖng Gi§i,
HÜÖng ñÎnh và HÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,
HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,
Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.
Cùng tÃt cä Tôn Pháp,
H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.
ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ
Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.
ChÙng thành ñåo Vô ThÜ®ng.
Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)
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ChÌ hàng PhÆt, Thánh m§i hÀu liÍu tri.
NguyŒn chÜ PhÆt tØ bi thÜÖng xót,
Vì chúng con ngu dÓt dåi kh©,
Vô minh ch£ng thÃy b‰n b©,
T¿ mình làm ác, ho¥c nh© làm thay,
ThÃy viŒc ác v‡ tay tán thÜªng,
Ho¥c dÃu che, ho¥c ch£ng dÃu che,
Cûa nÖi Tam Bäo c¡p vŠ,
Ho¥c sai ngÜ©i lÃy, hä hê ÇÒng tình.
Nh»ng t¶i l‡i Çành rành dÜ©ng Ãy,
PhÆt Thánh nào ch£ng thÃy quä nhân,
T¶i tình Çáng Ç†a kh° luân,
Chìm ba ÇÜ©ng d» xoay vÀn muôn næm
Ho¥c sanh nÖi tÓi tæm hå liŒt,
Ho¥c vào nÖi ch£ng bi‰t PhÆt Çà,
Nay con sám hÓi thi‰t tha,
Ngºa trông Çåi giác thÜÖng mà chÙng minh.
Xin hÜ§ng vŠ tÙ sinh, løc Çåo,
VŠ mË cha, thÀy giáo, bà con,
Giãi bÀy l©i nguyŒn s¡t son,
Oán h©n xin giäi ch£ng còn k‰t sâu.
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Væn chÜÖng lÜu loát dåt dào,
Khua môi múa mép ai nào dám Ço.
ý giàu có æn to nói l§n,
CÆy båc tiŠn ch£ng nh®n khinh khi,
MiŒng môi s¡c säo ai bì,
Khinh ngÜ©i ngåo vÆt n‹ vì ch£ng ai.
Ho¥c ÇÓi v§i tÜ®ng Çài PhÆt, Thánh
Ch£ng có lòng cung kính thi‰t tha,
Ho¥c cùng thÜ®ng, hå, trung tòa,
Ho¥c v§i hoà thÜ®ng, A xà l©n khinh
Ho¥c ch£ng n‹ Çåo tình ÇÒng h†c,
Ho¥c ch£ng màng thân thu¶c mË cha,
Ba Ç©i kh¡p chÓn ta bà,
Chúng sinh m†i loåi gây ra oán thù.
Låi n»a tØ thiên thu vïnh ki‰p,
Tåo bi‰t bao t¶i nghiŒp khó tha,
Ho¥c vì tÆt ÇÓ ch£ng hòa,
Ho¥c vì si‹m nÎnh, ki‰n tà håi nhau.
Ho¥c vì l®i, vì cÀu danh d¿,
Mà ngÃm ngÀm dung thÙ oán sâu,
T¶i nhân kh° quä ngÆp ÇÀu,
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Kÿ nguyŒn
Nay ÇŒ tº chúng con,
Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.
Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.
ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi Giác,
Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,
Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.
NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,
ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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Tán PhÆt
ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,
Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,
Cha lành chung bÓn loåi.
Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.
XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.
LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.
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Ch£ng k‹ chi thân thích h† hàng,
V§i loài cÀm dåi thú hoang
Th£ng tay tàn sát rÒi mang nÃu xào.
T¶i nhÜ th‰ gây bao thù oán,
Nên gi© Çây ch£ng quän nh†c nh¢n,
Chí thành sám hÓi æn næn,
T¶i vô lÜ®ng ki‰p træm phÀn triŒt tiêu.
Låi n»a, tØ bao nhiêu muôn ki‰p,
ñã vì ba ác nghiŒp cûa thân,
MiŒng gÒm ác nghiŒp bÓn phÀn,
Ý Çem ba nghiŒp mà huân tÆp vào.
Vì nghiŒp ác gây bao nhiêu l‡i,
Ch£ng k‹ gì bÓn t¶i n¥ng nŠ (1)
Næm t¶i Çåi ác (2) ch£ng chê,
Bao nhiêu tr†ng t¶i ch£ng hŠ tránh xa.
Låi › mình tu°i già mång quš,
Mà kiêu cæng ch£ng kœ qu› thÀn,
Cùng ngÜ©i tranh chÃp tØng phân,
CÆy dòng quyŠn th‰ khinh thân b†t bèo
Ho¥c › mình nghe nhiŠu hi‹u r¶ng,
Lòng t¿ kiêu lÒng l¶ng tr©i cao;
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Oán thù Ãy kh¡p trÀn sám hÓi,
NguyŒn bao nhiêu t¶i l‡i ÇÜ®c tiêu,
Låi tØ vô thÌ Çã nhiŠu,
Cân non, Ço thi‰u, theo chiŠu con buôn;
Ho¥c lÃn kÈ cô ÇÖn hèn hå,
Ho¥c dÜÖng oai tàn phá xóm làng.
ý quyŠn tranh d†c cÜ§p ngang,
MiÍn là có l®i s¤n sàng ra tay,
Tâm tØ bi mäy may ch£ng có,
Ch£ng công b¢ng kÈ khó ngÜ©i sang,
Tåo nên vô lÜ®ng trái ngang,
Con xin sám hÓi m†i Çàng tØ Çây.
Låi xin sám t¶i dày vô thûy,
Hånh tØ bi ch£ng nghï th¿c hành,
BÓn ÇÜ©ng sáu nÈo chúng sanh,
CÛng gây thù oán t¶i tình triŠn miên,
Nào tåo cänh Üu phiŠn khuÃt lÃp,
Nào xuÓng tay Çánh ÇÆp bà con.
Trói giam tù t¶i mÕi mòn,
Xích xiŠng tra khäo ch£ng còn nÜÖng tay
Nào Çâm chém ho¥c gây thÜÖng tích,
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Çänh lÍ tam bäo
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không Bi‰
n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp PhÜÖng
ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh Tæng
ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,
B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai Hå
Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù SÜ
L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát, H¶
Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i ThÜ®ng
PhÆt BÒ Tát. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt,
ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí BÒ
Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)
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Tán lÜ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí
thành
Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát (3 lÀn)

Væn phát nguyŒn
Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,
Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,
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Bao nhiêu t¶i Ãy thành tâm sám trØ.
Låi nh»ng t¶i l‡i tØ vô thÌ,
BÙc ép ngÜ©i, Çoåt lš cÜ«ng tØ.
Khi‰n ngÜ©i Çói khát bÖ vÖ,
ˆn cay uÓng Ç¡ng bÖ ph© ki‰p ma.
VÅn ch£ng chÎu thÙ tha giành gi¿t,
CÜ§p nÜ§c nôi, lÜÖng th¿c cûa ngÜ©i,
ý quyŠn hi‰p kÈ cút côi,
Gây bao thù oán Ç©i Ç©i ch£ng tan.
Nay thành tâm muôn vàn sám hÓi,
Nh© sám này t¶i l‡i ÇŠu tiêu,
Dù cho kh° nh†c bao nhiêu,
Chúng con nguyŒn ÇÜ®c m†i ÇiŠu thÙ tha
TØ vô thÌ gây ra t¶i ác,
Vì kiêu cæng, xa låc minh sÜ.
Bê tha bån ác k‰t bØa,
Làm nên bao t¶i cÛng chÜa thoä lòng.
Gi‰t håi ngÜ©i ch£ng thông phäi quÃy,
TriŒt ao hÒ ch£ng mäy lòng thÜÖng,
Bûa giæng lÜ§i bÅy kh¡p phÜÖng,
Chim tr©i cá nÜ§c h‰t ÇÜ©ng thoát thân.
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NguyŒn xin chÜ PhÆt, Thánh HiŠn,

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,

Giäi trØ kh° nhøc oán phiŠn tiêu tan.
Nay tình Çåo chÙa chan ba cõi,

N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ

Thay oán thù, t¶i l‡i Çã tiêu,
Thân tâm trong sáng phiêu diêu,
G¥p ÇÜ®c chÜ PhÆt, m†i ÇiŠu tÎnh thanh

H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.

Chúng con låi chí thành sám hÓi,
TØ vô lÜ©ng Ç©i cõi hÒng trÀn,
Vì nhân duyên ác cûa thân,
Tåo nên oán k‰t ch£ng phân chánh tà,
Do sân hÆn ho¥c là tham døc,
Ho¥c ngu si, ba Ç¶c khªi ra,
Mà gây mÜ©i ác nghiŒp ma,
ñang tâm Çoåt mång h¢ng hà chúng sanh
Ho¥c vì cÓ tranh giành tài sän,
Vì ru¶ng vÜ©n rÈ bán lÜÖng tâm,
Bày mÜu tính k‰ thâm trÀm,
MiÍn sao có l®i, âm thÀm gi‰t nhau.
Ho¥c vì dã tâm cÀu l®i l¶c,
Mà giä làm thÀy thuÓc chích châm,
Håi ngÜ©i mÃt mång tin lÀm,
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Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
(3 lÀn)

chú Çåi bi
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát
(3 lÀn)

Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ
ÇŠ tát ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha
ca lô ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát
na Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a
rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
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Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà

Nam mô Tài Thiên PhÆt.

sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.

Nam mô Khánh Âm PhÆt.
Nam mô ñåi Th‰ Chí BÒ Tát.

ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.

Nam mô ThÜ©ng Tinh TÃn BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quan Th‰ Âm BÒ Tát.

Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå

Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không, rÓt ráo Ç¶ sanh.

rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.

NÜÖng nh© nguyŒn l¿c nguyên minh,
ChÜ PhÆt, BÒ Tát tÆn tình yêu thÜÖng.

PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô
lô hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô.
BÒ ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰

Khi‰n chúng sanh bÓn ÇÜ©ng sáu Ç¶,
Cùng chúng con tØng có oán thù,
Hôm nay xin Ç‰n cùng tu,

rÎ då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà

Nghe chúng con sám hÆn thù giäi oan.
Chúng con nguyŒn vô vàn ki‰p trÜ§c,

då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.

Vì mang thân u‰ trÜ®c bi‰ng lÜ©i,
V§i hàng tr©i, ho¥c cõi ngÜ©i,
Gây nên ác nghiŒp, bao Ç©i oan gia.

Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra a
tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då, ta

Ho¥c v§i a tu la, ÇÎa ngøc,
Tåo nên bao kh° nhøc oán phiŠn,
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Nam mô ThÜ®ng Danh PhÆt.

bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.

Nam mô Tác Danh PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng Âm PhÆt.

Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam

Nam mô Vi Lam PhÆt.
Nam mô SÜ Tº Thân PhÆt.
Nam mô Minh Ý PhÆt.

mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.

Nam mô Vô Næng Th¡ng PhÆt.
Nam mô Công ñÙc PhÄm PhÆt.

Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

Nam mô NguyŒt TÜ§ng PhÆt.
Nam mô ñ¡c Th‰ PhÆt.
Nam mô Vô Biên Hånh PhÆt.
Nam mô Khai Hoa PhÆt.
Nam mô TÎnh CÃu PhÆt.
Nam mô Ki‰n NhÃt Th‰ Nghïa PhÆt.

Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt
(3 lÀn)

Nam mô Dõng L¿c PhÆt.
Nam mô Phú Túc PhÆt.

kŒ khai kinh

Nam mô PhÜ§c ñÙc PhÆt.
Nam mô Tùy Th©i PhÆt.
Nam mô Quäng Ý PhÆt.

Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.

Nam mô Công ñÙc KÌnh PhÆt.
Nam mô ThiŒn TÎch DiŒt PhÆt.
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Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu.
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pháp Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n Næm)
chÜÖng thÙ chín: Giäi toä oán k‰t

ñåi chúng trong Çåo tràng nên bi‰t
Chúng sanh gây oán ki‰t trùng trùng,
K‹ tØ vô thÌ sÓng chung
Tåo bao thäm cänh hãi hùng cho nhau
N‰u có hÕi do Çâu mà bi‰t ?
Hãy nhìn gÜÖng truyŠn ki‰p oán thù !
N‰u không h©n oán thiên thu,
Ác Çåo ch£ng có, ngøc tù cÛng không.
PhÆt dåy chúng sanh ÇÒng sª h»u
M¶t cái tâm Ç‹ cÙu muôn loài.
NhÜng vì Çiên Çäo mê say,
TrÀn gian ch£ng bi‰t Çâu ngày thoát ra.
Mäi bÒi dÜ«ng h¢ng hà gÓc kh°,
Lo Ç¡p xây thù cÛ oán xÜa,
Sáu ÇÜ©ng ba cõi l†c lØa,
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Khi vui chÌ bi‰t mình vui,
Khi buÒn thì oán trách ngÜ©i håi ta.
ChÃp nhân ngã sanh ra bÌ thº,
Vì oán thân nghiŒp d» k‰t duyên,
Tåo nên l¡m n‡i Üu phiŠn,
QuÄn quanh sáu nÈo triŠn miên oán thù
N‰u oán k‰t thiên thu ch£ng giäi,
Vòng luân hÒi mãi mãi ch£ng xa.
Ngøc tù muôn ki‰p vào ra,
Tº sanh, sanh tº thÆt là Çáng thÜÖng !
Nay chúng con tìm phÜÖng thoát kh°,
Trong Çåo tràng xÃu h° phân trÀn,
NguyŒn dù muôn vån nh†c nh¢n,
Quy y TØ Phø, khó khæn ch£ng màng.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô NguyŒt DiŒn PhÆt.
Nam mô Bäo ñæng PhÆt.
Nam mô Bäo TÜ§ng PhÆt.
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pháp Sám HÓi

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(Quy‹n Sáu)
chÜÖng thÙ chín: Giäi tÕa oán k‰t

(ti‰p theo)

Nay Çåi chúng Çåo tràng trÜ§c h‰t,
HÜ§ng vŠ nÖi thÜ©ng k‰t oán thù,
TÙ sanh, løc Çåo phàm phu,
Mà sám oan nghiŒt hÆn thù vì thân.
Kinh PhÆt dåy: Xoay vÀn sáu Çåo,
Do thân mà kh° báo hoành hành,
Không thân, kh° ch£ng ch‡ sanh,
Nên thân là gÓc tåo thành kh° Çau.
LuÆt nhân quä dÍ dÀu thay Ç°i,
Ác Çã gieo duyên t§i quä thành.
Mình làm mình chÎu lÃy mình,
Ch£ng ai gánh giúp t¶i tình mình gieo.
Vì l®i l¶c nuông chiŠu thân th‹,
ChÌ bi‰t mình ch£ng k‹ t§i ngÜ©i.
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Ch‰t Çi sÓng låi mà chÜa cam lòng,
Tåi sao kh° xoay vòng nhÜ th‰ ?
Là vì tØ vô thÌ Ç‰n nay.
Tâm tÜ ám Ç¶n sâu dày
Vô minh trùng ÇiŒp nhÜ mây trên tr©i.
Lòng ái døc tÖi b©i thác Ç°,
NhÆn ngÜ©i chìm bi‹n kh° sông mê.
Tham lam, sân hÆn, ngu si,
Ba cæn Ç¶c Ãy trÜ©ng kÿ phát sanh.
BÓn Çiên Çäo (1) tung hoành kh¡p xÙ.
Làm nhân cho mÜ©i sº(2) hoành hành.
RÒi tØ thân ki‰n khªi sanh
Ra næm tà ki‰n (3) hoành hành håi nhân.
RÒi låi tØ næm phÀn tà ki‰n,
Sáu mÜÖi hai chÃp (4) hiŒn nguyên hình
Làm cho tâm š Çiêu linh,
ñ‹ mÜ©i ác hånh rÆp rình thân tâm :
Thân thì sát, Çåo, dâm ch£ng chán,
MiŒng: v†ng ngôn, hung hãn (5) m¡ng
ngÜ©i,
LÜ«ng thiŒt, › ng» múa môi,
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Gây nên nghiŒp t¶i Ç©i Ç©i ch£ng tan.

ta bà ha. Na ra cÄn trì bàn Çà da då, ta bà ha.

Ý thì phåm tham lam, sân hÆn,
Thêm ngu si táng tÆn tâm hÒn.

Ma bà rÎ th¡ng y‰t ra då, ta bà ha.
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam

T¿ mình làm ác không s©n,
Còn khen ác pháp trí khôn ª Ç©i,
Xúi ngÜ©i khác Çua Çòi làm ác,

mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰. ThÜ§c bàn ra då, ta
bà ha.

Tán dÜÖng ngÜ©i ác pháp th¿c hành.
Thân, miŒng, š nghiŒp ch£ng lành,

Án. TÃt ÇiŒn Çô. Mån Ça ra. Båt Çà då, ta
bà ha. ( 3 lÀn )

M¶t niŒm tåo ác mà thành bÓn mÜÖi.
Låi sáu cæn vÜ§ng nÖi sáu cänh,
Cºa não phiŠn sáu cánh mª toang.
RÜ§c vô tám vån bÓn ngàn
TrÀn lao kh° løy h‰t Çàng trª xoay.
Trong m¶t niŒm sáu mÜÖi hai chÃp,
M¶t niŒm mà bÓn chøc nghiŒp oan,
BÓn ngàn tám vån kh° luân,
ChÌ trong nhÃt niŒm m¶t lÀn phát ra.
HuÓng m¶t ngày sa Çà phóng Çãng
Ho¥c m¶t Ç©i, m¶t tháng, m¶t næm
Ho¥c tØ muôn ki‰p trôi læn,
Bi‰t bao t¶i ác oán ân chÃt chÒng ?
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Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

kŒ khai kinh
Pháp PhÆt cao siêu lš r¶ng sâu,
Træm ngàn muôn ki‰p khó tìm cÀu.
Con nay nghe bi‰t chuyên trì tøng,
NguyŒn rõ NhÜ Lai nghïa nhiŒm mÀu
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Nam mô na ra cÄn trì. Hê lÎ ma ha bàn Çà
sa m‰. Tát bà a tha ÇÆu du b¢ng. A thŒ d¿ng.
Tát bà tát Çá na ma bà già. Ma phåt Çåt ÇÆu.

NhÜng chúng sanh sÓng trong tæm tÓi,
Vì vô minh ngæn lÓi, bít ÇÜ©ng,
Không cho trí tuŒ hi‹n dÜÖng,

ñát ÇiŒt tha. Án. A bà lô hê, lô ca Ç‰. Ca ra
Ç‰. Di hê lÎ. Ma ha bÒ ÇŠ tát Çoä. Tát bà tát
bà. Ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà d¿ng.

Tâm tÜ u ám, bi‰t ÇÜ©ng nào ra.
Ch£ng m¶t chút thi‰t tha l©i PhÆt,
Ch£ng Ç‹ lòng suy ngÅm câu Kinh,

Câu lô câu lô ki‰t mông. ñ¶ lô Ç¶ lô phåt xà
da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰. ñà ra Çà ra, ñiå

Ch£ng mong giäi thoát ngøc hình,
Lºa trong ác Çåo gieo mình t¿ thiêu.

rÎ ni. ThÃt phÆt ra da. Giá ra giá ra. Må må.
Phåt ma ra. Møc Ç‰ lŒ. Y hê y hê, thÃt na thÃt
na. A ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa phåt sâm.

NhÜ thiêu thân Çâm liŠu Çèn sáng,
T¿ chuÓc vào vô hån kh° Çau.
Giä nhÜ trä h‰t nghiŒp sâu,

PhÆt ra xá da. Hô lô hô hô ma ra, hô lô hô
lô hê rÎ. Ta ra ta ra. TÃt rÎ tÃt rÎ. Tô rô tô rô.
BÒ ÇŠ då, bÒ ÇŠ då. BÒ Çà då, bÒ Çà då. Di Ç‰

ñÜ®c sanh trª låi thân sau làm ngÜ©i,
NhÜng ác tánh vÅn nuôi ch£ng Ç°i,
Thì mong gì nghiŒp t¶i thoát ra !

rÎ då. Na ra cÄn trì. ñiå rÎ s¡c ni na. Ba då ma
na, ta bà ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma ha tÃt Çà

Cho nên trong cõi ta bà,
Thánh nhân bi‰t vÆy xót xa thÜÖng tình

då, ta bà ha. TÃt Çà du nghŒ. ThÃt bàn ra då,
ta bà ha. Na ra cÄn trì, ta bà ha. Ma ra ma ra,
ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khÜ da, ta bà ha.
Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà ha. Giä ki‰t ra
a tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà ma ki‰t tÃt Çà då,
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ThÜÖng cho Çám chúng sinh mê mu¶i,
CÙ mäi mê Ç¡m ÇuÓi oán thù.
Chúng con nay phát lòng tu,
Hành BÒ tát hånh hÆn thù giäi oan.
ChÜ BÒ tát thÜ©ng làm viŒc thiŒn,
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Vì chúng sanh phát tri‹n tình thÜÖng,

DÜ§i cÙu kh° ba ÇÜ©ng,

Giäi oan làm chÃt tÜ lÜÖng,
Thay chúng sanh chÎu vào ÇÜ©ng kh° Çau
Kham nhÅn hånh nhiŒm mÀu cæn bän,
CÙu chúng sanh, nŠn täng BÒ ÇŠ,

N‰u có ngÜ©i thÃy nghe,
LiŠn phát tâm bÒ ÇŠ

Dù cho kh° nhøc ê chŠ,
CÛng không buông bÕ l©i thŠ Ç¶ sanh.
Nay chúng con th¿c hành nguyŒn Ãy,
CÛng phäi nên khªi dÆy tâm tØ,
ñÒng nhÜ chÜ PhÆt thuª xÜa,
Phát tâm dõng mãnh ân thØa PhÆt ban.
LÆp Çåo tràng d¿ng phan giác ng¶
TrÓng cam lÒ gióng Ç¶ chúng sanh,
GiÜÖng cung trí huŒ tròn vành,
N¡m tên kiên cÓ th¿c hành nguyŒn sâu.
Nay chúng con cúi ÇÀu tha thi‰t,
Vì chúng sanh oán k‰t bi thÜÖng,
Kh¡p trong ba cõi, sáu ÇÜ©ng,
Xin vì cha mË, bån ÇÜÖng, t°, thÀy,
Mà khÄn nguyŒn oán dày giäi tÕa,
Oán Çã thành, h› xä cho nhau,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 266

H‰t m¶t báo thân này,
ñŠu sanh vŠ C¿c Låc.
Nam mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
(3 lÀn)

chú Çåi bi
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát.
(3 lÀn)

Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm
Çà la ni:
Nam mô h¡c ra Çát na Çá ra då da. Nam
mô a rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÜ§c bát ra da. BÒ
ÇŠ tát ÇÕa bà da. Ma ha tát ÇÕa bà da. Ma ha
ca lô ni ca da. Án. Tát bà da phåt duŒ. SÓ Çát
na Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t lÆt ÇÕa y mông a
rÎ da. Bà lô ki‰t Ç‰ thÃt phÆt ra læng Çà bà.
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Tán lÜ hÜÖng
Lò hÜÖng vØa bén chiên Çàn,
Kh¡p xông pháp gi§i Çåo tràng mÜ©i
phÜÖng.
HiŒn thành mây báu cát tÜ©ng,
ChÜ PhÆt chÙng giám tâm hÜÖng chí
thành.

HÆn thù chÜa k‰t thâm sâu,
Xin ÇØng th¡t bu¶c cho sÀu kh° thêm.
NguyŒn BÒ Tát, PhÆt, trên gia h¶
ñåi tØ bi l¿c Ç¶ chúng sanh
ThÀn thông l¿c tri‹n pháp lành,
Dùng b°n nguyŒn l¿c Ç¶ sanh muôn loài
Thù oán cÛ tØ nay giäi k‰t,
Ngày thành PhÆt såch h‰t duyên xÜa,

Pháp thân chÜ PhÆt tÎnh thanh,
ChÙng minh hÜÖng nguyŒn phÜ§c lành
ban cho.

Cùng nhau buông bÕ oán thù,
Cùng nhau sám hÓi nguyŒn tu nghiŒp lành.
Nay chúng con ÇÀu thành Çänh lÍ,

Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)

NguyŒn m¶t lòng thay th‰ chúng sanh.
Sáu ÇÜ©ng ba cõi mông mênh,
Trông lên Tam Bäo lòng thành quy y,

Væn phát nguyŒn
Kính låy ñÙc Thích Tôn
Quy mång PhÆt mÜ©i phÜÖng,
Nay con phát nguyŒn r¶ng,
Trì Sám Thi LÜÖng Hoàng.
Trên ÇŠn bÓn ân n¥ng,
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Thay cha mË, các vì sÜ trÜªng,
Cùng bà con vô lÜ®ng ba Ç©i;
HÜ§ng vŠ ngôi báu sáng ng©i,
ñåi TØ bi phø, m†i th©i quy y:
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
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Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ThiŒn Ý PhÆt.
Nam mô Ly CÃu PhÆt.
Nam mô NguyŒt TÜ§ng PhÆt.
Nam mô ñåi Danh PhÆt.
Nam mô Châu K‰ PhÆt.
Nam mô Oai Mãnh PhÆt.
Nam mô SÜ Tº B¶ PhÆt.

Çänh lÍ tam bäo
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô TÆn HÜ Không
Bi‰n Pháp Gi§i, Quá HiŒn VÎ Lai, ThÆp
PhÜÖng ChÜ PhÆt, Tôn Pháp, HiŠn Thánh
Tæng ThÜ©ng Trø Tam Bäo. (1 låy)
Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Ta Bà Giáo Chû,

Nam mô ñÙc Th† PhÆt.
Nam mô Hoan Thích PhÆt.
Nam mô HuŒ Tø PhÆt.

B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, ñÜÖng Lai
Hå Sanh Di L¥c Tôn PhÆt, ñåi Trí Væn Thù
SÜ L®i BÒ Tát, ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát,

Nam mô An Trú PhÆt.
Nam mô H»u Ý PhÆt.
Nam mô ÐÖng Già ñà PhÆt.

H¶ Pháp ChÜ Tôn BÒ Tát, Linh SÖn H¶i
ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát. (1 låy)

Nam mô Vô LÜ®ng Ý PhÆt.
Nam mô DiŒu S¡c PhÆt.

Chí tâm Çänh lÍ: Nam Mô Tây PhÜÖng C¿c
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt,

Nam mô ña Trí PhÆt.
Nam mô Quang Minh PhÆt.
Nam mô Kiên Gi§i PhÆt.

ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí
BÒ Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ Tát.
(1 låy)

Nam mô Cát TÜ©ng PhÆt.
Nam mô Bäo TÜ§ng PhÆt.
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 268

SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 313

Tán PhÆt
ñÃng Pháp VÜÖng vô thÜ®ng,
Ba cõi ch£ng ai b¢ng.
ThÀy dåy kh¡p Tr©i, NgÜ©i,
Cha lành chung bÓn loåi.
Quy y tròn m¶t niŒm,
DÙt såch nghiŒp ba kÿ.
XÜng dÜÖng cùng tán thán,
−c ki‰p không cùng tÆn.

Nam mô Liên Hoa PhÆt.
Nam mô Na La Diên PhÆt.
Nam mô An låc PhÆt.
Nam mô Trí Tích PhÆt.
Nam mô ñÙc Kính PhÆt.
Nam mô Kiên Dõng Tinh TÃn BÒ Tát.
Nam mô Kim Cang HuŒ BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo

Quán tÜªng
PhÆt, chúng sanh, tánh thÜ©ng r‡ng l¥ng
ñåo cäm thông không th‹ nghï bàn.
LÜ§i ñ‰ châu ví Çåo tràng,
MÜ©i phÜÖng PhÆt bäo hào quang sáng
ng©i
TrÜ§c bäo toå thân con änh hiŒn
Cúi ÇÀu xin thŒ nguyŒn quy y.
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TÆn hÜ không, rÓt ráo Ç¶ sanh.
TØ bi ban räi ân lành,
Chúng sanh sáu nÈo tÎnh thanh oán thù
Nh© Tam Bäo thiên thu giäi thoát,
Vïnh viÍn cùng ÇÜ©ng ác xä ly,
ñem tâm BÒ tát tØ bi,
Mà cùng chung sÓng, h¶ trì cho nhau.
Bao thù oán thâm sâu giäi tÕa,
Vô lÜ®ng tâm h› xä m¶t lòng,
NÜ§c hòa v§i s»a thäy ÇÒng,
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Cùng chung m¶t th‹ vÓn không oán thù
Cùng quy hÜ§ng chân nhÜ thÜ©ng låc.
Lòng ch£ng vÜÖng niŒm ác oán thân,
Ch£ng còn tham luy‰n hÒng trÀn,
Nh§ quê tÎnh Ç¶ hóa thân trª vŠ,
TÜªng æn uÓng ê hŠ th¿c phÄm,
TÜªng áo quÀn løa gÃm chÙa chan,
Ch£ng còn oán ÇÓi thª than,
Tâm nhÜ BÒ tát hân hoan xuÓng trÀn.
Mang tÙ Çåi mà thân ch£ng Ç¶ng,
Tâm ch£ng ô nhiÍm v†ng trÀn mê.
PhÜ§c lành nhóm h†p tÙ bŠ,
Ác duyên chÒng chÃt nhÃt tŠ tiêu tan.
BÓn vô lÜ®ng thÆp toàn hiŒn Çû,
Vån hånh cùng løc Ç¶ bao la.
Luân hÒi quä báo vÜ®t qua,
ñåt Çåo vô thÜ®ng lên tòa NhÜ Lai.
ñåi chúng nên ai hoài t¿ thán:
NguÒn gÓc gì thù oán näy sanh ?
Næm cæn ô nhiÍm hoành hành,
M¡t Üa s¡c ÇËp, tai sành ti‰ng hay,
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Kÿ nguyŒn
Nay ÇŒ tº chúng con,
Trong Çåo tràng TØ Bi
NguyŒn thành tâm sám hÓi.
Mong sao tÃt cä t¶i,
ñã tåo tØ vô thÌ,
Do tham døc, ngu si.
ñÜ®c nh© lÜ®ng tØ bi,
Cûa các bÆc ñåi Giác,
Mà tiêu tan tÃt cä.
NguyŒn cho kh¡p chúng sanh,
ñ¡m chìm trong ba cõi,
Nh© công ÇÙc sám hÓi,
ñÜ®c hoàn toàn thoát khÕi.
NguyŒn âm siêu, dÜÖng th§i,
Chúng sinh kh¡p pháp gi§i,
H»u tình và vô tình,
ñŠu lên ngôi Chánh Giác.
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NiŒm hÜÖng
Tâm thành dâng HÜÖng Gi§i,
HÜÖng ñÎnh và HÜÖng HuŒ,
Cùng v§i hÜÖng Giäi Thoát,
HÜÖng Giäi Thoát Tri Ki‰n.
NguyŒn næm thÙc hÜÖng này
K‰t thành m¶t Çài mây,
Màu chói sáng r¿c r«,
Cúng dÜ©ng mÜ©i phÜÖng PhÆt.
Cùng tÃt cä Tôn Pháp,
H‰t thäy Thánh HiŠn Tæng.
Y tánh làm PhÆt s¿.
ñ¶ kh¡p cä chúng sanh,
ñŠu phát tâm BÒ ñŠ
Thoát bÕ muôn v†ng nghiŒp.
ChÙng thành ñåo Vô ThÜ®ng.
Nam Mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát,
Ma Ha Tát. (3 lÀn)

LÜ«i thích ng†t, mÛi say hÜÖng ngát,
Thân ham dùng trÖn mát løa là,
Næm trÀn quy‰n luy‰n thi‰t tha,
Không ÇÜ©ng giäi thoát thÆt là thäm thÜÖng,
Chìm muôn ki‰p Çêm trÜ©ng man mác,
Bi‰t ngày nào tuŒ giác phát sinh,
Sáu dòng thân thu¶c bên mình.
Ba Ç©i là gÓc näy sanh oán thù.
Vì thân nhau oán thù m§i có.
Lìa oán thù phäi bÕ tình thân.
N‰u mình ch£ng phäi bang lân,
Ch£ng quen ch£ng bi‰t Çâu cÀn ghét ganh
Vì ba Ç¶c câu sanh làm gÓc,
Nên ÇÓi ÇÀu cäm xúc não phiŠn,
Dù là huy‰t thÓng tÜÖng liên,
NhÜ là cha mË hiŒn tiŠn, anh em,
Vì l®i l¶c n« Çem cæm phÅn,
Trách lÅn nhau h©n giÆn Üu phiŠn.
Giàu nghèo m¡c bä båc tiŠn,
MÜ®n vay ch£ng ÇÜ®c låi phiŠn låi than.
Dù có ÇÜ®c træm ngàn ch£ng Çû,
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NgÜ©i tham lam khó thû phÆn nghèo.
Nhân duyên thù oán Çã gieo,
Do tình thân thích mà Çeo oán h©n.
VÆy nên bi‰t bà con quy‰n thu¶c,
Là oan gia ràng bu¶c ba Ç©i.
Ngày nay Çã hi‹u th‰ rÒi,

Sám thi LÐ÷NG HOàng
(lÜÖng hoàng sám)
Quy‹n Sáu

Nên cÀu sám hÓi sáu th©i giäi oan.
NguyŒn Tam Bäo träi ban mÜa móc,
ChÙng lòng con than khóc chí thành.
TØ khi thÀn thÙc tái sanh,
Bà con, thân quy‰n, k‰t thành oan gia.
Trong sáu nÈo vào ra muôn ki‰p,
Tr©i, ngÜ©i cùng liên ti‰p håi nhau,
A tu la hÆn càng cao,
Ngå qu›, ÇÎa ngøc, ho¥c vào súc sanh.
Vì ch£ng bi‰t mà Çành tåo nghiŒp,
Gây kh° Çau truyŠn ki‰p ba Ç©i.
ñê ÇÀu con låy ba ngôi,
Vì chúng sanh Ãy dâng l©i æn næn,
Xin Çem tØ bi tâm phát nguyŒn:
Ch£ng Çem lòng phân biŒt oán thân,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 272

Nghi thÙc tøng niŒm

Khai kinh
Chân ngôn làm såch ngoåi cänh:

Án lam (7 lÀn)
Chân ngôn làm såch Thân, MiŒng, Ý:

Án ta phå bà phå, thuÆt Çà ta phå, dåt ma ta
phå, bà phå thuÆt Ç¶ hám. (3 lÀn)
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DÆp ÇÀu sám hÓi ân cÀn,
NgÜ«ng mong chÜ PhÆt hÒng ân gia trì.
( M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô Phåm Tích PhÆt.
Nam mô Bäo Tích PhÆt.
Nam mô Noa Thiên PhÆt.
Nam mô ThiŒn TÜ NghÎ PhÆt.
Nam mô Pháp T¿ Tåi PhÆt.
Nam mô Danh Væn Ý PhÆt.
Nam mô Låc Thuy‰t T¿ PhÆt.
Nam mô Kim Cang TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Câu L®i ´ch PhÆt.
Nam mô Du Hš ThÀn Thông PhÆt.
Nam mô Ly Ám PhÆt.
Nam mô ña Thiên PhÆt.
Nam mô Di Lâu TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Chúng Minh PhÆt.
Nam mô Bäo Tång PhÆt.
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Nam mô C¿c Cao Hånh PhÆt.
Nam mô ñŠ Sa PhÆt.
Nam mô Châu Giác PhÆt.
Nam mô ñÙc Tán PhÆt.
Nam mô NhÆt NguyŒt Minh PhÆt.
Nam mô NhÆt Minh PhÆt.
Nam mô Tinh Tú PhÆt.
Nam mô SÜ Tº TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Vi Lam VÜÖng PhÆt.
Nam mô PhÜ§c Tång PhÆt.
Nam mô Khí ƒm Cái BÒ Tát.

sanh.
•Trí l¿c bi‰t các món thiŠn ÇÎnh giäi thoát tam mu¶i.
•Trí l¿c bi‰t các cæn th¡ng (hÖn), liŒt (kém) cûa
chúng sanh.
•Trí l¿c bi‰t ÇÜ®c sÙc hi‹ bi‰t sai khác cûa chúng sanh.
•Trí l¿c bi‰t m†i cänh gi§i sai khác cûa chúng sanh.
•Trí l¿c bi‰t ÇÜ®c ch‡ së Çén cûa m†i ÇÜ©ng chúng
sanh.
•Trí l¿c bi‰t dùng Thiên Nhãn Thông không chÜ§ng
ngåi.
•Trí l¿c bi‰t ÇÜ®c túc mång vô lÆu.
•Trí l¿c bi‰t dÙt h£n tÆp khí.

17. Ác thú: (Xem chú thích 13)

Nam mô TÎch Cæn BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quan Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không, hoài bão Ç¶ sanh.
Nh© vô biên l¿c tác thành,
ñ¶ cho sáu nÈo chúng sanh thoát nàn.
Nh»ng ai thù oán Çang hành hå,
V§i ngÜ©i thân, kÈ lå ÇÓi ÇÀu,
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10.Næm nghÎch : Næm t¶i l§n (tr†ng t¶i) 1. Gi‰t cha ;
2. Gi‰t mË ; 3. Gi‰t A La Hán ; 4. Phá hoà h®p tæng
và 5. Làm thân PhÆt chäy máu.

11. MÜ©i ác: (xem chú thích 8)
12. Tam ÇÒ: A. Ba ÇÜ©ng Çi ba cõi trøy låc nÖi Çây hÒn thÃy mình
bÎ hành hå b¢ng m¶t trong ba cách sau Çây :
•Hoä ÇÒ : HÒn bÎ Ç†a ª Çiå ngøc, thÃy mình bÎ lºa
nung ÇÓt m¶t cách mãnh liŒt.
•Huy‰t ÇÒ : HÒn ÇÀu thai làm Súc sanh, bÎ ngÜ©i ta
Çâm chém ch¥t Ç‹ æn thÎt hay cùng æn thÎt lÅn
nhau.
•ñao ÇÒ : HÒn ª trong cänh ngå qu›, tuy Çã Çói
khát mà còn bÎ bÙc bách b¢ng Çao ki‰m trÜ®ng.
B. Hay còn g†i là ba ác Çåo : Súc sanh,Ngå qu›,
ñÎa ngøc.

13.BÓn miŠn ác thú : BÓn cõi (thú) kh° : A tu la, súc sanh,
ngå qu› và ÇÎa ngøc.

14. Tam thÜ©ng bÃt túc: NgÜ©i tu hành cÀn phäi kh¡c kh°
m¶t chút trong s¿ æn, m¥c và ngû. Không nên hÜªng
thø m¶t cách quá ÇÀy Çû.

15. BÓn pháp hành: TÙ nhi‰p pháp, gÒm có :BÓ thí ; 2. Ái ng» ;
3. L®i hành ; 4. ñÒng s¿

16. MÜ©i trí l¿c: MÜ©i trí l¿c này chÌ PhÆt m§i có :
•Trí l¿c bi‰t ch‡ Çúng Çåo lš hay không Çúng Çåo lš

cûa s¿ vÆt.
•Trí l¿c bi‰t nhân quä nghiŒp báo ba Ç©i cûa chúng
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VŠ Çây sám hÓi cùng nhau,
VŠ Çây hoá giäi thù sâu ba Ç©i.
N‰u thân hình vÜÖng nÖi tù t¶i,
MÃt t¿ do lui t§i Çåo tràng,
Xin nh© thÀn l¿c thánh, phàm,
Nhi‰p thâu thÀn thÙc cÜu mang h† vŠ,
ñem tÃm lòng tØ bi lãnh th†,
L©i æn næn sám h¶ chúng sanh,
NguyŒn cho tÃt cä an lành,
NguyŒn cùng giäi thoát câu sanh (6) oán h©n
Hãy tha thi‰t ch£ng s©n tâm niŒm,
Nói lên l©i phát nguyŒn chí thành :
TØ khi thÀn thÙc tái sanh,
ñã cùng thân thích k‰t thành oan gia.
Vì ba Ç¶c (7) sanh ra mÜ©i ác (8)
Vì không tin (9) m§i låc ÇÜ©ng tà,
Ch£ng tu, ch£ng bi‰t lÓi ra.
Vô minh che lÃp, huŒ sa hÓ hÀm.
Cùng cha mË, ngÜ©i thân k‰t oán ,
V§i chúng sanh lai vãng sáu ÇÜ©ng,
GiÆn h©n che khuÃt xót thÜÖng,
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Tåo thành thù oán vô lÜ©ng ki‰p sanh.
T¶i nhÜ vÆy chí thành sám hÓi,
Mong ngày nay muôn l‡i triŒt tiêu.
TØ xÜa thù oán bao nhiêu
NguyŒn xin thí xä làm ÇiŠu tu thân.
Ho¥c tiŠn cûa là nhân k‰t oán,
Vì ru¶ng vÜ©n, gia sän ch£ng ÇŠu,
ñang tâm sát håi thû tiêu,
Ch£ng màng cha mË, ÇÒng liêu, h† hàng
T¶i càng nghï lòng càng h° thËn,
NÖi Çåo tràng cÀu nguyŒn thÙ tha.
H† hàng, thân quy‰n, mË cha.
Mª lòng thÜÖng xót häi hà chÙng minh
Chúng con nguyŒn tÆn tình sám t¶i,
Xin xä cho nh»ng l‡i lÀm xÜa.
Tà dâm, tr¶m c¡p, xin chØa,
Næm nghÎch(10) mÜ©i ác (11) ngày xÜa l« làm.
Nay sám hÓi giäi oan tÃt cä
Nh»ng t¶i nhân kh° quä vô biên.
Th©i gian quä báo nghiŒp khiên,
ChÌ riêng chÜ PhÆt, Thánh HiŠn liÍu tri.
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ch‰t là còn mãi mãi, không luân hÒi.
3. Tà ki‰n : Không tin nhân quä, không tin luân hÒi
hûy báng Tam Bäo.
4. Ki‰n thû: Không chÎu bÕ š ki‰n cÛ m¥c dÀu bi‰t là
sai lÀm.
5. Gi§i cÃm thû : Theo các gi§i cÃm ngoåi Çåo.

4. Sáu mÜÖi hai chÃp: ñÓi v§i næm Ãm (s¡c, th†, tÜªng , hành,
thÙc) ngoåi Çåo khªi ra bÓn món chÃp :
•ChÃp s¡c l§n ngã nhÕ, ngã ª trong s¡c.
•ChÃp ngã l§n s¡c nhÕ, s¡c ª trong ngã.
•ChÃp ngã ª ngoài s¡c, riêng t¿ tåi.
•ChÃp ngã tÙc s¡c
S¡c Ãm có 4 chÃp, næm Ãm có 20 chÃp. ChÃp suÓt ba
Ç©i quá khÙ, hiŒn tåi, vÎ lai nhân thành 60 chÃp, thêm
vào 2 món chÃp thÜ©ng và chÃp Çoån, thành 62 chÃp.

5. Hung hãn: ác khÄu
6. Câu sanh : Cùng sanh ra. Ba Ç¶c Tham, Sân, Si s¤n có
trong tâm thÙc khi thân m§i ÇÜ†c sanh ra.
7.Ba Ç¶c : Tham, Sân và Si.

8. MÜ©i ác : MÜ©i ÇiŠu bÃt thiŒn : Thân có ba (Sát sanh, tr¶m c¡p,
Dâm døc), MiŒng có bÓn (Nói không thÆt, nói l©i
Çâm th†c, nói l©i thêu dŒt và nói l©i hung d»), Ý có
ba : Tham, Sân, Si.

9.Không tin: Không tin Tam Bäo, không tin Nhân quä,
không tin mình có khä næng thành PhÆt.
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CHUÙ THÍCH

Xin Çem l¿c tØ bi cÙu Ç¶,

Quy‹n Næm

ChÙng lòng con xÃu h° khóc than.
NguyŒn cho cha mË, h† hàng,

1. BÓn Çiên Çäo : Còn g†i là TÙ ñäo ; bÓn mÓi tÜªng ngÜ®c ngåo,
trái nghÎch v§i hoàn cänh và chân lš :
• Vô thÜ©ng mà cho là thÜ©ng, thÜ©ng mà cho là vô
thÜ©ng.
• Vô låc (kh°) mà cho là låc, låc mà cho là vô låc (kh°).
• Vô ngã mà cho là ngã (h»u ngã) Ngã (h»u ngã)
mà cho là vô ngã.
• BÃt tÎnh mà cho là tÎnh, tÎnh mà cho là bÃt tÎnh.
ThÜ©ng, Låc, Ngã, TÎnh là bÓn tÜ tÜªng Çiên Çäo cûa
kÈ phàm phu kh° não. Vô thÜ©ng, vô låc (kh°), vô ngã,
bÃt tÎnh là bÓn Çiên Çäo cûa ngÜ©i tu ti‹u thØa, chÜa
thÃu Çáo cái pháp tánh thÜ©ng trø cûa Ni‰t Bàn, cûa
Tam Bäo.

2. MÜ©i sº : Còn g†i là ThÆp sº, ThÆp phiŠn não, ThÆp ho¥c, ThÆp
tùy miên. MÜ©i mÓi sai khi‰n. PhiŠn não có sÙc sai
khi‰n chúng sanh toan tính và hành Ç¶ng bÆy bå :
1.Tham (tham døc), 2. Sân (sân nhu‰), 3. Si (vô
minh), 4. Mån (kiêu mån), 5. Nghi (nghi ng©),
6. Thân ki‰n (ngã ki‰n), 7. Biên ki‰n, 8. Tà ki‰n,
9. Ki‰n thû ki‰n và 10. Gi§i cÃm thû ki‰n.

3. Næm tà ki‰n : Còn g†i là ngÛ ki‰n. GÒm có :
1. Thân ki‰n : LÀm chÃp thân này thÆt có.
2. Biên ki‰n : ChÃp thân này ho¥c ch‰t là h‰t, ho¥c
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Cùng nhau thù oán bu¶c ràng dây dÜa,
TØ muôn ki‰p mà chÜa giäi toä,
Oán ba Ç©i tiêu hoá h‰t Çi.
Tam ÇÒ (12) mãi mãi viÍn ly,
BÓn miŠn ác thú (13) trÜ©ng kÿ lánh xa.
Cùng nhau sÓng an hoà muôn thuª,
NhÜ nÜ§c hoà v§i s»a m¶t dòng,
Tâm tØ träi kh¡p tây Çông,
Thành t¿u công ÇÙc, tâm ÇÒng PhÆt tâm
BÒ tát Çåo ch£ng nhàm ch£ng mÕi,
ChÙng pháp thân giác tÓi thÜ®ng thØa.
NhÜ l©i PhÆt nguyŒn khi xÜa,
ñ¶ cho muôn loåi nhÃt thØa NhÜ Lai.
Oan nghiŒt Çã giäi khai ràng bu¶c,
V§i mË cha, thân thu¶c Çã xong.
Nay xin cung kính m¶t lòng
Sám cùng thÀy t° oán thông ba Ç©i.
PhÆt Çã dåy dù nÖi Çåi thánh,
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Tâm th‹ còn vÜ§ng cänh tº sinh,
Tu hành chÜa chÙng vô sanh,
Hàng phàm phu dÍ t¿u thành ÇÜ®c sao?
Nên phäi døng công lao kh¡c kh°,
Y t°, thÀy làm ch‡ nÜÖng nh©.
Không nên sanh khªi nghi ng©,
ñÓi cùng sÜ trÜªng mà m© thiŒn tâm.
÷n sÜ trÜªng thâm tâm ghi kh¡c,
Không nên kiêu mån ch¡c nÖi mình.
Không nh© thÀy t° khai sinh,
Gi§i thân huŒ mång ch¡c Çành buông trôi
Dù xuÃt gia, viŒc Ç©i còn m¡c,
Ch§ cho r¢ng tâm ác t¿ tiêu,
Con ÇÜ©ng giäi thoát cheo leo,
Ch£ng nên t¿ phø nuông chiŠu v†ng tâm
KÈ tåi gia ch§ lÀm thÃt v†ng,
R¢ng thiŒn tâm ch£ng sÓng nÖi mình,
Nh§ l©i PhÆt dåy trong Kinh :
ñÓi cùng thÀy t° kính thành nh§ Ön.
Dù cha mË có Ön sanh dÜ«ng,
NhÜng ch£ng hay phÜÖng hÜ§ng giúp ta
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T¿ Quy Y
T¿ quy y PhÆt, xin nguyŒn chúng sanh, th‹
theo Çåo cä, phát lòng vô thÜ®ng. ( 1 låy)
T¿ quy y Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, thÃu
rõ kinh tång, trí tuŒ nhÜ bi‹n. ( 1 låy)
T¿ quy y Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, thÓng
lš Çåi chúng, h‰t thäy không ngåi. ( 1 låy)

hÒi hÜ§ng chúng sanh
NguyŒn Çem công ÇÙc này,
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä
ñŒ tº và chúng sanh,
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo.

H‰t quy‹n næm
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NguyŒn tiêu ba chÜ§ng trØ phiŠn não,

VÜ®t ba ÇÜ©ng ác, cõi tà.

NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ, ÇÜ®c tÜ§ng häo,
NguyŒn bao t¶i chÜ§ng sám tiêu trØ,

N‰u không thÀy t° vì ta nh†c nh¢n.
Dåy d‡ mình khó khæn ba cõi,

Ki‰p ki‰p ÇÜ®c theo ngôi Tam Bäo.

Giáo døc mình ÇÜ©ng lÓi tu hành.
Giúp mình vÜ®t kh° tº sanh,
ChÌ ÇÜ©ng thánh Çåo cho mình hoài thai
Kh° nh†c Çó nào ai bi‰t n°i ?

phøc nguyŒn
(Chû lÍ)
Nay th©i ÇŒ tº chúng con tŠ t¿u trÜ§c ÇiŒn PhÆt, thành tâm
sám hÓi trong ñåo Tràng TØ Bi, nguyŒn xin ÇÜ®c tiêu trØ các t¶i l‡i :
Ho¥c tiŠn khiên oan trái, ho¥c nhiŠu ki‰p oán thù, ho¥c phåm các
ÇiŠu gi§i cÃm, ho¥c sát håi mång chúng sanh, ho¥c tåo : thân ba
nghiŒp t¶i, miŒng bÓn nghiŒp ác, š ba nghiŒp xÃu, lÀm làm ÇiŠu quÃy,
gây các t¶i l‡i. KhÄn cÀu oai thÀn chÜ PhÆt, tØ l¿c BÒ Tát, dû lòng
thÜÖng xót, gia h¶ chúng con : T¶i chÜ§ng tiêu trØ, cæn lành thêm
l§n, ti‰n tu Çåo nghiŒp, phÜ§c huŒ tròn Çû.
Kh¡p nguyŒn âm siêu dÜÖng th§i, pháp gi§i chúng sanh, h»u
tình và vô tình, ÇÒng thành PhÆt Çåo.
(cùng niŒm)

Nam Mô CÀu Sám HÓi BÒ Tát Ma Ha Tát.

÷n t°, thÀy khó n‡i báo ÇŠn.
Chung thân hành Çåo liên miên,
ChÌ là t¿ l®i, ch£ng hiŠm báo ân.
Cô phø PhÆt ân cÀn nh¡n nhû :
Trong th‰ gian Çúng ch» bån lành
ChÌ riêng thÀy t° xÙng danh.
Ch§ nên kiêu mån mà Çành quên Ön.
Kinh PhÆt tÕ thiŒt hÖn nhÜ th‰,
H° phÆn mình thi‰u lÍ tr†ng thÀy,
XÜa nay ch£ng có ai bày,
Không phân phäi trái, v§i thÀy ngÜ®c ngang,
L©i thÀy dåy ch£ng màng tín th†,
N¥ng ng» ngôn thô l‡ phê bình,
Suy ÇÒi chánh pháp nghiêm minh,
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T¶i tình nhÜ vÆy ngøc hình thoát chæng?
Lãnh quä báo mÃy tÀng ÇÎa ngøc,
Lúc ch‰t rÒi thÀn thÙc hôn mê,
Chân không th‹ cÃt bÜ§c Çi,
Thân ngÒi ch£ng v»ng huÓng gì mong nghe,
Mong nhìn cänh bÓn bŠ ch£ng thÃy,
LÍ sám này ch£ng dÆy trong tâm.
Gió ÇÎa ngøc n°i Àm Àm,
ñÀu trâu m¥t ng¿a rÀm rÀm hét la.
Kinh PhÆt dåy Çó là Çang trä,
T¶i ch£ng tin nhân quä nhãn tiŠn,
÷n thÀy t° ch£ng báo ÇŠn,
Vì lòng tÆt ÇÓ gây nên oán thù.
ThÀy Hoa Quang tích xÜa diÍn nói,
M¶t h†c nhân ôm thói kiêu cæng,
H®m mình giÕi ch£ng ai b¢ng:
L©i thÀy dåy bäo vÅn h¢ng khinh chê.
VÅn huênh hoang ch£ng hŠ ngÀn ngåi:
Hòa thÜ®ng tôi phäi trái ch£ng phân,
Trí huŒ ch£ng có bao læm,
Låi hay tán thán chuyŒn nh¢m hÜ không
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Th‰ nên chú Bát Nhã kia,
Là Çåi thÀn chú, ÇÜa vŠ nguÒn chân.
Là Çåi minh, l¿c thÀn vô thÜ®ng,
Là chú thÀn diŒt chÜ§ng vô song.
Hay trØ h‰t thäy kh°, không.
Hãy nên tin tÜªng, bÕ lòng hoài nghi.
Nên nhÜ vÆy tÙc thì nói chú :
Y‰t Ç‰, y‰t Ç‰, ba la y‰t Ç‰, ba la tæng y‰t
Ç‰, bÒ ÇŠ, ta bà ha. (3 lÀn)

hÒi hÜ§ng
Công ÇÙc sám hÓi khó nghï lÜ©ng,
Vô biên phÜ§c ÇÙc nên tÕ tÜ©ng,
NguyŒn kh¡p chúng sanh trong pháp gi§i
Mau vŠ cõi PhÆt th£ng m¶t ÇÜ©ng.
Duyên lành hÒi hÜ§ng mau giác ng¶,
Væn Thù, Ph° HiŠn, Quán Âm Ç¶,
Các vÎ BÒ Tát nhiŠu vô sÓ
ñåi trí b© kia chÜ Thiên h¶.
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TÜªng, ThÙc, Hành låi có hay sao ?
M¡t, tai, mÛi, lÜ«i thÆt Çâu !
Không thân, không š, dÍ dÀu thÙc sanh
CÛng ch£ng có s¡c, thanh, hÜÖng, vÎ,
Xúc, pháp kia cÛng chÌ huyÍn thôi!
Nhãn gi§i Çã ch£ng có rÒi,
ñ‰n Ý thÙc gi§i, than ôi có gì ?
Vô minh Çó là chi ch£ng thÃy,
Lë nào Çâu tÆn thäy vô minh ?
ñ‰n nhÜ Lão, Tº ch£ng sanh,
Mong Lão, Tº tÆn, thÆt tình luÓng công
Kh°, TÆp, DiŒt, ñåo ÇÒng ch£ng có,
Trí TuŒ mong ñÜ®c, có ÇÜ®c chæng ?
Các hàng BÒ Tát vÅn h¢ng,
Y theo Bát Nhã ch£ng ngæn ngåi gì.
Không s® hãi, viÍn ly Çiên Çäo
M¶ng tÜªng xa lìa, Çáo Ni‰t Bàn.
Ba Ç©i chÜ PhÆt thÜ©ng làm
Y theo Bát Nhã, vào hàng Chánh Nhân.
Ba la mÆt thÜ©ng chân DiŒu giác,
NgÒi toà sen ñ£ng Giác BÒ ñŠ.
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ñ©i nay Çã nên nông n‡i Ãy,
NguyŒn Ç©i sau ch£ng thÃy låi ông
H†c nhân tØ lúc nói xong,
Tuyên truyŠn tà pháp, mà lòng dÜÖng dÜÖng,
Tuy cÃm gi§i vÅn thÜ©ng gìn gi»,
NhÜng vì dùng sàm ng» v§i thÀy,
Nên khi xä báo thân này,
Th£ng ÇÜ©ng ÇÎa ngøc Ç†a ÇÀy trä oan.
Tám mÜÖi Ùc ki‰p than thÓng kh°.
ChÌ vì lòng tÆt ÇÓ v§i thÀy.
Nay con nghe ÇÜ®c chuyŒn này,
Há không lo s® cho ngày báo oan ?
Nói m¶t l©i huyênh hoang bÃt kính,
ñành bao Ç©i chÎu cänh Ç†a ÇÀy.
XuÃt gia tu h†c Ç‰n nay
Chúng con nghiŒp ác hàng ngày tåo ra.
V§i thÀy t° ho¥c là hoà thÜ®ng,
Ch£ng có lòng kính ngÜ«ng Çáp ÇŠn.
Ác nhân nào có quä hiŠn,
Ch¡c Ç©i này dÙt, xuÓng liŠn ngøc sâu !
Ch£ng hi‹u nghïa sâu mÀu Çåo lš,
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T° thÀy tØng tÆn tøy bäo ban.
LuÆn Çàm càn bÜ§ng, trái ngang,
Ch£ng y nhÜ pháp Çàng hoàng ti‰n tu.
Cûa bÓ thí lu bù say Ç¡m,
Vì tham xan thù oán lÅn nhau.
Ba Ç©i ôm mãi hÆn sâu,
Trong thân thu¶c ho¥c ÇÓi ÇÀu sÜ tôn.
Ho¥c nh»ng lúc thiŠn môn chung ª,
Ch£ng h†c hånh cªi mª kính nhÜ©ng,
Ch£ng tu bÃt túc tam thÜ©ng (14)
Ch£ng cùng trÜªng thÜ®ng n‹ nÜÖng an hoà
Ch£ng hi‹u hånh xuÃt gia nhÅn nhøc,
Ch£ng bi‰t cùng tham døc viÍn ly,
Ch£ng khai tâm nguyŒn bÒ ÇŠ,
Ch£ng lìa v†ng tÜªng quay vŠ chân tâm
Ch£ng sºa sai hi‹u lÀm thÀy t°,
Mà cùng nhau k‰t sº não phiŠn;
Cùng nhau tranh ÇÃu liên miên,
Tåo nên nghiŒp t¶i oan khiên Ç©i Ç©i.
Låi thêm n»a cùng ngÜ©i chung h†c,
Do ghét ganh, tâm Ç¶c håi ngÜ©i,
SAÙM THI LÖÔNG HOAØNG • trang 282

BÓn biŒn tài vô ngåi thÀn thông,
Thân Kim Cang ÇÜ®c toåi lòng,
ñåt thành chách giác nhÆp dòng NhÜ Lai.

Ma Ha Bát Nhã
Ba La MÆt ña Tâm Kinh
Quán T¿ Tåi quán sâu bát nhã,
Ngài thÃy r¢ng tÃt cä là Không.
Næm uÄn cÛng th‹ m¶t giòng,
Là Không nên vÜ®t khÕi vòng kh° Çau.
Xá L®i Tº ! Pháp sâu tin ch¡c,
S¡c là Không, Không S¡c ch£ng hai.
Xá L®i Tº hãy nghe Çây :
B°n nguyên các pháp xÜa rÀy tÜ§ng không
Vì không tÜ§ng nên không sanh diŒt,
CÛng ch£ng tæng, ch£ng thiŒt mäy nào,
Ch£ng nhÖ, ch£ng såch tÖ hào,
Ÿ trong Không Çó, pháp nào cÛng Không
ñã không S¡c và không cä Th†,
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Nam mô Pháp Minh PhÆt.
Nam mô TÆn Ki‰n PhÆt.
Nam mô ñÙc TÎnh PhÆt.
Nam mô Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát.
Nam mô ñåi Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo,
TÆn hÜ không hoá Çåo Ç¶ sanh.
NguyŒn xin chÜ PhÆt thÜÖng tình,
Nh»ng ÇiŠu sám ÇÜ®c tÎnh thanh diŒt trØ
NguyŒn nh»ng bån ÇÒng tu sám thÃt,
Cho Ç‰n ngày thành PhÆt tÎnh thanh,
Oán thù giäi thoát hoàn thành,
Kh° Çau, phiŠn não, niŒm lành giäi oan.
BÓn ác thú hoàn toàn xa lánh,
Lúc th† sanh t¿ tránh ÇÜ©ng tà,
ñÜ®c cùng chÜ PhÆt ÇÒng tòa,
Løc Ç¶, tÙ Ç£ng phát ra hiŒn tiŠn.
MÜ©i trí l¿c an nhiên t¿ tåi,
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Ch£ng tin t¶i phÜ§c ba Ç©i,
Ch£ng tin phÜ§c ÇÙc Çúng th©i phát ra
Ch£ng bi‰t kÈ hÖn ta là phÜ§c,
Do tiŠn thân tåo ÇÜ®c sâu dày,
Còn ta hå liŒt ki‰p này,
Là do phÜ§c ÇÙc ch£ng tày ngÜ©i ta.
Vì ngu dåi sanh ra ganh ghét,
Vì thiŒn cæn ch£ng bi‰t tu trì,
Vì hay cao thÃp so bì,
Vì hay tranh ÇÃu ít khi nhÎn nhÜ©ng,
Vì kiêu mån khinh thÜ©ng thÀy t°,
Vì hÆn sân gây g° v§i ngÜ©i,
Vì hay trách ÇÃt oán tr©i,
Vì hay thô l‡ chê l©i PhÆt ræn.
T¶i nhÜ th‰, tâm thÀn bÃt ÇÎnh,
Nên ôm lòng bÃt kính SÜ Tôn,
Oán thù gây chÓn thiŠn môn,
ThÀy trò, huynh ÇŒ tâm hÒn ch£ng an.
Trong kinh PhÆt bäo ban rành rë,
ñ©i này gây chia rë ghét ganh,
Dù cho m¶t chút ch£ng lành,
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CÛng sanh nghiŒp t¶i k‰t thành ác nhân.
Ác nhân Ãy mÜ©i phÀn tæng trÜªng,
Trong Ç©i sau vÜÖng vÃn càng nhiŠu,
HuÓng hÒ ác nghiŒp ch£ng tiêu,
Cho nên oán tích hÆn nhiŠu vô chung.
Nay oán k‰t thÜ®ng, trung, hå t†a,
V§i t°, thÀy và cä chúng sanh,
Oán thù vÓn ch£ng có hình,

Nam mô Vô LÜ®ng Hình PhÆt.
Nam mô Minh Chi‰u PhÆt.
Nam mô Bäo TÜ§ng PhÆt.
Nam mô ñoån Nghi PhÆt.
Nam mô ThiŒn Minh PhÆt.
Nam mô BÃt HÜ B¶ PhÆt.
Nam mô Giác Ng¶ PhÆt.
Nam mô Hoa TÜ§ng PhÆt.

Th©i gian chÎu kh° cÛng thành vô biên.
BÒ tát ch£ng có phiŠn não Ãy,
Vì các ngài ch£ng thÃy oán thân,

Nam mô SÖn Chû VÜÖng PhÆt.
Nam mô ñåi Oai ñÙc PhÆt.
Nam mô Bi‰n Ki‰n PhÆt.

TØ, bi, h›, xä m†i phÀn,
Dùng tâm bình Ç£ng nhi‰p thân m†i loài
Nay chúng con trÜ§c Çài phát nguyŒn,

Nam mô Vô LÜ®ng Danh PhÆt.
Nam mô Bäo Thiên PhÆt.
Nam mô Trú Nghïa PhÆt.

Tâm bÒ ÇŠ tu luyŒn ch£ng nhàm,
XÜa BÒ tát, PhÆt thÜ©ng làm,

Nam mô Mãn Ý PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng Tán PhÆt.

BÓn tâm vô lÜ®ng cÙu hàng phàm nhân,
Pháp løc Ç¶, bÓn ho¢ng thŒ nguyŒn,
BÓn pháp hành (15) thâu nhi‰p chúng
sanh,
Chúng con nay cÛng th¿c hành,
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Nam mô Vô Ðu PhÆt.
Nam mô Vô CÃu PhÆt.
Nam mô Phåm Thiên PhÆt.
Nam mô Hoa Minh PhÆt.
Nam mô Thân Sai BiŒt PhÆt.
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Nay con Çã tÕ niŠm h° thËn,
MuÓn phát lÒ nên Ç‰n Çåo tràng,
CÀu xin sám hÓi m†i Çàng,
TÙ sanh løc Çåo s¤n sàng thÙ tha.
Kinh PhÆt dåy ta bà th‰ gi§i,
Chúng sanh ÇŠu liên Ç§i v§i nhau,
Th† sanh vì nghiŒp ÇÓi ÇÀu,
TrÜ§c là thân thu¶c cûa nhau nhiŠu Ç©i
Không cha mË cÛng th©i SÜ trÜªng,
Ho¥c anh em, dì dÜ®ng cûa nhau,
Vô minh che lÃp tØ lâu,
Nhân duyên thân thu¶c Çøng ÇÀu ch£ng hay
Vì ch£ng bi‰t nên gây thù oán,
SuÓt ba Ç©i ân cån oán tæng,
Gi© Çây Çã bi‰t c¶i cæn,
HÜ§ng vŠ TØ phø mà h¢ng quy y:
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.
Nam mô ñÎnh Ý PhÆt.
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ñ‰n ngày thành PhÆt Ç¶ sanh thoát nàn.
Chúng con låi trÜ§c Çàn kính lÍ,
Vì chúng sanh trÜ§c bŒ æn næn,
TØ ngày sanh låi cõi trÀn,
XuÃt gia bao ki‰p tinh thÀn phàm phu.
Mang sân hÆn oán thù sÜ trÜªng,
V§i ÇÒng Çàn tôn chÙng k‰t oan,
Ho¥c cùng ÇÒng h†c các ban,
Ho¥c cùng tÙ chúng trong hàng phàm phu,
Ho¥c thân thu¶c oán thù Çã k‰t,
Ho¥c không thân ch£ng bi‰t PhÆt Çà,
Con nay phát nguyŒn thi‰t tha,
NguyŒn cùng tÃt cä giäi hoà oán xÜa,
Dù oán cÛ dây dÜa tam th‰,
Cä ngÜ©i thân thu¶c kÈ oan gia,
Chúng con cÛng nguyŒn giäng hoà,
Chúng sanh sáu nÈo chung toà giäi oan
Chúng con nguyŒn muôn vàn sám hÓi,
Cùng chúng sanh t¶i l‡i sâu dày,
Oán thù xä bÕ tØ nay,
Cùng nhau xây d¿ng nh»ng ngày an vui
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TØ nay sÓng cu¶c Ç©i vô oán,
Lòng tØ bi vô hån giúp nhau,
Tuân theo chánh pháp nhiŒm mÀu,
Quy y chÜ PhÆt nguyŒn cÀu báo Ön.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
Nam mô Thích Ca Mâu Ni PhÆt.

Pháp môn sám hÓi, giäi hoà oán xÜa.
Kinh PhÆt dåy: Nhân thØa hai Çåo,
M¶t là ngÜ©i ch£ng tåo t¶i tình,
Hai là ngÜ©i bi‰t ÇÜ®c mình,
L« lÀm tåo ác, tâm thành æn næn.
Hai Çåo Ãy thÆp phÀn dõng mãnh,
Trên ÇÜ©ng tu muôn hånh ÇŠu tròn,
Cho dù phÜ§c huŒ còn non,

Nam mô Ki‰n H»u Biên PhÆt.
Nam mô ñiŒn Minh PhÆt.
Nam mô Kim SÖn PhÆt.

CÛng dÜ sÙc månh bäo tÒn thiŒn cæn.
Trong Çåi chúng nay cÀn sám hÓi,
TrÜ§c phäi nên sºa Ç°i thân hình,

Nam mô SÜ Tº ñÙc PhÆt.
Nam mô Th¡ng TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Minh Tán PhÆt.

Trong ngoài ÇŠu phäi tÎnh thanh,
Tâm hÒn, y phøc chí thành trang nghiêm
Tâm phäi gi» hai niŠm thành š,

Nam mô Kiên Tinh TÃn PhÆt.
Nam mô Cø Túc TÃn PhÆt.

Thì phÜ§c sanh, nghiŒp dï ÇŠu tiêu.
M¶t là xÃu h° m†i ÇiŠu,

Nam mô Ly Úy SÜ PhÆt.
Nam mô −ng Thiên PhÆt.
Nam mô ñåi ñæng PhÆt.

T¿ mình sám hÓi triŒt tiêu oán thù.
Hai là phäi phát lÒ vì thËn,
TrÜ§c m†i ngÜ©i phát hiŒn l‡i mình,

Nam mô Th‰ Minh PhÆt.
Nam mô DiŒu Âm PhÆt.

Quš tàm hai niŒm phân minh,
Nh© hai niŒm Ãy tu hành m§i nên.
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L¿c trØ phiŠn não gia trì,

Nam mô Trì ThÜ®ng Công ñÙc PhÆt.

L¿c Çåi trí huŒ, l¿c tùy chúng sanh.
Nh© l¿c Ãy tÙ sanh ba cõi,

Nam mô Ly Ám PhÆt.
Nam mô Bäo Tán PhÆt.

Ho¥c sáu ÇÜ©ng, mòn mÕi oán thù,
Phát tâm giác ng¶ tÃn tu,
ñåo tràng sám hÓi, hÆn thù tiêu tan.

Nam mô SÜ Tº Giáp PhÆt.
Nam mô DiŒt Quá PhÆt.
Nam mô Trì Cam L¶ PhÆt.

Chúng con nguyŒn thành toàn hånh xä
Oán k‰t trong dòng dã ba Ç©i,

Nam mô Nhân NguyŒt PhÆt.
Nam mô H› Ki‰n PhÆt.

Xa lìa tám nån kh° rÒi,
Ch£ng sa bÓn ác, vŠ nÖi an toàn.
G¥p ÇÜ®c PhÆt, quy hoàn bän giác,

Nam mô Trang Nghiêm PhÆt.
Nam mô Châu Minh PhÆt.
Nam mô SÖn ñänh PhÆt.

G¥p ÇÜ®c tæng liÍu pháp nhiŒm mÀu,
Tâm bÒ ÇŠ phát nguyŒn sâu,
Sáu ba la mÆt ÇÙng ÇÀu công phu.

Nam mô Danh TÜ§ng PhÆt.
Nam mô Pháp Tích PhÆt.
Nam mô HuŒ ThÜ®ng BÒ Tát.

BÓn vô lÜ®ng tâm thù th¡ng hånh,
ThÆp ÇÎa tròn quä thánh mãn viên,
Kim cang thân chÙng nhãn tiŠn,
ñåt thành chánh giác toà sen v»ng ngÒi
Nay ÇÜ®c thÙc tÌnh rÒi nên bi‰t,
Oán thù do ba nghiŒp tåo ra,
TriŒt tiêu ba nghiŒp chính là
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Nam mô ThÜ©ng BÃt Ly Th‰ BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi quy y mÜ©i phÜÖng Tam Bäo
TÆn hÜ không, hoài bão Ç¶ sanh.
Nh© vô biên l¿c t¿u thành,
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Giäi vô lÜ®ng oán thù sanh ba Ç©i,
NÖi có oán ho¥c nÖi không oán
Trong hÜ không gi§i hån vô biên,
TØ nay nguyŒn k‰t bån hiŠn,
Cùng nhau sám hÓi não phiŠn triŒt tiêu
Xä tÃt cä m†i ÇiŠu tranh ÇÃu,
Xä oán thù nung nÃu k‰t thành,
Cùng nhau tæng trÜªng duyên lành,
NhÜ nÜ§c v§i s»a vô tranh hiŒp hoà.
ñŠu hoan h› nhÜ là BÒ tát,
Vô ngåi nhÜ bát ngát hÜ không.
SÓng trong th‰ gi§i Çåi ÇÒng,
NhÜ thân quy‰n PhÆt phát lòng tØ bi.
Låi nguyŒn công ÇÙc trì sám hÓi,
Mà tØ nay muôn l‡i triŒt tiêu,
Xà lê, hoà thÜ®ng, tÿ khÜu,
ñÒng Çàn tôn chÙng, ÇÒng liêu tu hành
Cùng thân quy‰n chúng sanh bÓn loåi,
Trong sáu ÇÜ©ng Çang håi lÅn nhau,
ThÜ®ng, trung, hå t†a Çâu Çâu,
Hãy còn thù oán ÇÓi ÇÀu thác sanh,
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Nam mô NhÖn Trang Nghiêm PhÆt.
Nam mô Trí Th¡ng PhÆt.
Nam mô Vô LÜ®ng NguyŒt PhÆt.
Nam mô Th¿c Ng» PhÆt.
Nam mô NhÆt Minh PhÆt.
Nam mô DÜ®c VÜÖng BÒ Tát.
Nam mô DÜ®c ThÜ®ng BÒ Tát.
Nam mô Vô Biên Thân BÒ Tát.
Nam mô Quán Th‰ Âm BÒ Tát.
Låi nhÜ vÆy quy y Tam Bäo
TÆn hÜ không, lai Çáo Ç¶ sanh.
Chúng con m¶t då chí thành,
CÀu xin sám hÓi t¶i tình Çã gây.
Vì nghiŒp chÜ§ng sâu dÀy tích tø,
Do tham, sân, tÆt ÇÓ tåo nên,
LÀm mê, thù oán, não phiŠn,
LÃp che tánh giác bän nhiên thÜ©ng h¢ng
Nay nh© l¿c vån næng chÜ PhÆt,
L¿c Çåi bi, l¿c bÃt tÜ nghì,
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Nam mô Thích ca Mâu Ni PhÆt.

ñÜ©ng ngå qu›, súc sanh, ÇÎa ngøc,

Nam mô ñÎnh Nghïa PhÆt.
Nam mô Thí NguyŒn PhÆt.

Ho¥c thánh, phàm cõi døc luân hÒi,
A tu la Çåo n°i trôi,

Nam mô Bäo Chúng PhÆt.
Nam mô Chúng VÜÖng PhÆt.
Nam mô Du B¶ PhÆt.

Hãy còn oán k‰t ba Ç©i vÀn xoay.
NguyŒn tÃt cä Ç‰n ngày thành PhÆt,
Bao nghiŒp khiên chÃt ngÃt chÆp chÒng

Nam mô An ˜n PhÆt.
Nam mô Pháp Sai BiŒt PhÆt.

Nh»ng thù oán giäi chÜa xong,
Nh© công ÇÙc sám thäy ÇÒng triŒt tiêu.

Nam mô ThÜ®ng Tôn PhÆt.
Nam mô C¿c Cao ñÙc PhÆt.
Nam mô ThÜ®ng SÜ Tº Âm PhÆt.

ñÜ®c giäi thoát phiêu diêu t¿ tåi,
ñÜ®c biŒn tài vô ngåi thÀn thông,
Sáu ba la mÆt thành công,

Nam mô Låc Hš PhÆt.
Nam mô Long Minh PhÆt.
Nam mô Hoa SÖn PhÆt.

BÒ tát thÆp ÇÎa viên dung hoàn toàn.
MÜ©i trí l¿c (16) cûa hàng Çåi giác,
CÛng viên thông nguyŒn l¿c bÒ ÇŠ,

Nam mô Long H› PhÆt.
Nam mô HÜÖng T¿ Tåi PhÆt.

Thoát vòng ác thú (17) sông mê.
DÙt lìa sinh tº trª vŠ nguÒn chân.

Nam mô ñåi Danh PhÆt.
Nam mô Thiên L¿c PhÆt.
Nam mô ñÙc Man PhÆt.
Nam mô Long Thû PhÆt.
Nam mô ThiŒn Hành Ý PhÆt.
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Trong Çåo tràng chúng hân hoan nghï,
R¢ng ngày nay nghiŒp dï giäi xong,
TØ Çây mình phäi h‰t lòng
Tìm ra Çåo lš chìm trong luân hÒi !
Nghï mình trÜ§c sanh Ç©i không PhÆt,
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Ch£ng ÇÜ®c nghe l©i thÆt pháp âm,
Tam tång kinh Çi‹n hi‹u lÀm,
Ch£ng nghe hiŠn thánh thanh âm tuyên truyŠn.
Ch£ng có PhÆt thì duyên ác Çåo,
Cùng oán thù ai bäo cách ly,
Sa vào hÀm kh°, hÓ mê,
Ba cõi luân chuy‹n, bÓn bŠ (18)vÀn xoay.
Thân ngÜ©i mÃt, bi‰t ngày nào ÇÜ®c ?
Nghï phÆn mình båc phÜ§c Çau lòng.
Luân hÒi chìm n°i long Çong,
NghiŒp nhân thù hÆn n°i lòng oán than
Nay con ÇÜ®c muôn vàn hånh phúc,
Nh© thuÀn phong cûa PhÆt gia trì,
TØ thân, cát ái xä ly,
Không còn nh§ tÜªng nh»ng gì vÃn vÜÖng.
Há không tranh thû ÇÜ©ng giäi thoát,
Há không mong dÙt khoát nghiŒp trÀn?
N‰u còn lÜ«ng l¿ phân vân,
Vô thÜ©ng Æp xuÓng qu› thÀn hiŒn ra.
ñ‰n lúc Çó khóc la nào ÇÜ®c !
Ng†n phong Çao xÈ ngÜ®c thân hình.
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Tâm thÀn tán loån hãi kinh,
Bà con khóc lóc bên mình bi‰t Çâu !
Ngay lúc Ãy muÓn cÀu sám hÓi,
CÛng ch£ng còn nh§ lÓi nh§ ÇÜ©ng,
ChÌ còn Çau kh° vô lÜ©ng,
ChÌ còn læn l¶n ba ÇÜ©ng ác kia.
Nay phäi g¡ng tu trì mäi mi‰t,
Thói buông lung quy‰t liŒt diŒt trØ,
Kinh r¢ng: NhÅn nhøc vÜ®t b©,
Là ÇÜ©ng giäi thoát chÀn ch© ÇÜ®c sao?
Phäi nên bi‰t nhân nào quä Ãy,
MuÓn quä lành phäi cÃy nhân lành,
ThiŒn nhân ch£ng g¡ng th¿c hành,
NgÒi mong thiŒn quä há thành ÇÜ®c chæng ?
Mong Çåi chúng thÜ©ng h¢ng h° thËn,
Vì oán thù mà Ç‰n Çåo tràng,
H‰t lòng sám hÓi giäi oan,
Y theo chÜ PhÆt quy hoàn nguÒn chân.
(M‡i hÒng danh låy xuÓng m¶t låy)

Nam mô Di L¥c PhÆt.
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