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ĉẩhaự, lồi títa

Kinh Hoa-Nghiêm dạy : “Tội từ tâm sanh, 
nên phải đem tâm sám hối. Vọng tâm diệt rồi, 
tội lỗi liền tiêu”. Muốn hết tội lỗi, cần phải 
đem tâm thành chí thiết mà sám hối. Một khi 
đã thành tâm sám hối, không tội nào không 
diệt, không lỗi nào không tiêu. Bởi tâm Phật 
và tâm chúng sanh, không sai khác. Mê là 
chúng sanh. Ngộ là PhậtỂ

Vào thời vua Lương-Võ-Đế, tây lịch năm 
502-549, vỢ vua là bà Hy-Thị, con người tài 
sắc, nhưng tánh tình hẹp hòi đô" kỵ ghen 
tương. Được vua yêu chiu, bà lại càng kiêu 
căng khinh, thường cung phi mỹ nữ. Vua 
Lương-Võ-Đế là người hết sức sùng túi Tam- 
Bảo, xây cất chùa tháp, in kinh ấn tống, cúng 
dường Chư Tăng. Trong khi đó, Hy-Thị lại tỏ ra 
lơ là việc phước thiện công đức. Ỷ mình là 
Hoàng-hậu nhan sắc, xem nhẹ chư tăng. Sau 
khi chết, bà đọa làm con rắn mãng-xà, lúc lại 
làm yêu tinh thường vào cung điện phá phách. 
Một hôm, vào đêm khuya tịch mịch, nhà vua 
một mình ở thư phòng toong chốn thâm cung,



2

đang ngồi lần trang kinh Phật nghiên cứu thì, 
bỗng nghe tiếng khóc than ảo não. Nhà vua 
giật mình cất lớn tiếng hỏi : “Ngươi là ai ? 
Đêm khuya tăm tối, cung điện nghiêm mật thế 
nầy, làm sao ngươi vào được nơi đây ?” Có 
tiếng rên rỉ đáp : “Thiếp là Hy-Thị, Hoàng-hậu 
của vua, lúc còn sống, vì không biết cách ăn ở, 
nên sau khi tắt thở lìa trần, phải làm thân rắn 
mãng-xà, thân thể tanh hôi, vi vẩy trùng dòi 
ngày đêm rúc rỉa, đau nhức đói khát không 
biết ngần nào ! Có lúc đọa làm loài yêu tinh 
ăn đồ nhơ bẩn, phất phơ đói khổ bức bách, 
không nơi nương tựa. Xin Hoàng-đế nghĩ nghĩa 
sắt cầm năm xưa, thương cho phận thiếp, tìm 
phương cứu giúp. Lại một ngày nọ, đang lúc 
vua Lương-Võ-Đế nghỉ trưa ở điện Kim-Loan, 
thì một con rắn mãng-xà to tướng đang trườn 
mình trên trần nhà tiết ra mùi tanh hôi, đôi 
mắt chảy nước, hướng nhìn nhà vua với vẻ 
buồn thảm khẩn cầu cứu giúp. Vua Lương-Võ- 
Đế sực nhớ tiếng thống than vô hình đêm 
trước, hiểu ý, liền cất tiếng : “Ta sẽ vì ngươi 
mà lập đàn tràng sám hối. Ngươi cũng phải 
khẩn thiết ăn năn, để cho tội diệt phước sanh, 
mới sẽ được thánh thiện hóa kiếp”. Nhà vua
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vừa dứt lời, mãng-xà tức thời phóng nhanh 
biến dạng.

Những việc vừa nghe thấy, khiến vua 
Lương'Võ-Đế cảm kích khiếp hãi nhân quả, 
động môi từ tâm ngậm ngùi, liền triệu thỉnh 
Thiền-sư Thích-Bảo-Chí, thời bấy giờ thường 
gọi là Chí-Công Hòa-Thượng, một vị cao tăng 
đương thời, làm sám chủế Hòa-Thượng Chí- 
Công cùng vua Lương-Võ-Đế đi khắp tìm cung 
thỉnh các bậc chân tăng vân tập về triều, vua 
sắc chỉ, căn cứ vào Kinh nghĩa Đại-Thừa, soạn 
ra nghi Sám-hôi, để vì Hy-Thị thiết lễ đàn 
tràng sám-hối. Nhà vua đem hết tiền tài riêng 
của Hy-Thị và của mình ra thành tâm cúng 
dường chư tăng và bô' thí người nghèo, đúc 
tượng, in kỉnhể Nhờ công đức chú nguyện của 
chư tăng trong đạo tràng Sám-pháp, cùng tâm 
chi thành khẩn thiết của nhà vua, đã cảm hóa 
chuyển nghiệp Hy-Thị được siêu độ.

Đàn tràng Sám-pháp vừa xong, rắn mãng- 
xà thoát kiếp, giải nghiệp yêu tinh, hiện 
nguyên hình Hoàng-hậu Hy-Thị, mặc thanh y 
đứng giữa hư không, cất tiếng vái chào trí ân 
chư tăng, cảm ơn bái biệt nhà vua, rồi bay về 
Thiên-giới. Từ đó, pháp Sám-hối nầy được
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truyền tụng ở đời, với tên là “Từ-Bi Đạo-Tràng 
Sám-Pháp” hoặc còn gọi là “Lương-Hoàng- 
Sám”.

Trong thời mạt pháp, thế cuộc đổi thay, 
người đời phước mỏng tội dày, cầu mong ai 
nấy gần xa hướng về nẻo thiện, tu bồi phước 
đức, phát tâm thực hành pháp sám hối nầy để 
tội diệt phước sanh, thân tâm thanh tịnh, sớm 
thoát kiếp luân hồi, chóng về bến giác.

Kính xin Hòa-Thượng dịch giả từ bi vì lợi 
lạc kẻ mê tình, cho phép Phật-Học-Viện in 
quyển Sám Pháp nầy.

Cầu mong tất cả mọi người sớm thức tỉnh 
để sửa mình, ngõ hầu bước gần đến cảnh giới 
giải thoát của chư Phật, Bồ-tát.

Hoa-Kỳ, Vu-Lan Đinh Sửu -1997
T ỳ -k k  eo Ùa

THÍCH-ĐỨC-NIỆM



TIỂU DẪN

l/a. Tài liệu mà bản dịch này dùng, kể cả 
phần tiểu dẫn, là Đại-tạng-kinh bản Đại-chính- 
tân-tu, Tục-tạng-kinh bản chữ Vạn, và Đê-Nhàn 
đại-sư di-tập.

1/b. Đại-tạng-kinh có 100 quyển, tất cả mục 
lục đêu theo số này, Phật-giáo Trung-Hoa in lại, 
có đóng một loại bình trang 200 sách, nhưng chỉ 
chia mỗi quyển ra hai sách và ghi ngoài bìa, không 
thay đổi gì ở trong. Ai có loại 200 sách ấy, hãy 
chia hai số ghi ngoài bìa là thành số quyển chính 
thức. Đại-tạng-kinh mỗi trang chia ra làm 3 
khoảng, ta có thể ghi tắt t : trên -  g : giữa -  d : 
dưới. Như vậy, ký hiệu tắt vê Đại-tạng-kinh mà 
tôi dùng, thí dụ, ĐT, 49, 348, có nghĩa trọn trang 
348, quyển 49, của Đại-tạng-kinh ẻ, ĐT, 49, 348-t, 
có nghĩa khoảng trên, trang 348, quyển 49, của 
Đại-tạng-kinh ; ĐT, 49, 348-t/g, có nghĩa khoảng 
trên và khoảng dưới, trang 348, quyển 49 của Đại-
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tạng-kinh.
Tục-tạng-kinh thì tờ chứ không phải trang, 

và chỉ có 2 khoảng. Do đó, thí dụ ký hiệu TT, 49, 
348-a là mặt trước, tờ 348, sách 49, của Tục-tạng- 
kinh. Cũng xin nói thêm, Tục-tạng-kinh nguyên 
có 150 sáo, mỗi sáo có nhiều sách. Mục lục của 
Tục-tạng-kinh này nằm trong Đại-tạng-kinh, 
quyển thứ 2 của loại “pháp bảo tổng mục lục”, 
số hiệu chính ghi ngoài bìa là quyển 99 (hay 198 
của loại 200 sách), gôm có các trang 509-560. 
Theo mục lục này, nguyên 150 sáo của Tục-tạng- 
kinh chia ra 3 loại : Loại chính có 95 sáo (Mục 
lục trang 509-537) loại tiếp chữ giáp có 32 sáo 
(Mục lục trang 537-554) và loại tiếp chữ ất có 23 
sáo (Mục lục trang 554-560). Nhưng khi Phật- 
giáo Trung-Hoa in lại thì 150 sáo này đóng thành 
150 sách, đê số luôn từ 1 đến 150. Do đó, muốn 
tra mục lục, ta phải đánh sô lại như vậy, tiếp theo 
sau sô 95 của loại chính, mới tìm ra.

Sau hết Đế-Nhàn đại-sư di-tập thì, thí dụ ký 
hiệu ĐN, 8,348, là trang 348, sách 8 của Đế- Nhàn 
đại-sư di-tập. Về sô trang, sách này đánh 2 số : 
Sô có vòng đơn là sô riêng, ký hiệu ở đây không 
dùng. Ký hiệu ở đây chỉ dùng số chung ở dưới số
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riêng ấy.

2/a. Nguyên văn Lương-Hoàng-Sám mà 
bản dịch này căn cứ để chữa lại nằm trong Đại- 
tạng-kinh, mang số 1909, quyển 45, các trang 922- 
967. Bản giảng nghĩa dùng làm căn cứ là của ngài 
Đế-Nhàn (1858-1932), thuộc 2 sách số 8 và số 9 
của bộ Đế-Nhàn đại-sư di-tập nói trên. Bản in 
lần thứ nhất (2513-1969) tôi dịch từ nguyên văn 
một ấn bản riêng, không có đối chiếu cẩn thận 
như Đại-tạng-kinhế v ả  lại, khi in nửa chừng tôi 
mới nhớ đến bản giảng nghĩa của ngài Đế-Nhàn, 
nên chỉ chữa được nửa sau.

2/b. Bản in thứ nhất cũng không có phần 
Khai Kinh và phần Hồi-Hướng, nên có người 
phàn nàn là thiếu sót. Thật ra 2 phân này, đối với 
Lương-Hoàng-Sám thì hơi thừa. Vì ngay câu “mở 
đầu vận dụng” và lạy 7 đức Phật đã là Khai Kinh. 
Rồi sau mỗi đoạn Sám-lễ, đã có liên lời phát 
nguyện hồi hướng. Tuy nhiên, sự tụng niệm càng 
nhiều càng tốt, miễn sao đừng quá rườm rà và 
thiếu duy nhất. Xét nghi thức cũ vê Khai Kinh và 
Hôi-Hướng của Lương-Hoàng-Sám, đa sô dùng 
cho việc ứng phú. Nhưng đó là việc của các vi ứng
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phú, không phiên dịch hay chỉ dẫn, các vị ấy vẫn 
rành. Nay tôi chỉ trích dùng những gì mà dẫu trì 
tụng bái sám cho mình hay cho người, trì tụng bái 
sám để cầu an hay cầu siêu, đêu nên dùng đến.

Có một chi tiết cần lưu ý, là trong sự trì tụng 
bái sám cho người, dẫu để cầu an hay cầu siêu, 
đều phải tác bạch cho rõ ràng vê tên của mình, 
câu cho người tên gì và cầu việc gì. Phải tác bạch 
như vậy trước bài kệ khai kinh trong phân Khai 
Kinh và trước ba tự qui-y trong phân Hôi-Hướng.

2/cẵ Bản in thứ nhất có cả 2 phân dịch âm 
và dịch nghĩa. Nay chữa lại, tôi quyết định bỏ 
phân dịch âm. Vì lẽ nếu ai tụng âm mà hiểu được 
thì người đó nhất định biết chữ Hán. Vậy người 
đó nên tụng thẳng chữ Hán vẫn hơn. Còn tụng 
âm không hiểu gì cả thì tốt hơn nên tụng nghĩa 
(ngoại trừ trường hợp tụng Kinh của Phật dạy).

Có nhiêu trường hợp dẫu tụng chữ Hán 
được mà không hiểu nghĩa, hoặc hiểu nghĩa mà 
không biết ýẵ Những người này nên đối chiếu dịch 
nghĩa với chữ Hán thì ý nghĩa có thể hiểu biết 
được. Cũng xin ghi thêm, phân dịch âm đã in, 
cũng như phần dịch nghĩa đã in, sai và sót khá 
nhiều. Nay chỉ chữa phần dịch nghĩa, vậy phần
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dịch âm ấy càng nên bỏ đi.

3/a. Lương-Hoàng-Sám nguyên tên là Từ- 
Bi Đạo-Tràng Sám-Pháp. Vì được viết vào đời 
Lương-Võ-Đế (463-549), lại có liên hệ với ông, 
nên thông thường gọi là Lương-Hoàng-Sám.

3/b. Tác giả Lương-Hoàng-Sám thì mục lục 
của Đại-tạng-kinh ghi là “các đại pháp sư đời 
Lương tập hợp biên soạn”. Nhưng trong Đại- 
tạng-kinh lại không ghi gì cả, chỉ chú thích số 3 ở 
dưới (ĐT, 45, 922) mới ghi bản Giáp có câu của 
mục lục. Phần tôi, cố gắng tra cứu trong nhiêu tài 
liệu, cũng chỉ mới phỏng định câu ghi trên đây 
không sai lắm. Nhưng không hẳn chỉ các vị đại 
pháp-sư soạn, mà có lẽ Lương-Võ-Đê góp sức 
không ít. Lương-Hoàng-Sám nồng hậu, chân 
thành, bác lãm, mà những điêu này chính là văn 
khí của Lương-Võ-Đế.

3/cể Liên quan đến Lương-Võ-Đế, sử liệu 
đặc biệt phong phú, hấp dẫn và nhất tríể Nhất là 
2 bộ Hoằng-Minh-Tập và Quảng-Hoằng-Minh- 
Tập (ĐT, 52, 1-361) chứa đựng văn kiện vê sử 
liệu Lương-Võ-Đế nhiêu và giá trị đến nỗi chỉ tra 
mục lục cũng đã thấy được hơn phân nửa. Ngoài
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ra, sử liệu vê ông, còn thấy trong các tác phẩm 
sau đây : LỊch-Đại Tam-Bảo-Ký (ĐT, 49, 94-101) 
; Phật-Tổ Thống-Kỷ (ĐT, 49, 321-g/d ; 348-353) 
; Phật-Tổ Lịch-Đại Thông-Tải (ĐT, 49, 540-554) 
; Thỉch-ThỊ Kê-Co (ĐT, 49,794-802); Tam-Quốc 
Di-Sự (ĐT, 49,958-d-959-t). Ồng là nhà bác học, 
trước tác và diễn giảng vê nội điển và ngoại điển, 
nhất là nội điển. Đặc biệt về khoa nghi Sám-Đảo, 
ông thỉnh cầu ngài Bảo-Xướng soạn mà bắt gặp 
được, ít nhất là 5 bộ (ĐT, 49, 99-g), còn Thủy- 
Lục Đại-Trai thì do chính ông soạn đầu tiên (ĐT, 
49, 321-g/d ; 348-d ; 795-t). Ông lo việc dân, việc 
nước, việc văn hóa nứa, chứ không vì trọng việc 
đạo mà lơi việc đời (ĐT, 49, 99-d -  ĐT, 52, 111- 
d ; 234-g/d). Nhưng ông thiết thực hành trì Bô- 
Tát giới, trai giđi và bái sám đến chết không bỏ 
(ĐT°49, 99 d ; 351-d ; 552-g/d ; 544-g). Sử liệu 
trên đây cũng chỉ dẫn cho thấy sự việc và giải 
thích về cái chết của ông, đặc biệt là lời kết luận 
của sử quan Nguỵ-Trưng “ông sở trường vê việc 
khó mà bất thông với việc dễ” đối với cái chết ấy 
(ĐT, 49, 552-g) thì sự tương truyền xưa nay nên 
vất bỏ. Quan trọng nhất là việc ăn chay của Phật- 
giáo Đại-thừa, đích thực do ông thực hiện lời 
huấn thị tối hậu của Phật (ĐT, 52,293-303). Ông
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là “ông vua Bô-Tát bất khả tư nghị”, nguyên ngữ 
của Phi-Trường-Phòng (ĐT, 49, 99-d).

B iêt chú. — Pháp-Hòa, một Phật-tử cư sĩ, ẩn tu núi 
Thanh-Khê, dung sắc dị thường, tháo hạnh tuyệt đăng. 
Hầu Cảnh, người gây ra cái chết cho Lương-Võ-Đế, khi 
mới qui hàng ông, Pháp-Hòa đã biết nhất định sẽ phản, 
nói cho Chu-Nguyên-Anh. Nhưng ông này không hiểu ý, 
(cũng như Lương-Vũ-Đế đã không hiểu ý, khi ngài Chí- 
Công chỉ họng và cổ mà chữ Hán trùng âm Hằu-Cảnh -  
ĐT, 49, 348-gld). Lúc Hằu-Cảnh phản, vây kinh thành, 
Nguyên-Anh câu kế, Pháp-Hòa bảo hái trái phải đợi nó 
chín. Lúc Hau-Cảnh tiến đánh Nguyên-Đế (con thứ  7 của 
Lương-Võ-Đế, bấy giờ đang là Tương-Đông- Vương), Pháp- 
Hòa xuất hiện, dẹp tan Hầu-Cảnh rồi, muốn bình định 
luôn Bắc-Ngụy (chính quỳên cai trị Bắc-BỘ Trung-Hoa bấy 
giờ, đối diện với Nam-Lương). Nhưng Nguyên-Đếnghi sợ, 
không cho. Pháp-Hòa cười, nói, tôi không thiết chỗ ngôi 
của Phạn-Vương Đế-Thích, huống chi ngôi vị đ ế  chúa 
nhân gian. Tôi làm, là do chút nhân duyên với nhau từ 
đời Không-Vương-Phật. Nay nghi sợ là định nghiệp không 
đổi được rồi (ĐT, 49, 553-t; 351-d).

3/dẻ Chí-Công hay Bảo-Chí, là một bực thần 
kỳ nhất trong các vị cao tăng đời Lương-Võ-Đế. 
Trong sử liệu về Lương-Võ-Đê đương nhiên đã 
có Ngài, mà đặc biệt Cảnh-Đức truyền đăng lục 
cũng có truyện của Ngài, liệt kê Ngài đứng đâu 
trong các vị đạt giả của Thiên (ĐT, 51, 429-430). 
Cũng sách này, tác phẩm rất Thiền của Ngài (ĐT, 
49, 544-d) được sao lục đủ cả (ĐT, 51, 449-451).
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Sám chủ của Lương-Hoàng-Sám đúng là Ngài, vì 
Một, chính Ngài đã làm cho Lương-Võ-Đế hiên 
hậu (ĐT, 49, 544g ; 348-d) Hai, chính Ngài chỉ 
dẫn cho Lương-Võ-Đế soạn Thủy-Lục Đại-Trai 
(ĐT, 49, 321-g/d ; 795-t) Ba, Lương-Võ-Đế hỏi 
Ngài cách đối trị phiền não mê hoặc, Ngài đã nói 
đến sự tinh tiến liên tục, hàm nghĩa có sự bái sám 
(ĐT, 49,544g -  ĐT, 51, 430-t). Mặc dầu Ngài đã 
tiên tri thời gian Lương-Võ-Đế bị nạn và bị nạn 
vì ai (ĐT, 49, 348-g/d ; 541-d).

3/eễ Nguyên nhân Lương-Hoàng-Sám, 
tương truyền là để câu sám cho Hy-Thị, vợ của 
Lương-Võ-Đế. Tương truyền này chưa tìm ra căn 
cứ, chỉ thấy nguyên lời tương truyền mà thôi (ĐT, 
45, 922-g/d -  ĐT, 49, 794-d). Tra cứu sử liệu của 
Lương-Võ-Đê về bà Hy-ThỊ, chỉ thấy ghi là người 
rất thông minh nhưng tính đố kỵ. Chết rồi hiện 
hình trăn hay rồng. Lương-Võ-Đế sau đó không 
còn lập Hoàng-hậu nửa. Việc này xảy ra năm thứ 
hai niên hiệu Thiên-Giám. Năm sau, ngày mông 
8 tháng 4, Lương-Võ-Đê phát Bô-đê tâm ; năm 
sau nửa, ngày rằm tháng 2, Lương-Võ-Đế, sau ba 
năm soạn xong Thủy-Lục Đại-Trai, đến chùa 
Kim-Sơn thiết đàn này ; và năm sau nửa, Lương- 
Võ-Đê đích thân chú thích Kinh Đại-Bát-Nhã ;
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vân vân và vân vân (ĐT, 49, 544-d -  545-t; 321- 
g). Nhưng tất cả việc này, cũng như mọi việc về 
sau, đều không thấy nói chỉ để cầu cho Hy-Thị, 
lại càng không thấy nói bà đã là động cơ. Vậy, trừ 
sự tương truyền mà trên đã chỉ dẫn xuất xứ, 
Lương-Hoàng-Sám quyết định không phải chỉ vì 
bà Hy-Thị mà có. Chứng cớ là khi hạ chiếu thỉnh 
cầu ngài Bảo- Xướng soạn 5 bộ vê khoa nghi 
Sám-Đảo, Lương-Võ-Đê nói rỗ là vì dân vì nước 
(ĐT, 49, 99-g)ễ

4/a. Nội dung Lương-Hoàng-Sám quả thật 
đặc biệt, đối với tất cả sám pháp sau sách ấy. 
Trước sách ấy, sám pháp cơ hô chưa có. Điêu đặc 
biệt đâu tiên là cái tên Từ-Bi Đạo-Tràng do mộng 
thấy Di-Lặc Thế-Tôn đặc cho. Rồi trong tất cả 
danh hiệu Phật và Bô-Tát mà Lương- Hoàng- 
Sám lễ bái, danh hiệu Di-Lặc Thế-Tôn được để 
lên trên hết. Cuối cùng, Lương-Hoàng- Sám 
nguyện cầu được cùng Di-Lặc Thế-Tôn sinh ra 
thế giới này, dự pháp hội đầu tiên của Ngài. Tâm 
nguyện này, vê nhiêu phương diện, quả thật đặc 
biệt.

4/b. Kê đó, so với các sám pháp khác,
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Lương-Hoàng-Sám có 2 điểm nổi bật nhất, là sự 
tự mừng cho mình (chứ không nhàm chán bản 
thân) với văn khí và tình ý vô cùng khích lệ, và sự 
đề cao tâm nguyện làm “bồ-đề quyến thuộc” với 
nhau (chứ không nhàm chán kẻ khác), tâm 
nguyện này tràn đầy Lương-Hoàng-Sám, thiết 
tha thật là cao độ. Chính vì tâm nguyện này, phối 
hợp sự tự mừng trên, Lương-Hoàng-Sám làm cho 
con người rất phấn khởi về mình, chân thành xin 
lỗi và tha thứ cho nhau.

4/c. Nguyện làm Bô-đê quyến thuộc với 
nhau, lại nguyện được cùng Di-Lặc Thế-Tôn sinh 
ra ở ngay thế giới này, thây trò Lương-Võ- Đê 
quả muốn cùng nhau, trong giới Bồ-Tát và tâm 
Bô-Đê, làm cái gì cho đời và đạo, theo gương A- 
Dục-Vương, người mà Lương-Võ-Đê đã đích 
thân bút thọ dịch kinh truyện của ông (ĐT, 49, 
98-g/d). Đó mới là lý do đích thực của toàn bộ 
công việc cuộc đời Lương-Võ-Đế, trong đó có 
Lương-Hoàng-Sám, một bộ sách sánh vai với 
những bộ sách chắc chắn đã không tiên, mà có 
bộ còn khoáng hậu nứa, được viết bởi Lương-VỎ- 
Đê đích thân hay thỉnh cầu, và cung cấp cho hành 
và giải của ông, chứ không phải chỉ viết để cho 
có sách.



KHAI KINH

Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh :

Án lam (7 Vân).

Chân ngôn làm sạch thân miệng ý :
Án ta phạ bà phạ, thuật đà ta phạ, đạt 
ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám (3 lần).

%%%

Thật ra không nhất thiết mỗi Vân phải tụng 1 cuốn, 
mà có thể mở đầu và chấm hết ở các phẩm. Nghi thức 
khai kinh và hòi hướng dùng cho mỗi lằn tụng như vậy.
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Hương thơm giữ giới,
Thiền định, tuệ giác,
Hương thơm giải thoát,
Cùng với hương thơm,
Giải thoát thấy biết,
Làm thành đài mây,
Chói sáng rực rỡ,
Bủa khắp pháp giới,
Hiến cúng mười phương,
Các đấng vô thượng,
Xứng với tự tánh 
Làm mọi việc Phật,
Xông ướp chúng sinh 
Phát tâm Bồ-đề,
Thoát bỏ vọng nghiệp,
Thành vô-thượng-giác. (2)

Nam-Mô Hương-Cúng-Dường 
Bồ-Tát, Ma-Ha-Tát (3 lần).

(2) Kết hợp 2 bài cúng hương thường dùng.
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Đại từ đại bi 
Thương xót chúng sinh, 
Đại hỷ đại xả 
Cứu vớt muôn loài,
Hào quang diệu tướng 
Dùng tự trang nghiêm, 
Chúng con chí thành 
Qui y đảnh lễ.

%%%

Phật với chúng con 
Tánh vốn thanh tịnh, 
Nên sự cảm ứng 
Thật bất tư nghị;
Như những viên ngọc 
Anh hiện với nhau, 
Thập phương chư Phật 
Anh hiện nơi con,
Thân con hiện trước 
Thập phương chư Phật, 
Con đem đầu mặt 
Lạy sát chân Phật.-#-
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-  Chí tâm đảnh lễ : Nam-mô tận hư  
không, biến pháp giới, quá, hiện, vị lai, 
thập phương chư Phật, Tôn Phap, Hiền- 
Thánh-Tăng, thường trú Tam-Bảo. (1 lạy)
-  Chí tâm đảnh lễ : Nam-mô Ta-Bà Giáo- 
Chủ, Bổn-Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật, 
Đương-lai hạ sanh Di-Lặc Tôn Phật, 
Đại-Trí Văn-Thù Sư-Lợi ‘ Bồ-Tát, Đại- 
Hạnh Phổ-Hiền Bồ-Tát, Hộ-Pháp chư  
Tôn Bồ-Tát, Linh-Sơn Hội-Thượng Phật 
Bồ-Tát. (1 lạy)
-  Chí tâm đảnh l ễ : Nam-mô Tây-Phương 
Cực-Lạc thế-giới, đại-từ đại-bi A-Di-Đà 
Phật, Đại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-Tát, Đại- 
Lực Đại Thế-Chí Bồ-Tát, Thanh Tịnh 
Đạỉ-Hải-Chúng Bồ-Tát. (1 lạy)

Giọt nước trong sạch 
Đầu cành dương chi,
Rưới thấm tất cả 
Toàn cõi tam thiên,
Tự tánh chân không
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Đức dụng đủ tám,
Lợi ích hết thảy 
Nhân loại chư thiên,
Làm cho pháp giới 
Thanh tịnh liên miên,
Diệt trừ tội nghiệp 
Sạch hết oan khiên,
Lửa ngọn đỏ rực 
Biến thành sen hồng.

Nam-Mô Đạỉ-Bỉ Quán-Thế-Âm
Bồ-Tát (3 Vân).

CHỦ ĐẠI BI

Nam-Mô Đại-Bi Hội-ThƯỢng Phật Đồ-Tát
(3lần).

Thiên-thủ thiên-nhãn vô 
ngại đạỉ-bi tâm đà-la-ni :
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Nam-mô hắc ra đát na đá ra 
dạ da. Nam-mô a lị da. Bà lô 
kiết đế, thước bát ra da. Bồ đề 
tát đỏa bà da. Ma ha tát đỏa bà 
da. Ma ha ca lô ni ca da. Án. Tát 
bàn ra phạt duệ. Số đát na đát 
tả.

Nam mô tất cát lật đỏa y 
mông a lị da. Bà lô k iết đế thất 
Phật ra lảng đà bà.

Nam-mô na ra cẩn trì. Hê lị 
ma ha bàn đa sa mế. Tát bà a 
tha đậu du bằng. A thệ dựng. 
Tát bà tát đa, na ma bà già. Ma 
phạt đặc đậu. Đát điệt tha. Án. 
A bà lô hê, lô ca đế.* Ca ra đế. 
Di hê lị. Ma ha bồ-đề tát đỏa. 
Tát bà tát bà. Ma ra ma ra, ma 
hê ma hê lị đà dựng. Câu lô câu 
lô k iết mông. Độ lô độ lô phạt
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xà da đế, ma ha phạt xà da đế. 
Đà ra đà ra. Địa lị ni. Thất Phật 
ra da. Gỉá ra giá ra. Mạ mạễ 
Phạt ma ra. Mục đế lệ, Y hê y 
hê, thất na thất na. A ra sâm  
Phật ra xá lợi, phạt sa phạt 
sâmỀ Phật ra xá da. Hô lô hô lô 
ma ra, hô lô hô lô hê lị. Ta ra ta  
ra. Tất lị tất lị. Tô rô tô rô. Bồ- 
đề dạ bồ-đề dậ. Bồ-đà dạ bầ-đà 
dạ. Di đế lị dạ. Na ra cẩn trì. 
Địa lị sắc nỉ na. Ba dạ ma na, 
ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. 
Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất 
đà du nghệ. Thất bàn ra dạ, ta 
bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà hã. 
Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra 
tảng a mục khư da, ta bà ha. Ta 
bà ma ha a tất đà dạ, ta bà ha. 
Gỉả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. 
Ba đà ma kỉết tất đà da, ta bà

• 7
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ha. Na ra cẩn trì bàn dà ra dạ, 
ta bà ha. Ma bà lị thắng kỉết ra 
dạ, ta bà ha.

Nam-mô hắc ra đát na, đá 
ra dạ da, Nam-mô a lị da, Bà lô 
kiết đế, Thước bàn ra dạ, ta bà 
ha.

Án tất điện đô, Mạn đa ra, 
Bạt đà da, ta bà ha. (3 lần)

Kính lạy đức Thế-tôn,
Qui-y các Phật-đà,
Nay con phát đại nguyện,
Trì tụng Lương-Hoàng-Sám, 
Trên trả bốn ân nặng,
Dưới giúp ba đường khổ.
Những người thấy nghe được, 
Đều phát tâm Bồ-đề,
Thưc hành hanh trí-tuê,

• • • /
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Tập hợp mọi phước đức,
Báo thân này kết thúc,
Cùng sinh cõi Cực-lạc.

***

(Nếu bái sám cho người, bái sám đê câu an hay 
câu siêu, đêu phải tác bạch rõ ràng ở đây, về tên mình, 
tên người mình cầu và cầu mục đích nào. Đại khái, đệ
tử tên ...........  nguyện bái sám theo Lương-Hoàng-Sám
để câu ch o ........... được thân tâm an lạc hay được vãng
sanh Tịnh-Độ).

Phật pháp tuyệt diệu,
Cực kỳ cao xa,
Trăm ngàn vạn kiếp,
Khó mà gặp được ;
Nay con thấy nghe,
Lại được thọ trì,
Nguyện cầu thấu hiểu,
Ý thật của Phật.

Nam-Mô Bổn-Sư Thích-Ca
Mâu-Ni Phật (3 lăn)*





C U Ố N  1
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Mở đầu vận dụng phương pháp sám  
hối của “đạo-tràng từ-bi”, chúng con  
nhất tâm đem tánh mạng mà qui y và 
đảnh lễ chư Phật trong quá-khứ, hiện- 
tại và vị-lai :

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi
Phât, • 7

-  Nam-mô Thi-Khí Phật,
-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật,
-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật,
-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật, • 7
-  Nam-mô Ca-Diếp Phật,
-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni Phật,
-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phật.•

Mênh danh từ bi dạo tràng là nhân
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mộng cảm Di-Lặc Thế-Tôn, từ tâm bao 
trùm hiện tại, bi tâm lan đến vị-lai, y sự 
đề tên, nên không dám đổi. Phương 
pháp sám-hối này dựa vào năng lực từ  
bi hộ niệm ấy là để bảo vệ Tam-Bảo, tiêu  
diệt ma quân, chế ngự những kẻ tự cao 
kiêu ngạo, làm cho ai chưa có thiện căn  
thì có, ai có rồi thì có thêm, ai cố chấp 
tà kiến thì thoát bỏ, ai ưa thích Tiểu- 
thừa thì chấp nhận Đại-thừa, ai chấp 
nhận Đạỉ-thừa thì thấy thích thú. Lại 
nứa, từ bi là chúa tể của các điều thiện, 
là chỗ quay về mà nương tựa của mọi 
người. Như mặt trời chiếu sáng ban 
ngày, mặt trăng soi tỏ ban đêm, đối với 
moi người, từ bỉ là mắt, là hướng đạo, là 
mẹ cha, là anh em, đem mọi người qui 
về trường giác ngộ, làm bạn hữu chân 
thật cho nhau. Sự thân thiết của từ bi 
hơn cả ruôt thit, bởi lẽ đời đời theo  • ♦ 7
nhau, chết cúng không bỏ, nên được 
mệnh danh là tâm lý rộng lớn, và nêu
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lên như trên.

Hôm nay, trong đạo tràng này, tất 
cả mọi người, có mặt cũng như khuất 
mặt, theo phương pháp sám hối thì 
trước tiên  phải cùng nhau lập tâm chí 
vĩ đại. Tâm chí ấy có mười hai điều sau 
đây : Một là nguyện giáo hóa chúng  
sanh, không có giới hạn trong thời gian 
và không gian ; Hai là nguyện báo đáp 
ân Phật, cứng không có một giới hạn  
nào cả ; Ba là nguyên đem năng lực 
thiện hạnh ấy làm cho mọi người không 
phá hủy đối với cấm giới của P h ậ t; Bốn 
là nguyện đem năng lực thiện hạnh ấy 
làm cho mọi người không khinh dễ đối 
với các bực tôn trưởng; Năm là nguyện  
đem năng ỉực thiện hạnh ấy ỉàm cho mọỉ 
người không giận dữ đối với chỗ mình 
sinh số n g ; Sáu là nguyện đem năng lực 
thiện hạnh ấy làm cho mọi người không 
đố kị đối với sắc tướng của kẻ k h á c; Bảy 
là nguyên đem năng lực thiện hạnh ấy
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làm cho mọi người không tiếc lẫn đối với 
tài sản trong thân và ngoài thân ; Tám 
là nguyện đem năng lực thiện hạnh ấy 
làm cho mọi người, thực hành bất cứ  
phước đức gì, không vì mình mà vì tất 
cả nhứng kẻ không ai che c h ở ; Chín là 
nguyện đem năng lực thiện hạnh ấy làm 
cho mọi người không vì bản thân mà thỉ 
hành bốn hạnh nhiếp hóa ; Mười là 
nguyên đem năng lực thiện hạnh ấy làm  
cho mọi người biết cứu giúp và đem an 
vui lại cho những kẻ cô độc, tù đày và 
bịnh khổ ; Mười một là nguyện đem 
năng lực thiện hạnh ấy chiết phục 
những kẻ đáng chiết phục và nhiếp hóa 
những kẻ đáng nhiếp hóa ; Mười hai là 
nguyện đem năng lực thiện hạnh ấy làm 
cho mọi người sình ra ở cảnh ngộ nào 
cúng tự nhớ mà phát Bồ-Đề-tâm và làm 
cho tâm chí ấy liên  tục. Ngữa mong các 
vị có mặt khuất mặt, hoặc phàm hoặc 
thánh, đồng che chở, đồng nhiếp thọ,
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làm cho chúng con thanh tịnh được 
những điều chúng con sám hối, thành  
tựu được những điều chứng con cầu 
nguyện, tâm bằng tâm chư Phật, 
nguyện bằng nguyện chư Phật, tất cả 
lục đạo tứ sanh tiếp nhau mà thỏa mãn 
chí nguyện mong cầu tuệ giác vô 
thượng.

PHẦN THỨ NHẤT:

c u y  y  TAM EẲC

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, phải tư  
duy và thấu triệt vú trụ vô thường, thân  
hình chuyển biến. Trẻ và mạnh sẽ phải 
già và yếu, đừng ỷ sắc đẹp mà tự trầm  
mình trong nhứng hành động nhơ bẩn. 
Vạn vật biến động, tất cả sẽ chết, trên  
trời dưới đất có ai lưu đươc ? Tuổi trẻ 
thì đẹp, thì tươi và thơm, nhưng, nhứng 
thứ ấy đâu phải là sự bảo đảm cho thân  
mạng con người ? Sự sống là bởi kết hợp
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thì tất phải rã mất. Sinh già bịnh chết 
đến không ước hẹn, ai là kẻ ngăn chận 
cho ta ? Tai họa bất thần, ai mà thoát 
khỏi. Bất cứ sang hèn, chết là vì th ế  và 
chết là sình và thối, không thể ngửi 
được. Như thế, cưng dưỡng thân này 
một cách vô lối đâu có ích gì ? Nếu 
không nỗ lực thực hành việc làm vượt 
bực thì không có cách gì làm cho thân  
này giải thoát.

Đệ tử chúng con tự nghĩ, thân như 
sương mai, mạng như nắng chiều, cuộc 
đời nghèo nàn, không một ưu điểm đáng 
ca tụng. Trí không sáng suốt như vĩ 
nhân, thức không thấu triệt như thánh  
hiền, lời nói không có cái hoa mỹ của sự 
trung hòa nhân hiếu, việc làm không có 
cái tiết tấu của sự tiến thoái cao thấp, 
nên mạo muội lập chí nguyện sám hối. 
Cảm phiền nhân giả, ngước mong đại 
chúng, hãy hổ thẹn và lo sự. Vì lẽ đạo 
tràng này có kỳ hạn, sau tiếc cúng
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không kịp, huống chi rồi đây sẽ có thể  
không còn gặp nhau nửa. ước mong tất 
cả háy nỗ lực, sớm tối nhất tâm, đích 
thân phụng hiến, tinh tiến  gia tăng. Chỉ 
điều ấy là khoái thích. Kính xin đại 
chúng giữ chặt tâm mình, mang cho nó 
áo gỉáp nhẫn nại để được bước vào cửa 
ngố của chánh pháp sâu xa.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, hăy thiết 
tha và cẩn trọng mà phát động tâm chí 
dũng mãnh, tâm chí không phóng dật, 
tâm chí bất động, tâm chí bao la, tâm chí 
siêu viêt, tâm chí đai từ bi, tâm chí ưa • 7 • 7 
thích điều thiện, tâm chí hoan hỷ, tâm  
chí báo đáp ân đức, tâm chí hóa độ tất 
cả, tâm chí che chở tất cả, tâm chí giúp 
đỡ tất cả, tâm chí đồng đẳng Bô-Tát, tâm  
chí đồng đẳng chư Phật, nhất tâm, chí 
ý, năm bộ phận của cả cơ thể đều gieo 
xuống sát đất, phụng vì nguyên thủ, tổ 
quốc, dân tộc, phụng vì cha mẹ, sư
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trưởng, các cấp tu sĩ, bạn hiền, bạn dứ, 
phụng vì loài trời, loài tiên, bốn vị thiên  
vương hộ vệ th ế gian, những vị thiện  
thần và ỉong thần tám bộ hộ vệ những 
kẻ làm lành, trừng trị những kẻ làm ác, 
hộ vệ nhửng người thọ trì kinh pháp, 
rộng ra cho đến tất cả và hết thảy, hễ 
có tâm có thức, thì dầu ở  dưới nước, ở  
trên đất hay ở  trong không, vô cùng 
trong thì gian và vô tận trong không 
gian, chúng con đều phụng vì họ mà :

Qui y tất cả Phật-Đà khắp cả mười 
phương, cùng tận hư không giới ;

Qui y tất cả Phật-Pháp khắp cả 
mười phương, cùng tận hư không giới ;

Qui y tất cả Thánh-Hiền khắp cả 
mười phương, cùng tận hư không giới.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, phải tim 
hiểu vì lý do nào mà chúng ta cần qui y 
Tam-Bảo ? Chư Phât Bồ-Tát có cái tâm
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đại bi vô giới hạn đô thoát th ế gian, có 
cái tâm đại từ vô giới hạn an ủi thế gian, 
coi hết thảy chúng sanh như đứa con 
một. Tâm đại từ đại bi ấy không bao giờ 
có sự chán nản, mỏi mệt, luôn luôn hoạt 
động việc thiện, lợi ích tất cả, thề diệt 
cái lửa tham sân si của chúng sanh, giáo 
hóa cho họ được tuệ giác vô thượng. 
Chúng sanh chưa thành Phật-Đà thì 
nguyên chưa nhận địa vị ấy. Vì lý do như  
vậy mà nên qui y Phật. Lại nứa, chư  
Phật thương chúng sanh quá hơn cha 
mẹ, nên trong kỉnh có nói, cha mẹ 
thương con, lòng thương ấy chỉ một đời, 
còn Phật thương muôn loài thì lòng  
thương ấy vô tận. Cha mẹ thấy con vong  
ân bội nghĩa thì hờn thì giận, lòng  
thương mỏng và ít đi, còn chư Phật Bồ- 
Tát không phải cách đ ó : Thấy những kẻ 
vong ân bội nghĩa lòng thương càng 
nặng, đến nỗi vào cả trong biển lửa dứ 
dội của địa ngục vô gián mà thay họ chịu
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VÔ lượng khổ. Chư Phật, chư Đại Bồ-Tát, 
thương chứng sanh quá hơn cha mẹ 
thương con như thế, nhưng chúng sanh  
vì ngu mê che mất giác tuệ, vì phiền não 
mờ mất tâm tư, không biết quay về các 
Ngài, các Ngài thuyết pháp giáo hóa 
cúng không biết tín thọ, đến nỗi phỉ 
báng thô lỗ, chưa bao giờ biết nghĩ đến  
hồng ân của chư Phật. Vì sự không biết 
tín thọ chánh pháp mà đọa lạc địa-ngục, 
ngạ-quỉ, súc-sanh, khắp trong sắt, máu 
và lửa mà chịu vô lưựng khổ. Hết tội 
được ra, tạm sanh loài người thì thân  
thể được trang sức bằng sự không đầy 
đủ của các cơ quan. Không có nước 
thiền định, không có kiếm trí tuệ, 
những trở ngại như vậy là vì không biết 
tín thọ chánh pháp.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, nên hiểu  
cái tội không biết túi thọ chánh pháp 
đứng đầu các tội khác. Chính cái tội ấy
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làm cho chúng ta đá không bao giờ được 
thấy Phật. Ngày nay, hãy cùng nhau  
quyết liệt bẻ gãy tình ý, nổi tâm tảng  
thượng, sanh ỉòng tàm quí, đảnh lễ, 
khẩn cầu, sám hối tôi cú. Tôi hết thì 7 • • 
thân tâm thanh tịnh, sau đó vận dụng 
trí tưởng mà nhập vào cửa ngõ của sự 
qui y túi thọ. Nếu không vận dụng tâm  
ý như vậy thì ngay bây giờ đã cách tuyệt, 
bế tắc, và một khi mất hướng đi thì 
mang nhiên không biết đâu mà trở về. 
Như thế, mọi người há lại không như  
núi Thái-sơn đổ xuống, gieo xuống đất 
năm bộ phận của cả cơ thể, nhất tâm mà 
qui y và tín thọ, không còn một ý tưởng 
nghỉ ngờ ?

Đệ tử chúng con ngày nay nhờ 
năng lực từ bi của chư Phật Bồ-Tát mà 
bắt đầu được tỉnh ngộ, ỉòng rất hổ thẹn, 
những tội đá làm nguyện xin trừ bỏ, 
những tôi chưa phạm nguyện xin không 
dám. Từ nay sắp đi cho đến ngày được
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tuê giác vô thượng, phát khởi đức tin  
kiên cố, không cho lay chuyển nữa. 
Thân này bỏ rồi, hoặc sanh địa-ngục, 
ngạ-quỉ, súc-sanh, hoặc sanh loài người, 
loài trời, trong tam giới, sanh làm đàn 
ông, đàn bà hay không phải nam nữ, 
hoặc lớn hoặc nhỏ, hoặc thăng hoặc 
trầm, chịu những sự bức bách khó kham 
nhẫn đến đâu, cũng thề không vì cái 
khổ ấy mà lay chuyển đức tin ngày nay. 
Thà là ngàn vạn đời kiếp chịu khổ đủ 
cách, thề không vì cái khổ ấy mà lùi 
bước, đánh mất đức tin bây giờ. Ngưỡng 
mong chư Phật, Đại-Đia Bồ-Tát, đồng 
cứu hộ, đồng nhiếp thọ, làm cho đệ tử  
chúng con đức tin kiên cố, đồng đẳng 
với tâm của chư Phật, đồng đẩng vớỉ 
nguyện của chư Phật, ma quân và ngoại 
đạo hết cách phá hoại. Tất cả đại chúng 
háy cùng nhau chí tâm, đồng một nỗi 
thống thiết, năm bộ phận của cả cơ thể 
đều gieo xuống đất mà :
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Qui y tất cả Phật-Đà khắp cả mười 
phương, cùng tận hư không g iớ i;

Qui y tất cả Phật-Pháp khắp cả 
mười phương, cùng tận hư không gidri;

Qui y tất cả Thánh-Hiền khắp cả 
mười phương, cùng tận hư không giới.

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, hãy tập 
trung tâm trí lại mà nghe những lời 
trình bày sau đây. Loài người hay loài 
trời đều là ảo tượng, vũ trụ thực chất là 
huyễn hóa. Là ảo tượng nên không có 
kết quả chân thật, là huyễn hóa nên  
biến chuyển vô cùng. Không có kết quả 
chân thật nên chim mãi trong gỉòng 
sông sanh tử, biến chuyển vô cùng nên  
trôi hoài trong đại dương ái dục. Chúng 
sanh như vậy, thật nặng lòng thương 
tưởng cho các vi Thánh. Nên trong Kỉnh 
Hoa-Từ-Bi có nói, các vị Bồ-Tát thành  
tựu địa vi Phật-Đà là mỗi ngài có một
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bản nguyện. Như đức Thích Tôn không 
hiện ra làm kẻ sống lâu mà thúc đời sống 
lại cho ngắn, là vì cái bản nguyện  
thương chúng sanh trong th ế  giới này -  
chứng sanh mà sự sống chết xảy ra chỉ 
trong phút chốc, nhưng lại chìm mãi mà 
chưa bao giờ thoát khỏi khổ hải. Nên, ở  
trong thế giới này, để cứu những kẻ quá 
xấu, có khi trong sự giáo huấn Ngài đã 
phải dùng cả đến những lời cứng cỏi, 
khắc khổ. Không từ lao khổ mà hóa độ 
chúng sanh, Ngài chưa bao giờ từ bỏ cái 
tâm nguyện cứu th ế vĩ đại áp dụng 
nhứng phương tiện  lợi ích. Vì th ế mà 
Kinh Tam-Muội có nói, tâm của Chư 
Phật là đại từ bi, từ bi mà thương là 
thương chúng sanh đau khổ. Khi thấy 
chúng sanh khổ thì không khác gì tỉm  
bị bắn, mắt bỉ đâm, nên cảm thương, 
khắc khoải, tìm cách bạt trừ khổ náo, 
làm cho ho an lac. Lai nữa, chư Phật vì• • • 7 ♦ 
tuệ giác như nhau nên  sự giáo hóa cũng
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như nhau. Thế nhưng, riêng đức Thích 
Tôn được ca tụng là đấng dũng mãnh, là 
vì Ngài nhận chịu mọi thứ khổ sở để độ 
thoát chúng ta. Chúng ta phải biết ân  
đức từ bi của đức Bổn-Sư thật là trọng  
đại. Ngài ở  ngay trong chúng sanh đau 
khổ mà giáo huấn đủ cách, lợi ích hết 
thảy. Ngày nay chúng ta mà chưa được 
giải thoát, bước tới không nghe tiếng  
nói diễn đạt về Nhất-thừa, bước lui 
không thấy hào quang ẩn khuất nơi 
Song-thọ, là vì nghiệp lực trở ngại, làm  
cho tâm niệm của chúng ta cách biệt với 
từ bi của chư Phật. Chúng ta hãy nghĩ 
mà cảm mô ân Phât, chính sư cảm mô • • 7 • • 
ấy sẽ làm cho lòng tốt dày và đậm hơn 
lên. Ngay trong cảnh khổ mà chúng ta 
đá biết tưởng nhớ ân Phật, nức nở, bùi 
ngùi, buồn tủi, cảm động, thì háy cùng  
một nỗi thống thiết như nhau, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể  
mà chí tâm phụng vì nguyên thủ, tổ
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quốc, dân tộc, phụng vì cha mẹ, sư 
trưởng, thí chủ, bạn hiền bạn ác, phụng 
vì loài trời, loài tiên, những vị thiện  
thần thông minh chánh trực ở  khắp 
trên trời dưới đất hay trong hư không, 
bốn vị thiên vương hộ vệ th ế gian, long 
thần tám bộ hộ vệ những người làm  
lành và trừng trị những kẻ làm ác, hộ 
vệ nhứng người thọ trì kỉnh pháp, nói 
tóm, phụng vì tất cả và hết thảy chúng 
sanh vô tận trong không gian và vô 
cùng trong thời gian mà :

Qui y tất cả Phật-Đà khắp cả mười 
phương, cùng tận hư không g iớ i;

Qui y tất cả Phật-Pháp khắp cả 
mười phương, cùng tận hư không g iớ i;

Qui y tất cả Thánh-Hiền khắp cả 
mười phương, cùng tận hư không giớỉ.

Cùng nhau quì xuống, chấp tay, 
lòng nghĩ, miệng nói, những lời sau đây:



Chư Phật Thế-Tôn 
Là đấng đại thánh, 
Giác ngộ các pháp 
Một cách cùng tận, 
Bực thầy vô thượng 
Của cả trời người,
Vì vậy chúng con  
Hết lòng qui y.

Tất cả Phât-Pháp 
Thường trú bất diệt, 
Kỉnh ỉuật thanh, tịnh  
Diễn đạt pháp ấy, 
Thật có năng ỉực 
Trừ binh thân tâm,

• 7 
Vì vậy chúng con 
Hết lòng qui y.

Các vi Bồ-tát
•

Chứng đỉa vi cao, 
Bốn quả Sa-môn 
Đá được giải thoát, 
Là người thật cổ



Năng lực cứu khổ,
Vì vậy chứng con  
Hết lòng qui y.

Tất cả Tam-Bảo 
Cứu độ thế gian,
Con xin chí thành  
Cứỉ đầu đảnh lễ,
Chúng con nguyện vì 
Lục đạo chứng sanh,
Qui y đảnh lễ 
Tam-Bảo vô thượng.

Lòng đại từ bi 
Che chở hết thảy,
Làm cho hết thảy 
An vui lợi lạc :
Các đấng thương xót 
Chúng sanh như vậy,
Chúng con cùng nhau 
Hết lòng qui y.

Tất cả đại chúng hãy gieo xuống
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đất năm bộ phận của cả cơ thể, cùng tâm  
niệm mà bạch rằng, nguyên xin hết thảy 
Tam-Bảo trong mười phương th ế giới, 
dùng năng lực từ bi, năng lực bản  
nguyện, năng lực đại thần thông, năng  
lực bất tư nghị, năng lực đại tự tại, năng  
lực cứu độ chúng sanh, năng lực che chở 
chúng sanh, năng lực an ủi chúng sanh, 
mà làm cho hết thảy chúng sanh biết rõ 
rằng hôm nay chúng con đang vì họ mà 
qui y Tam-Bảoễ Nguyện nhờ nảng lực 
của cổng đức này mà làm cho hết thảy 
chúng sanh thỏa mán được nguyện  
vọng của h ọ : Nếu họ ở trong loài trời và 
loài tiên thì làm cho họ hết sạch phiền  
n ã o ; nếu ho thuôc loài Tu-la thì bỏ đươc 7 • ♦ • 
thói kiêu ngạo ; nếu họ ở  trong loài 
người thì không còn khổ sở  ; nếu họ ở  
trong địa-ngục, ngạ-quỉ hay súc-sanh 
thì tức khắc được thoát khỏi. Chúng con 
lại nguyện rằng, hôm nay, các loài 
chứng sanh, nghe hay không nghe đưực
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danh hiệu Tam-Bảo, hết thảy đều nhờ 
thần lực của Phật mà đồng được giải 
thoát, cứu cánh thành tựu tuệ giác vô 
thượng, cùng với các vi Bồ-Tát bước lên  
địa vị Đại-gỉác.

• • • 9

PHẦN THỨ H A I:

DIỆT TRÌT N e m  li€ẶC

Hôm nay, tất cả đại chứng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, háy nhất 
tâm nghe kỹ. Nguyên lý nhân quả là ảnh 
hưởng lẫn nhau, cảm ứng với nhau, phát 
sanh cho nhau. Đó là lẽ tất nhiên, là luật 
nhất đỉnh. Nhưng các loài chúng sanh 
hành vi bất nhất, thiện ác hổn tạp. Vì 
sự hổn tạp ấy mà quả báo có tinh có thô, 
có sang có hèn, có hiền có dữ, ngàn sai 
muôn biệt. Vì sự sai biệt ấy mà không 
còn biết nỗi hành vi đã tạo. Vì s»ẻí không 
biết ấy mà nghỉ hoặc nổi lên : Tinh tiến  
giữ giới, lẽ đáng trường sanh, sao lại 
thấy yểu tử ? Đồ tể tàn sát, lẽ đáng chết
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yểu, sao lại sống lâu ? Thanh liêm thì 
gỉàu sang mới phải, sao lại nghèo khổ ? 
Tham lam trộm cướp, lẽ đáng khốn  
cùng, sao lại thấy sung túc hơn lên  ?

Những nỗi nghi hoặc như vậy, ai 
mà không than, không nghĩ ? Đâu có 
biết rằng nguyên nhân là vì hành vi cũ. 
Nên Kinh Kim-Cang Bát-Nhã có nói, ai 
trì tụng kỉnh này mà bi người khinh dễ 
là vì kẻ ấy đời trước có những ác nghiệp  
đáng ỉẽ đời sau phải sa đọa ác đạo, 
nhưng đời này, nhờ trì tụng Kim-Cang 
Bát-Nhã mà bị người khỉnh dễ rồi thì ác 
nghiệp ấy liền  được tiêu diệt. Nguyên  
nhân làm cho có kẻ không thâm túi lời 
giáo huấn ấy trong kỉnh, nghỉ hoặc nổi 
lên như trên, là vì sư mê hoăc của vô 7 • • 
minh làm cho suy tư điên đảo. Họ cũng  
không tin ở  trong tam giới là khổ, thoát 
ngoài tam giới là vui. Họ đắm say cuộc 
đời, luôn ỉuôn cho là lạc thứ. Nhưng, 
nếu là lạc thú thì vì ý gì mà ngay trong
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đó lại phát sanh cảm giác đau khổ ? Ăn 
uống quá độ là thở khó, bụng sình. Một 
bữa thích khẩu ỉà giết bao nhiêu mạng, 
oan nghiệp nghìn kiếp không thôi. Y 
phục lại còn mệt hơn : Lạnh mà lụa 
mỏng đá oán, nóng mà nhung dày đã 
than. Bảo là vui vì sao lai khổ ? Vì thế  
mà biết ăn mặc thực chất không phải 
lạc thú. Nếu cho thân quyến là lạc thú  
thì lẽ đáng đoàn tụ mãi với nhau, tiếng  
hát giọng cười không tắt, vì lý do nào mà 
phút chốc ly tan, mới có đó mà đã không 
rồi, kêu trời trách đất, đứt ruột đứt gan 
? Thêm nữa, không biết sanh ra là từ  
đâu đến, chết rồi sẽ đi về đâu. Chỉ biết 
ngậm buồn mà đưa nhau đến huyệt, một 
lần chia tay là từ biệt đến cả vạn đại. 
Những hiện tượng như vậy khổ não vô 
cùng, nhưng con người nhìn bằng con 
mắt mê mờ nên cho là lac thú, còn sự 
xuất th ế mới chính là nguyên nhân đem 
lai an lac thì ho lai cho là khổ sở. Thấy • • • • *'
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ăn thì thô sơ, hạn chế, đứng ngọ, mặc 
thì từ khước đồ nhẹ và mịn, chỉ dùng vải 
gai chắp vá, liền bảo những kẻ ỉàm như  
th ế là tự hành hạ, đâu cố biết đó là đạo 
giải thoát ? Thấy ai bố-thí, trì-giới, 
nhán-nhục, tinh-tiến, kỉnh hành, lễ bái 
và tụng tập một cách cần cù siêng năng, 
thì cho là họ tự làm khổ ỉấy mình, đâu 
có biết được chính là họ đang thực hành  
tâm xuất th ế ? Thoảng như có người 
bịnh mà chết thì nghỉ ngờ phỉ báng, bảo 
rằng suốt ngày bắt buộc thân tâm  
khỏng nghỉ, khí lực con người làm sao 
chịu nổi, nếu không cần cù thì đâu đến  
nỗi, chỉ phí tánh mạng mà không thấy 
ích gì. Lại còn cô chấp ý kiến của mình, 
cho là hợp lý, đúng việc. Nhưng thật ra 
là vì không biết cứu xét nguyên lý phức 
tạp của nhân quả mà tự tạo cho mình 
những sự ngộ nhận như trên. Rồi may 
ra gặp bạn hiền thì ngộ nhận ấy hết 
được, không may mà gặp bạn ác thì đã
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ngờ lại còn ngu thêm. Vì ngu và ngờ mà 
đọa lạc trong ba ác đạo. Trong ba ác dạo 
thì còn hối hận sao kịp ?

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, nên biết 
những sự nghỉ hoặc như trên xuất hiện  
bởi nhiều nguyên nhân. Huống chi cái 
tập quán nghỉ hoặc, ra khỏi tam giới vẫn  
chưa bỏ hết, thì đời này làm sao hết ngay 
được. Thế nhưng, đời này mà không trừ  
bỏ thì đời sau lại tăng thêm lên. Chúng 
ta cùng nhau mới bước vào đường dài, 
tự nguyện khổ hạnh, thì phải y theo 
giáo huấn của Phật mà như thực tu  
hành, không nghỉ hoặc, không từ mệt 
nhoc. Chư Phât thánh nhân mà ra khỏi

• • 

sanh tử, vượt qua đến bờ bến bên kia là 
do công phu tích chứa thiện hạnh mới 
được vô ngại, tự tại giải thoát. Còn 
chúng ta ngày nay, sanh tử chưa giải 
thoát là đã phải tự xót xa rồi, huống chi 
còn tự dung túng mình ham ở  mãi trong
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th ế giớỉ ác ? May mắn cho chúng ta là 
bốn đại chủng chưa suy, năm bộ phận  
còn mạnh, đi đứng tự nhiên, cử động tùy  
ý, vậy mà không chịu nỗ lực thì còn  
muốn chờ gì ? Quá khứ đã phí một đời 
nên đá không giác ngộ, hiện tại đời này 
nếu lại vất đỉ, vẫn không một chút tu  
chứng, thì vị lai lấy gì để tự độ ? Tự suy 
luận phê phán như vậy thì thấy thật đau 
ỉòng. Vì th ế mà chứng ta ngày nay duy 
có mỗi môt viêc, là tinh tiến sám hối, nỗ

• • 7 7 
lực tu hành, không còn được phép nói 
rằng hãy thư thả, Phật đạo lâu dài, đâu 
phải một ngày mà hoàn thành. Bởi vì 
như th ế  thì ngày này đi qua là còn đì qua 
ngày khác nữa, biết đến bao giờ mớỉ 
được cái địa vị “hoàn thành công việc” 
? Nay, có kẻ tụng Kỉnh ngồi Thiền, siêng  
năng khổ hạnh mà bịnh hoạn chút ít, 
liền cho bịnh hoạn do công phu ấy gây 
ra. Nhưng họ không tự  biết, nếu không  
có công phu ấy thì đáng ra đã chết từ
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bao giờ. Chính nhờ công phu ấy mới còn  
đến ngày nay. Huống chi bốn đại chủng  
lúc thịnh lúc suy, thì bịnh hoạn là việc  
rất thường. Già với chết còn không thể  
tránh được, nữa là bịnh hoạn. Vì lẽ đời 
sống con người kết hợp thì phải tan rã. 
Nên muốn được giác ngộ thì phải y theo  
giáo huấn của Phật. Trái với giáo huấn  
ấy mà được là điều vô lý. Mọi loài chứng 
sanh vì trái giáo huấn của Phật mà luân  
chuyển tam đồ ác đạo, nhận đủ khổ sở. 
Nếu đúng với giáo huấn của Phật thì 
không còn mơ ước nghỉ ngơi, mà nổ lực 
thực hành Phật- Pháp để tự cứu, cấp 
bách như cứu đầu mình đang cháy, 
không được để một đời không một ích  
lơi.

Đại chúng hãy cùng nhau đồng một 
nỗi thống thiết, như núi Thái-sơn đổ 
xuống, gieo xuống đất tất cả năm bộ 
phận của cơ thể, phụng vì từ vô thỉ đến 
ngày nay, cha mẹ nhiều kiếp, thân
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quyến nhiều đời, liệt vị Hòa-thượng, Y- 
chỉ-sư, Tôn-chứng-sư, Thượng-tọa, 
Trung-tọa và Hạ-tọa, thí-chủ, bạn hiền  
bạn dữ, chư thiên, chư tiên, bốn vị thiên  
vương hộ vệ thế gian, những vị thiện  
thần hộ vệ người làm lành, trừng trị kẻ 
làm ác và hộ vệ những người thọ trì kỉnh  
pháp, long thần tám bộ, rộng ra nữa ỉà 
hết thảy chúng sanh khắp trong mười 
phương vô cùng vô tận, đại chứng hãy 
phụng vì họ mà qui y và đảnh lễ các 
đấng Đại từ bỉ phụ của cả th ế gian :

(7 đức Phật mà đứng đầu là Ngài 
Duy-Vệ, -  10 đức Phật mà đứng đầu là 
ngài Thiện-Đức, là xuất từ Kỉnh Phân- 
Biệt Công-Đức. -  35 đức Phật mà đứng 
đầu là ngài Kim-Cang Bất-Hoại, là xuất 
từ Kinh Quyết-Định Tì-Ni. -  53 đức Phật 
mà đứng dầu là ngài Phổ-Quang, là xuất 
từ Kinh Quán- Dược-Vương Dược- 
Thượng nhị Bồ-Tát ể -  170 đức Phật mà 
đứng đầu là ngài Bảo-Hải, là xuất từ
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Kinh Xưng-Dương chư Phật công đức. -  
1000 đức Phật mà ngài Câu-Lưu-Tôn 
đứng đầu, là xuất từ Kỉnh Tam-Kiếp 
Tam- Thiên Phật Danh. Bây giờ đây là 
khỏrỉ sự từ 7 đức Phật quá-khứ).

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Duy-Vệ Phật,
-  Nam-mô Thức-Khí Phật,
-  Nam-mô Tùy-Khí Phật,
-  Nam-mô Câu-Lưu-Tần Phật,
-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Phật,
-  Nam-mô Ca-Diếp Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ"

Tát,
Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành
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qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không  
giới. Nguyên xin Tam-Bảo đem năng lực 
đại từ bi mà thương xót nhiếp thọ chúng  
con, đem năng lực đại thần thông mà 
cứu vớt che chở chúng con, làm cho 
chứng con từ ngày nay cho đến lúc được 
tuệ giác vô thượng, bốn vô lượng tâm và 
sáu ba-la-mât luôn luôn hiên ở  trước• • 
mắt, bốn vô ngại trí và sáu thần thông
lưc đươc tư tai như ý, thưc hành Bồ-Tát• • • • */ ” *

hạnh, chứng nhập tuệ giác Phật-Đà, 
giáo hóa mười phương đồng thành  
chánh giác.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng  
sám hối trong đạo tràng này, một lần  
nửa, hăy chí thành, tập trung tâm niệm. 
Chúng ta đã cùng nhau vào được trong 
cửa ngõ của sự qui y túi thọ, thì chỉ còn  
mỗi một việc là cố thủ ý chí, lấy sự bước 
tứi mà kỳ hẹn cho mình, đừng còn tỏ ra 
khó khăn luyến tiếc đối với những thứ
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trong thân và ngoài thân. Phước nghiệp  
của mình, nếu mình bất minh, không 
thể tự  tạo, thì thấy người khác làm, hãy 
tận tình khuyến khích, chắp tay kính 
trọng, tiến  minh công đức của họ. 
Không được manh tâm trở ngại, làm cho 
họ thoái chí. Nếu chí họ không thoái, 
vẫn bước tới như thường, thì người ta 
không bớt gì mà mình tự tổn nhiều lắm. 
Vô cớ thị phi, không ích lợi gì cho bản 
thân mình cả. Với điều thiện, ai mà 
không trở ngại thì đáng ca tụng ỉà vĩ 
nhân có sức mạnh hợp với đạo pháp. Đời 
này trở ngại điều thiện thì đời sau làm 
sao thông suốt tuệ giác của Phật-Đà ? 
Theo lẽ mà xét thì thấy tai hại thật 
nặng. Trở ngại điều thiện của người tội 
thật không nhỏ và nhẹ. VI th ế mà Kinh 
Thận-Trọng miệng lưỡỉ có thuật, một 
ngạ quỉ hình thù xấu và dữ, ai thấy cũng 
phải rợn người, khiếp h ã i: Thân bốc lên  
lửa ngọn dữ dội như đống lửa thật,
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miệng xuất ra sâu dòi nhiều đến vô tận, 
cả mình trang sức bằng máu mũ và  
nhứng thứ tương tự, miệng có khỉ phun  
ra lửa ngọn, cùng lúc, các bộ phận và 
khớp xương cúng bốc cháy. Ngạ quỉ ấy 
rống lên, thét gào, chạy qua đảo lại. 
Mãn- Túc la-hán hỏi ngạ quỉ, đời trước 
làm tội gì mà đời này chịu khổ như th ế  
? Ngạ quỉ thưa, xưa kia, chính con cũng 
là một tu sĩ, nhưng ham hố và tiếc ỉẫn  
mọi thứ vật dụng, không giữ cử động, 
nói năng thô lỗ. Thấy ai giữ giới, tinh  
tiến, thì nhuc ma, nhìn môt cách ác cảm. 
Tự thị cường tráng, cho mình lâu chết, 
tạo nên vô số gốc rễ ác độc. Ngày nay 
nhớ lại, hối hận cúng vô bổ. Vì th ế mà 
thà là lấy dao sắc tự cắt ỉưỡi đi, cắt từ  
đời này đến kiếp khác cũng nên  cam  
tâm mà chịu đau đớn, không nên  dùng 
một lời một tiếng mà phỉ báng điều 
thiện của người. Khi trở lại Diêm-Phù, 
xin Tôn-giả đem cái hình thù con chịu
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đây mà răn dạy xuất gia cũng như tại 
gia, phải chú ý mà gỉứ gìn cái lỗi của 
miệng lưỡi, đừng nói năng một cách  
không thận trọng. Thấy ai giữ giới hay 
phá giới, chỉ nhớ mà nêu lên  cái đức của 
họ. Con chịu cái thân ngạ quỉ này đến  
hàng ngàn kiếp, suốt ngày suốt đêm 
chịu đủ khổ sở khốc liệt. Hết quả báo 
này lại còn phải vào địa ngục nữa. Ngạ 
quỉ nói rồi cất tiếng kêu gào, gieo mình 
xuống đất như núi Thái-sơn sụp đổ.

Ngày nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, nghe lời 
trong kỉnh thuật lại như vậy, thấy thật 
đáng sợ. Vì chỉ tội lỗi của miệng lưỡi mà 
quả báo dứ dội và ỉâu xa như vậy, huống 
chi những hành vi ác nghiệp khác. Bỏ 
thân này hay chịu thân khác, tất cả đều 
bởi nghiệp lực. Không gây nhân thì đâu 
có chịu quả. Nhân đã gây ra thì quả 
không bao giờ mất. Tội phước không xa 
xôi gì, thân mình tự đương tất cả. Như
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bóng theo hình, như vang theo tiếng, 
không thể thoát bỏ, nên  do vô minh mà 
sanh và cũng do vô minh mà chết. Quá 
khứ, vị lai cũng như hiện tại, những kẻ 
phóng túng chưa thấy một ai đươc giải 
thoát, còn những kẻ biết giữ gìn thì 
phước báo vô tận.

Hôm nay, tất cả đại chúng nên  
dùng sự hổ thẹn mà gột rửa thân tâm, 
sám hối lỗi cú. Làm cho hết lỗi cũ mà 
không gây lỗi mới, đó là điều mà chư  
Phật ca tụng. Vì vậy, từ nay sắp đi, thấy 
điều thiện của người, đừng nghĩ thành  
hay không, lâu hay mau, mà phải và chỉ 
biết, dầu chỉ môt sát na, môt khoảnh7 • 7 • 
khắc, một ngày, một tháng, nửa năm  
hay một nảm, điều th iện  ấy cũng đá làm 
cho họ vượt lên  trên những kẻ không 
biết làm. Pháp-Hoa Kinh có nói, dầu tâm  
tư tản mác mà bước vào chùa tháp niệm  
một tiếng Nam-mô Phật, thì kẻ ấy cúng 
đã hoàn thành Phật đạo, huống chỉ
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những kẻ có tâm chí lớn, nỗ lực đối với 
điều thiện ? Nên không biết tùy hỷ thì 
đó là kẻ mà Phật phải thương nhất.

Đệ tử chúng con tự nghĩ, vô thỉ đến  
giờ, tất nhiên đã có vô số ác tâm làm trở 
ngại điều thiện của người. Làm sao biết 
được như vậy ? Vì nếu không như vậy 
thì tại sao ngày nay đối với điều thiện  
phần nhiều trắc trở. Thiền đỉnh không 
thể tập. Trí tuệ không thể tu. Lễ bái một 
chút đá than quá khổ. Mới cầm cuốn 
kỉnh là chán và mệt. Vậy mà đối với các 
điều ác thì suốt ngày chịu khó chịu nhọc 
mà làm. Làm cho thân này hết mong giải 
thoát, như tầm nhả tơ làm kén để tự  
cuốn tự buộc, như những con thiêu thân  
tự nhào vào lửa đốt tan xác mình.•

Những sự trở ngại như vậy vô lượng vô 
biên, trở ngại Bô-đê-tâm, Bô-đề-nguyện, 
Bồ-đề-hạnh, và tất cả đều do ác tâm phỉ 
báng điều thiện của ngườỉ mà ra. Ngày 
nay mới biết, nên chúng con rất hổ thẹn,
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chi thành đảnh lễ, khẩn cầu sám hối tội 
ấy. Nguyện xin chư Phật, chư Đại Bồ- 
Tát, đem tâm từ bỉ mà đồng gia thần ỉực, 
làm cho chứng con trừ diệt và thanh  
tịnh được những điều chúng con chí 
thành sám hối. Hết thảy mọi sự trở ngại 
và vô lượng tội nghiệp đều nhờ sự sám 
hối ngày nay mà sạch sẽ hoàn toàn. Đại 
chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi 
thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm  
bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ 
các đấng Đại từ bi phụ của cả th ế g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phât,•  7

-  Nam-mô Thiện-Đức Phật,
-  Nam-mô Vô-Ưu-Đức Phật,
-  Nam-mô Chièn-Đàn-Đức

Phât, • 7
-  Nam-mô Bảo-Thí Phât,

• 7
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-  Nam-mô Vô-Lượng-Minh
Phật,

-  Nam-mô Hoa-Đức Phật,
-  Nam-mô Tướng-Đức Phật,
-  Nam-mô Tam-Thừa-Hạnh

Phât, • 7
-  Nam-mô Quảng-Chúng-Đức

Phât, • 7
-  Nam-mô Minh-Đức Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử Du-Hý Bồ-

Tát,
-  Nam-mô Sư-Tử Phấn-Tấn Bồ

-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành
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qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới. Tất cả, hãy cùng nhau quì xuống, 
chắp tay, tâm niệm và miệng nói : Đệ tử  
chúng con từ vô thỉ đến ngày nay, chưa 
được tuệ giác giải thoát, vẫn chịu thân  
quả báo này, vậy mà đối với đồ ăn, đồ 
mặc, đồ nằm và thuốc thang, chưa bao 
giờ phóng xả, ham hố, giận dữ và đố kỵ, 
ba cái độc ấy bùng lên  liên miên, gây ra 
đủ thứ ác nghiệp. Thấy người bố-thí, trì- 
gỉới, mình đã không làm được mà cứng 
không biết tùy hỷ. Thấy người nhẫn- 
nhục, tinh-tiến, mình đã không làm  
được mà cũng không biết tùy hỷ. Thấy 
người ngồi Thiền tu tuệ, mình đã không 
làm được mà cũng không biết tùy hỷ. 
Những tội như vậy, vô lượng vô biên, 
ngày nay chúng con chí thành sám hối, 
nguyện xin trừ diệt. Lại nữa, vô thỉ đến  
giờ, thấy người làm lành, tu đức, không 
thể tùy hỷ. Đi đứng nằm ngồi, trong tất
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cả cử động ấy, không biết hàm chứa một 
chút hổ thẹn, mà chỉ tùy thích kiêu ngạo 
và biếng nhác. Không nghĩ đến nguyên  
lý vô thường, không biết bỏ thân này rồi 
có thể đọa vào địa ngục, nên đối với 
thân hình và sắc đẹp của kẻ khác, lòng 
nổi đủ thứ xấu. Trở ngại người khác xây 
dựng Tam-Bảo, chí thành cúng dường. 
Trở ngại người khác thực tập mọi thứ  
công đức. Những tội như vậy vô lượng 
vô biên, ngày nay chúng con chí thành  
sám hối, khẩn cầu tiêu diệt. Lại nữa, vô 
thỉ đến giờ không tin Tam-Bảo là chỗ 
qui y, chỗ mà con người phải quay về 
nương tựa. Trở ngại người khác xuất 
gia, trở ngại người khác giữ giới, bố thí, 
nhẫn nhục, tinh tiến, trở ngại người 
khác ngồi Thiền, tụng Kỉnh, trai Tăng, 
tạo Tượng, trở ngại người khác cúng 
dường, khổ hạnh, hành đạo. Đến nỗi 
điều thiện bằng mảy lông của người 
cũng manh tâm trở ngại. Không tin xuất
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gia là hạnh gỉảỉ thoát, không tin nhẫn  
nhục là hạnh an lạc, không tin bình  
đẳng là hạnh Bồ-Đề, không biết sự chế  
ngự vọng tưởng là hạnh xuất thế, đến  
nỗi tự làm cho mình sanh ra ở  đâu cúng 
phần nhiều bi đủ thứ trở ngại. Những 
tội lỗi về sự trở ngại như vậy, thật vô 
lượng vô biên, duy chư Phật B'ô-Tát mới 
biết và thấy hết. Như cái số lượng nhiều  
ít của tội lỗi mà chư Phật Bồ-Tát đã thấy 
biết, ngày nay chúng con vô cùng hổ 
thẹn, phát lộ mà sám hối, hết thảy tội 
lỗi và quả báo của tội lỗi ấy đều nguyện  
xin tiêu diệt.

Từ nay sắp đi cho đến ngày hoàn  
thành tuệ giác vô thượng, chúng con 
nguyện thực tập Bồ-Tát hạnh, không 
chán không mệt ; sự bố thí về tài sản  
củng như sự bố thí về chánh pháp, 
chứng con nguyện không bao giờ cùng  
tận ; tuệ giác phối hơp với phương tiện  
làm cho công việc có hiệu quả, người
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thấy người nghe đều giải thoát cả. 
Chúng con chí thành gieo xuống đất tất 
cả năm bộ phận của cơ thể, ngửa mong 
mười phương chư Phật, Đại-Địa Bồ-Tát, 
tất cả Thánh-hiền, đồng đem tâm đại từ 
bi mà gia hộ cho chúng con bằng thần  
lực bất tư nghị, làm cho lục đạo chúng 
sanh nhờ sự sám hối này mà thống khổ 
dứt tuyệt, vọng tưởng không còn, không 
còn những tư tường xấu, bỏ cái nghiệp  
ác đạo mà được sanh ra bằng tuệ giác, 
để thưc hành Bồ-Tát hanh liên tuc • * • 
không ngừng, làm cho hạnh nguyện  
sớm viên mãn, sớm bước lên  Thập-địa, 
nhập Kim-Cang tâm thành Chánh-biến- 
giác.

PHẦN THƯ BA 

CHÍ THÀNH SẢM  HCÌ

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, hãy nghe 
Kỉnh nói, phàm nghĩa là bị buộc, thánh
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nghĩa là được mở. Buộc ỉà điều ác xuất 
phát từ ba nghiệp đang bị vô minh chỉ 
phối, mở ỉà điều th iện  xuất phát từ ba 
nghiệp không còn vô minh trở ngại. Các 
vì Thánh ký thác tâm tưởng nơi điều  
thiện ấy, nên thần lực và tuệ giác phối 
hợp với phương tiện, xuất phát vô lượng 
pháp môn, thấu triệt hết thảy thiện  
nghiệp ác nghiệp của chúng sanh, có 
năng lực đem một thân thể biến thành  
vô lượng thân thể và đem một hình  
tướng biến thành đủ thứ hình tướng, có 
năng lực thúc một kiếp thành một ngày 
và kéo một ngày thành một kiếp, muốn 
lưu sự sống thì thấy bất diệt hay muốn 
hiện vô thường thì thấy Niết-bàn, thân  
thông đi đôi tuệ giác nên ẩn hiện tự tại, 
đi bay tùy ý, nằm ngồi trong không gian, 
đi dưới nước như đi trên  đất, không thấy 
một chút trở ngại hay nguy hiểm ; lấy 
“thực tại tuyệt đối siêu v iệt” làm chỗ qui 
túc, thấu triệt vạn hữu, vì lẽ có và không
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đều giác ngộ ; thành tựu tài biện luận  
và tuệ giác vô ngại. Hết thảy diệu dụng 
như vậy đâu có phát sanh từ ác nghiệp, 
đâu có phát sanh từ tham lam, giận hờn 
và đố kỵ, đâu có phát sanh từ sự ngu si, 
từ sự thấy biết và chủ trương đều sai lạc, 
đâu có phát sanh từ lười và nhác, từ  
kiêu ngạo và tự cao ? Mà những diệu  
dụng ấy chỉ duy phát sanh bởi sự thận  
trọng không làm ác, bởi sự nỗ lực cố làm  
lành. Có bao giờ và ở  đâu thấy những  
người làm theo lời Phật mà bần cùng, 
mà xấu xí, mà binh tât, mà bỉ khỉnh, mà 7 • • 7 • 7 
bị ngờ đến nỗi nói gì cúng không ai túi 
dụng ? Nay xin đem thân này thệ 
nguyện làm chứ ng: Nếu ai theo lời Phật 
dạy, làm lành một cách không vì ích kỷ 
mà lai bi ác báo, thì thà để thân tôi vào•  •  7 
vô gián địa ngục chịu vô lượng thống  
khổ, còn để những người như vậy chịu  
ác báo thì thực vô lý.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng
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sám hối trong đạo tràng này, nếu muốn 
rời bỏ cương vị phàm phu mà bước vào 
đời sống thánh giả, thì phải y theo giáo 
huấn của Phật mà như thực tu hành,•  • 7 
đừng sanh cái thói biếng nhác, háy tự  
nổ lưc mà sám hối. Kỉnh nối, tôi lỗi do 
những mối tương quan mà phát sanh thì 
củng do nhứng mối tương quan mà tiêu  
diệt. Chưa ra khỏi cương vị phàm phu 
thì phần nhiều đung đâu làm đổ, phỉ 
nhờ nỗ lực sám hối làm sao giải thoát ? 
Ngày nay, dại chúng hãy cùng nhau lập 
chí dũng mánh, phát tâm sám hối. Năng 
lực sám hối siêu việt trên mọi sự tư duy 
và mô tả. Làm sao biết được như th ế ? 
A-Xà-Thế Hoàng-đế có tội đại nghich, 
vậy mà sám hối tự trách thì quả báo 
nặng biến thành nhẹ. Thêm nữa, 
phương pháp sám hối có cái năng lực 
làm cho người hành đạo được cái vui của 
sự yên ổn. Nếu tự đặt cho mình thời 
khóa nhất định, rồi nỗ lực, phơi trải
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lòng thành, chí tâm đảnh lễ, sàm hối và 
qui y, kỳ hoàn tất mới thôi, vậy mà 
không cảm đến chư Phật là điều chưa 
có. Ác nghiệp và khổ báo ảnh hưởng với 
nhau rất sát. Phải kỉnh sợ, thống thiết 
cùng cực mà sám hối. Tất cả đại chúng 
hãy cùng một nỗi thống thiết ấy mà gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ 
thể, tâm niệm, miệng nói, tác bạch như  
sau đây, khẩn cầu chư Phật từ bi gia hộ:

Chúng con thống khổ 
Nguyện xin cứu độ,
Nguyện xin che chở 
Bằng tâm đại bỉ ;
Hào quang thanh tịnh  
Chiếu soi tất cả,
Làm cho tan biến  
Hắc ám ngu sỉ.
Xin thương chúng con 
Và các loài khác,
Hễ vừa sa vào 
Địa ngục thống khổ,
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Các ngài đã biết 
Mà đến chúng con,
Đưa tay cứu vớt 
Làm cho an lạc.

•

Nghe niệm danh hiệu  
Là đến cứu vớt,
Chúng con đảnh lễ 
Các đấng như vậy,
Chúng con đảnh lễ 
Tất cả các đấng 
Đại từ bỉ phụ 
Của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Kim-Cang Bất-Hoai

Phật,•  7

-  Nam-mô Bảo-Quang Phật,
-  Nam-mô Long-Tôn-Vương
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Phật,
-  Nam-mô Tinh-Tiên-Quân

Phât, • 7
-  Nam-mô Tinh-Tiến-Hỷ Phật,
-  Nam-mô Bảo-Hỏa Phật,
-  Nam-mô Bảo-Nguyệt-Quang

Phât, • 7
-  Nam-mô Hiện-Vô-Ngti Phật,
-  Nam-mô Bảo-nguyệt Phật,
-  Nam-mô Vô-Cấu Phật,
-  Nam-mô Sư-Tử-Phan Bồ-Tát,
-  Nam-mô Sư-Tử-Tác Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp
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cả mười phương, cùng tận hư không  
giới.

“Nguyên xin các Ngài 
Đến với chúng con,
Thương lấy cái khổ 
Xuất từ tam đôc,
Mà đưa thần lưc•

Làm cho chúng con  
Được hưởng an vui 
Vàó Đai-Niết-Bàn”.

Khẩn nguyên Tam-Bảo lấy nước 
đại bi gột rửa cho chúng con những tội 
lỗi nhơ bẩn, làm cho chứng con thực 
hiện tuệ giác vô thượng và thanh tịnh  
tuyệt đối. Lục đạo tứ  sanh, ai có tội lỗi 
như chứng con cũng được diệt sạch, 
hoàn thành tuệ giác vô thượng và gỉảỉ 
thoát cứu cánh.

Tất cả đại chúng hãy cùng nhau chí 
tâm, đồng một nỗi thống thiết, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ
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thể, tâm niệm, miệng nói, đệ tử chúng  
con từ vô thỉ đến ngày nay, vì vô minh 
che khuất, vì ái dục bao vây, vì giận dữ 
buộc ràng, mà sa vào cái lướỉ ngu mê, 
lăn lóc khắp cả tam giới, lưu chuyển đủ 
cả ỉục đạo, trầm mình trong bể khổ mà 
không thể tự cứu, không biết hành vi 
quá khứ, nghiệp nhân đã qua, nên phá 
hoại đời sống thanh tịnh của mình và 
người, hành động thanh tịnh và giới 
luật thanh tịnh của mình và người cũng  
phá hoại tất cả. Những tội lỗi như vậy 
vô ỉượng vô biên, ngày nay chúng con 
chí thành khẩn cầu sám hối, nguyện xin  
tiêu diêt.

Đệ tử chúng con lại chí thành, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể  
mà khẩn cầu sám hối, vô thỉ đến giờ, 
mười thứ ác nghiệp xuất từ thân, khẩu 
ý, thân thì sát sanh, trộm cướp và dâm 
dục, miệng thì nói dối trá, nói thêu dệt, 
nói hai lưỡi và nói thồ ác, ý thì tham lam,
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giận dữ và ngu si. Tự mình làm mười thứ  
ác nghiệp, khuyến khích kẻ khác làm  
mười thứ ác nghiệp, ca tung mười thứ  
ác nghiệp, ca tụng những kẻ làm mười 
thứ ác ngh iệp : Như vậy, ngay trong một 
niệm mà có đến bốn mươi tội lỗi. Những 
tội lỗi như vậy vô lượng vô biên, ngày 
nay chúng con chí thành khẩn cầu sám  
hối, nguyên xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại chí thành, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ 
thể, sám hối vô thỉ đến giờ, do lục căn  
mà phát lục thức và duyên lục trầ n : Mắt 
thích sắc đẹp, tai thích tiếng hay, mũi 
thích hương thơm, lưỡi thích vị khoái, 
thân thích lả n g  mịn, ý thích ấn tượng 
của năm thứ trên, tạo ra đủ thứ ác 
nghiệp, đến nỗi dệt thành tám vạn bốn 
ngàn trần ỉao phiền não. Những tội lỗi 
vô lưựng vô biên như vậy, ngày nay 
chúng con chí thành khẩn cầu sám hối, 
nguyên xỉn tiêu diệt.
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Đệ tử chứng con lại chí thành, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ 
thể, sám hối vô thỉ đến giờ những sự bất 
bình đẳng xuất từ thân miệng ý, chỉ biết 
thân mình mà không biết thân ai, chỉ 
biết nỗi khổ của mình mà không biết nỗi 
khổ của ai, chỉ biết mình cần an lạc mà 
không biết ai cũng cần như thế, chỉ biết 
mình cầu giải thoát mà không biết aỉ 
cúng cầu như thế, chỉ biết gia đình và 
thân thích của mình mà không biết ai 
củng có gia đình và thân thích như thế, 
chỉ biết thân mình động một chút ỉà đau 
mội chút, không thể chịu nổi, nhưng 
hành hạ đánh đập thân aỉ thì lại sự 
không khổ và đau tới m ứ c; chỉ biết lo sợ 
cho thân này những cái khổ vụn vặt mà 
không biết lo sợ rằng, hễ làm ác thì thân  
này chết rồi thân sau sẽ phải đọa vào 
địa ngục, và ở trong chốn ấy thì lãnh đủ 
thống khổ khốc l i ệ t ; củng không biết lo 
sợ cả đến cái khổ đủ bê ở  ngạ-quỉ, súc
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sanh và Tu-la, ở  loài người và loài trời. 
Chính vì sự bất bình đẩng mà lòng đầy 
bỉ ngã, ý rộn bạn thù, do đó mà oán đối 
biến khắp lục đạo. Những tội như vậy 
vô lượng vô biên, ngày nay chứng con 
chí thành sám hối, khẩn cầu tiêu diệt.

Đệ tử chứng con lại hết lòng chí 
thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ 
phận của cơ thể, sám hối vô thỉ đến giờ, 
do tâm ý thác loạn, tư tưởng thác loạn  
và kiến thức thác loan mà xa ban hiền,

• • 7 
thích bạn ác, chống lại con đường bát 
chánh, đi theo con đường bát tà, tà pháp 
nói là chánh mà chánh pháp lại cho là 
tà, ác nói ỉà thiên mà thiên lai cho là ác, 7 • • • 7 
dựng lên lá cờ kiêu ngạo, trương lên  
cánh buồm ngu sỉ, bảng theo thác nước 
vô minh mà nhập vào bể cả sanh tử. 
Những tội như vậy vô lượng vô biên, 
ngày nay chứng con chí thành sám hối, 
nguyện xỉn tiêu diệt.



78

Đệ tử chúng con lại cùng cực thống  
thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận  
của cơ thể mà khẩn cầu sám hối vô thỉ 
đến nay, vì ba cái gốc bất thiện mà nổi 
bến thứ điên đảo, tao năm thứ tôi 
nghịch và làm mười thứ ác nghiệp, làm  
cho ba độc bùng lên, tám khổ lớn mãi, 
tạo thành cái nhân của tám thứ địa 
nểục vê lạnh và tám thứ địa ngục về 
nóng, cùng hàng vạn ngăn ngục tùy 
thuôc, tao thành cái nhân của các loài 
súc-sanh và các loài ngạ-quỉ, tạo thành  
cái nhân sanh lão bịnh tử và mọi thứ  
khổ não khác của loài người loài trời, 
làm cho chúng con đã hoặc sẽ chịu vô 
lượng ác báo khắp trong lục đạo, những 
ác báo khó mà chịu đựng, khố mà dám 
nhìn và dám nghe. Những tội như vậy 
vô lượng vô biên, ngày nay chúng con  
chí thành sám hối, nguyên xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại cùng cực thống 
thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận
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của cơ thể, khẩn cầu sám hối vô thỉ đến  
nay, vì cáỉ gốc rể tam độc mà trong tam  
giới chứng con phải lưu chuyện khắp cả 
hai mươi lăm cối, ở  chỗ nào cứng gây ra 
đủ thứ tội lỗi, bị lôi cuốn theo gió nghiệp  
lực mà không tự biết, trở ngại người 
khác giữ Giới, tập Thiền, tu Tuệ, tu tập 
công đức, tu tập thần thông. Những tội 
lỗi và sự trở ngại của tội lỗi ấy, làm trở 
ngại Bồ-đề-tâm, trở ngại Bồ-đề-nguyện, 
trở ngại Bồ-đề-hạnh. Ngày nay chúng  
con khẩn cầu sám hối, nguyện xỉn tiêu  
diêt.

Đệ tử chứng con lại cùng cực thống  
thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận  
của cơ thể mà khẩn cầu sám hối vô thỉ 
đến nay, vì sự tham lam phối hợp với sự 
giận dứ mà cấu tạo ra việc ỉục thức cuốn  
theo lục trần, xuất phát vô số tội lỗi - 
Những tội lỗi khỉ thì có đối với các loài 
có tâm thức, khỉ thì có đối với các loại 
không tâm thức, khỉ thì có đối với các vỉ
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giải thoát, khỉ thì có đối với các pháp 
gỉảỉ thoát. Nhứng tội lỗi của tham lam 
và giận dữ như vậy, ngày nay chúng con 
chí thành sám hối, nguyện xỉn tiêu diệt. 
Còn sự ngu si thì vì nó mà nổi lên  bao 
nhiêu hành động thác loạn, tin theo  
nhứng người xướng ra các chủ thuyết 
sai lầm và tin theo các chủ thuyết ấy, 
cho rằng chết rồi mất hẳn, cho rằng 
chết rồi y nguyên, cho rằng bản ngã là 
thực tại, cho rằng thuyết minh là độc 
nhất, tùy theo ngu si mà hành động, tạo 
nên vô lượng tội ác. Tội ác như vậy trở 
ngại Bồ-đề-tâm, trở ngại Bồ-đề-nguyện, 
trở ngại Bồ-đề-hạnh. Ngày nay chúng 
con khẩn cầu sám hối, nguyện xin tiêu  
dỉêt.

Đệ tử chúng con lại cùng cực thống  
thiết, gieo xuống đất tất cả năm bộ phận  
cơ thể, khẩn cầu sám hối vô thỉ đến nay, 
ba ác nghiệp của thân, bốn ác nghiệp 
của miệng và ba ác nghiệp của ý là xuất
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phát từ phiền não của vô thỉ vô minh 
căn bản, từ phiền náo nhỏ và nhiều như  
cát sông Hằng, từ phiền não tác hại sự 
tu tập chỉ và quán, từ phiền não thuộc 
bốn ỉoạỉ là kiến hoặc và tư hoặc của tam  
giới, từ các phiền não từ số ba đến số  
mười. Tất cả phiền não như vậy vô 
lượng vô biên, trở ngại Bồ-đề-tâm, trở 
ngại B'ô-đ'ê-nguyện, trở ngại Bô-đê- 
hạnh. Ngày nay chúng con khẩn cầu 
sám hối, nguyên xin tiêu diệt.

Đệ tử chứng con lại chí thành gieo 
xuống đất nảm bộ phận của cả cơ thể  
mà sám hối vô thỉ đến nay, không thể  
thực tập từ-bi hỷ-xả, không thể thực tập 
bố-thí, trì-giới, nhẫn-nhục, tinh-tiến, 
thiên-định và trí-tuệ, không thể thực 
tập các Bô-đề phần, tức nguyên nhân và  
thành phần của tuệ giác, do đó mà 
không có phương tiện, không có cả tuệ  
giác, trở ngại cho Bồ-đề-tâm, trở ngại 
cho Bồ-đề-nguyện, trở ngại cho Bồ-đê-
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hạnh. Ngày nay chúng con chí thành  
khẩn cầu sám hối, nguyện xin tiêu diệt.

Đệ tử chúng con lại tăng ỉòng chí 
thành ỉên đến tột đô, gieo xuống đất tất 
cả năm bộ phận của cơ thể mà khẩn cầu 
sám hối vô thỉ đến nay, lưu chuyển tam 
giới, luân hồỉ lục đạo, thân thể sanh ra 
bầng thai, bằng trứng, bằng thấp khí 
hay bằng biến hóa, hoặc nam tính, hoặc 
nữ tính, hoặc phỉ nam nứ, cùng khắp 
mọi nơi tạo vô lượng tội. Hoặc làm loài•  •  •  o  •  •

thân lớn, hoặc íàm loài thân nhỏ, thân  
nào cứng nhai nuốt lẫn nhau, tạo ra tội 
nghiệp sát sanh nhiều đến vô lượng vô 
biên, trở ngại Bồ-đề-tâm, t r ở  ngại Bồ-đê- 
nguyện, trở ngại B'ô-đề-hạnh. Ngày nay 
chúng con thành tâm sám hối, khẩn  
nguyện tiêu diệt.

Đệ tử chứng con lại chí thành, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể 
mà khẩn cầu sám hối vô thỉ đến nay,
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luân hồi lục đạo, thọ thân tư sanh, trung 
gian tạo ra tội lỗi thật vô cùng tận. 
Những tội lỗi như vậy duy mười phương 
chư Phật, Đạỉ-Địa Bồ-Tát, mới thấy biết 
hết được. Như cái số lượng nhiều ít của 
tội lỗi mà chư Phật Bồ-Tát đã thấy biết 
ngày nay chúng con chí thành, cầu khẩn  
hổ thẹn mà sám hối, tội lỗi đã làm thì 
nguyện tận tiêu  diệt, tội lỗi chưa có thì 
nguyện không dám làm. Ngứa mong 
mười phương chư Phật đem tâm đại từ  
nhận cho chứng con sự sám hối ngày 
nay, đem nước đại bi gột rửa cho chúng  
con tất cả tội lỗi nhơ bẩn làm trở ngại 
tuệ giác Bô-Đê, để chúng con có thể đạt 
đến tuệ giác ấy, thực hiện sự thanh tịnh  
tuyệt đối. Chúng con lại nguyện xin  
mười phương chư Phật đem năng lực 
bất tư nghị, năng lực đại thệ nguyện, 
năng lực giáo hổa chúng sanh, năng ỉực 
cứu độ chứng sanh mà làm cho cái tâm  
Bồ-Đề ngày nay chúng con phát ra, từ
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ngày nay sắp đi cho đến lúc hoàn thành  
tuệ giác vô thượng, quyết định thành  
tựu, không bao giờ thoái chuyển nứa, 
bao nhiêu thệ nguyện đều đồng đẩng 
với thệ nguyện của Bồ-Tát. Ngữa mong 
mười phương chư Phật, Đại-Đia Bồ-Tát, 
đem tâm từ bi mà nhiếp thọ chúng con, 
làm cho chúng con thành tựu sở 
nguyện, nghĩa là thỏa mãn chí nguyện  
mong cầu tuệ giác Bồ-Đề, và tất cả 
chúng sanh cũng hoàn thành và thỏa  
mãn chí nguyện ấy.



CLCN 2





87

Mở đầu vận dụng phương pháp sám  
hối của “đạo tràng từ bi”, chúng con 
nhất tâm đem tánh mạng mà quy y và 
đảnh lễ chư Phật trong quá-khứ, hiện- 
tại và vị-lai :

-  Nam-mô Quá-Khứ Tì-Bà-Thi 
Phật, 

-  Nam-mô Thi-Khí Phật,
-  Nam-mô Tì-Xá-Phù Phật,
-  Nam-mô Câu-Lưu-Tôn Phật,
-  Nam-mô Câu-Na-Hàm Mâu-

Ni Phật, 
-  Nam-mô Ca-Diếp Phật,
-  Nam-mô Bổn-Sư Thích-Ca

Mâu-Ni Phật,
-  Nam-mô Đương-Lai Di-Lặc

Tôn Phật.
PHẦN THỬ T Ư :

PHÁT BỈ) f)'Ê TÂM
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Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đã cùng 
nhau gột rửa được mọi sự nhơ bẩn củao  •  •  •  •

tâm trí, những sự trở ngại nặng nề của 
mười thứ ác nghiệp đá sạch không còn, 
nghiệp và hệ lụy của nghiệp sạch rồi thì 
trong ngoài đều trong sáng. Tiếp theo, 
bây giờ háy ngước lên, học các vị Bồ-Tát 
mà thực tập cái đạo ngay thẳng chất 
trực. Vì lẽ mọi công đức và giác tuệ đều 
phát sanh từ đức tánh ấy. Chính vì lý do 
này mà chư Phât thường ca tụng “sư 
phát tâm chính là đạo tràng, vì lẽ có 
năng lực làm thành công việc”. Kính xin  
Đại-chúng ai nấy đều phải làm cho kiên  
cường tâm chí của mình. Đừng ỷ năm  
tháng, chờ thời giải thoát. Đừng để thời 
giờ qua đi một cách vô ích, sau này hối 
hận cúng vô bổ. Ngày nay cùng nhau đã 
gặp được dip tốt. Không nên cả ngày lẫn  
đêm để cho phiền não che khuất tâm trí. 
Phải dũng mãnh và nỗ lực mà phát B'ô-
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đề tâm. Bồ-đề tâm là tâm của Phật. Công 
đức và tuệ giác của tâm ấy siêu việt trên  
mọi sự tư duy. Ấy là chỉ nói trong một 
sát na, huống chi là nhiều ? Giả sử nhiều  
kiếp làm vô số phước, cho đến đời này 
làm đủ điều lành, củng không bầng một 
trong vạn phần công đức của sự phát 
tâm, dùng toán mà tính hay dùng thí dụ 
mà diễn đạt cũng không thể cùng tận. 
Nếu ai chỉ làm phước mà không phát Bồ- 
đề tâm mong cầu tuệ giác vô thượng, thì 
không khác gì cày ruộng mà không gieo 
giống, mầm mống còn không cố, huống 
chi có thóc lúa ? Vì lý do đó, chúng ta 
phải phát Bồ-đề tâm, nghĩa là tự chứng 
thực bằng mọi cách trên thì đáp ân chư  
Phật và dưới thì cứu khổ muôn loài. Cho 
nên chính Phật đã ca tụng chư thiên  
“lành thay, đúng như các ông trình bày, 
muốn ích lợi chứng sanh mà phát Bô-đê 
tâm, thì đó là cách cúng dường Phật cao 
nhất”.
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Phát Bồ-đề tâm không phải chỉ một 
lần rồi thôi. Phải phát luôn luôn, làm  
cho Bồ-đề tâm liên  tục, không gián 
đoạn. Vì vậy mà trong Kỉnh có nói, nơi 
các đức Phât nhiều như cát của vô số  
sông Hằng lập ra chí nguyện vĩ đai. Nói 
như th ế đủ biết số lượng của sự phát 
tâm thật là vô lượng.

Bô-đê tâm là tâm chí mà gặp được 
bạn hiền là phát sanh. Không phải ai 
cúng cần gặp Phật xuất thế. Như ngài 
Văn-Thù khi mới phát tâm là nhân sự 
gợi ý của một nữ nhân. Nhưng sự phát 
tâm đầu tiên  không phải nhứng kẻ tầm  
thường nêu tâm chí lên một cách hời 
hợt, mà phải đích thực khao khát và 
ngưỡng mộ Đại-thừa, khẩn cầu Phật- 
Pháp, y theo kỉnh điển, đối chiếu sự 
việc, tạo cho mình ý thức coi thân thù  
là bình đẳng, thấy lục đạo là đồng nhất, 
và nguyện nhờ ý thức này mà ai nấy đều  
giải thoát. Nếu ai đồng một tin tưởng và
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lý giải như vậy thì thấy những lời trình  
bày về sự phát Bồ-đề tâm không phải là 
hý luận.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, phải biết 
muốn phát Bồ-đề tâm thì trước tiên, 
phải tưởng tượng mà nghĩ rằng mọi 
người đều là thân thích. Khi nghĩ như  
vậy thì nghĩ đến cha mẹ, sư trưởng và 
bà con, nghĩ đến địa-ngục, ngạ-quỉ và 
súc-sanh, nghĩ đến chư thiên, chư tiên  
và hết thảy quỉ thần, nghĩ đến toàn thể  
loài người, nghĩ rằng, trong tất cả và hết 
thảy trên đây, những kẻ đang chịu khổ, 
làm sao cứu họ được ? Nghĩ như vậy rồi 
lại nghĩ thêm, chỉ có tâm chí vĩ đại mới 
có năng lực bạt trừ khổ não cho họ. Nghĩ 
như vậy, hãy tưởng tượng đối với một 
người. Nghĩ một người rồi thì tưởng 
tượng đối với hai người, đối với ba người. 
Nghĩ ba người rồi thì tưởng tượng đối 
với số người đầy một nhà. Đầy một nhà
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rồi thì tưởng tượng đối với số người đầy 
một dặm vuông, rồi đầy châu Diêm-Phù, 
rồi đầy cả ba châu nữa của loài người. 
Dần dần rộng ra, cho đến khắp cả mười 
phương, tưởng tượng tất cả các loài ở  
phương Đông đều là cha, các loài ở  
phương Tây đều là mẹ, các loài ở  
phương Nam đều là anh, các loài ở  
phương Bắc đều là em, các loài ở  
phương dưới đều là chị em, các loài ở 
phương trên đều là sư trưởng, ngoài ra, 
bốn góc đều là tu sĩ, đạo sĩ, vân vân. 
Tưởng tượng như vậy rồi, lại tưởng 
tượng thêm, họ đau khổ như chinh mình 
đau khổ, mình đến với họ, an ủi, phục 
dịch, thề diệt cho được nỗi đau khổ ấy. 
Họ thoát đau khổ rồi thì mình thuyết 
pháp, ca tụng Phật-Đà, ca tụng Phật- 
Pháp, ca tụng Bồ-Tát. Ca tụng như vậy 
rồi lòng rất hoan hỷ, vi thấy họ hưởng 
thọ vui vẻ cũng như chính mình hưởng 
thọ.
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Hôm nay, tất cả đai chứng cừng 
sám hối trong đạo tràng này, phải hiểu  
phát Bồ-đề tâm là phải như thế này : 
Không từ đau khổ mà cứu độ chúng 
sanh. Đại chứng hãy cùng nhau, đồng 
một nỗi thống thiết, gieo xuống đất tất 
cả năm bộ phận của cơ thể, tâm nghĩ, 
miệng nói, thề nguyền như sau : Đệ tử  
chúng con, từ ngày nay sắp đi cho đến 
lúc hoàn thành tuệ giác vô thượng, 
trung gian, sanh ở  đâu cũng gặp được 
bạn hiền, phát Bồ-đề tâm vô thượng. 
Nếu đọa vào tam đồ bát nạn, cũng luôn  
luôn nhớ mà phát Bồ-đề tâm, làm cho 
Bồ-đề tâm liên tục, không gián đoạn. 
Hôm nay, trong đạo tràng này, tất cả đại 
chúng cùng sám hối, phải nổi dậy cái chí 
dũng mãnh, hết lòng thiết tha, mà phát 
Bồ-đề tâm, rồi đồng một nỗi thống thiết, 
gieo xuống đất tất cả năm bộ phận của 
cơ thể mà qui y và đảnh lễ tất cả các 
đấng Đại từ bi phụ của cả th ế gian :
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-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu'Ni 

Phât, • 7
-  Nam-mô Đãng-Thí Phật,
-  Nam-mô Thanh-Tịnh Phật,
-  Nam-mô Thanh-Tịnh Thí

Phât, • 7

-  Nam-mô Ta-Lưu-Na Phật,
-  Nam-mô Thủy-Thiên Phật,
-  Nam-mô Kiên-Đức Phật,
-  Nam-mô Chiên-Đàn Công-

Đức Phật,
-  Nam-mô Vô-Lượng Cúc-

Quang Phật,
-  Nam-mô Quang-Đức Phật,
-  Nam-mô Vô-Ưu-Đức Phật,
-  Nam-mô Na-La-Diên Phật,
-  Nam-mô Công-Đức-Hoa Phật,
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-  Nam-mô Kỉên-Dũng Tinh- 
Tien Bồ-Tát, 

-  Nam-mô Kim-Cang-Tuệ Bồ- 
Tát, 

-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô- 
Tát, 

-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô- 
Tát.

Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành  
qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không  
giới. Đệ tử chúng con ngày nay đối trước 
hết thảy mười phương Tam-Bảo phát 
Bồ-đề tâm : Từ nay sắp đi cho đến ngày 
hoàn thành tuệ giác vô thượng, thưc 
hành Bồ-Tát hạnh, thề không thoái lui 
; luôn ỉuôn phát tâm độ thoát chúng 
sanh, tâm xây dựng chúng sanh, tâm  
che chở chúng sanh, chúng sanh mà



96

chưa thành Phật-Đà thì thề không nhận  
trước địa vị ấy. Ngưỡng nguyên mười 
phương chư Phật, Đại-Địa Bồ-Tát, hết 
thảy Thánh-Hiền, hãy chứng giám cho 
chúng con, làm cho chúng con hết thảy 
hạnh nguyện đều được thành tựu.

Hôm nay, tất cả dại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, giả sử 
nhiều kiếp làm lành rất nhiều, thì cúng 
chỉ dược cái quả báo không thật của 
nhơn thiên, chưa được cái quả báo chân  
thật của xuất thế, nên hết sống là hết 
phước, lui lại sa vào ác đạo, thân thể 
khốn đốn vì khổ não bức bách, không 
thể tự thoát được. Như vậy, phi lập thệ 
nguyện rộng lớn, phát tâm quảng đại, 
thì không làm sao thân thể được trang 
sức bằng trăm phước, rủ hết tướng xấu 
và khổ não. Ngày nay đại chúng chỉ có 
môt viêc, là nhất tâm nhất ý mà tưởng 
niệm chư Phật, lập chí kiên cố mà phát 
Bồ-đề tâm. Công đức của sự phát tâm ấy
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siêu việt trên mọi tư duy mô tả. Chư 
Phật Bồ-Tát nói cũng không cùng. Năng 
lực của công dức ấy lại càng bất tư nghị, 
như vậy há lại không hết ỉòng chuyên  
chú vào sự nhất tâm nhất ý phát Bồ-đề 
tâm ? Nên Kinh Đại-Tập đã huấn thị 
như sau, “ngôi nhà dầu tối cả trăm năm, 
nhưng một lần đốt đèn lên là phá tan  
hết bóng tối ấy : Đừng cho một niệm là 
nhẹ mà không nỗ lực”. Đại chúng hãy 
cùng nhau quỳ xuống, chắp tay, nhất 
tâm tưởng niệm mười phương Tam-Bảo, 
rồi tâm thì nghĩ, miệng thì tác bạch, như  
sa u : Đệ tử chúng con ngày nay đối trước 
mười phương Phật-Đà, trước mười 
phương Phật-Pháp, trước mười phương 
Bồ-Tát, trước mười Hiền-Thánh, giữ 
tâm thật thẳng, giữ niệm thật chuyên, 
đem tâm rất ân cần, tâm rất trinh trọng, 
tâm không phóng dật, tâm không động 
chuyển, tâm thích điều thiện, tâm độ tất 
cả, tâm gỉứp tất cả, tâm bầng tâm Phật,
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mà phát Bô-đê tâm như sau, “Đệ tử  
chúng con từ nay cho đến ngày hoàn  
thành tuệ giác vô thượng, nguyện  
không có tâm chí thích quả báo nhơn 
thiên, tâm chí thích Thanh-Văn Duyên- 
Giác, mà chỉ muốn y theo Đại-thừa, lập 
chí nguyên mong cầu Nhất-thế-trí để 
hoàn thành tuệ giác vô thượng”. 
Nguyện xin mười phương chư Phật, Đại- 
Địa Bồ-Tát, hết thảy Thánh-Hiền, đem 
năng lực bản nguyện mà chứng giám 
cho chúng con, đem năng lực từ bi mà 
nhiếp thọ cho chúng con, làm cho sự 
phát tâm ngày nay của chúng con, bây 
giờ sống ở  cảnh ngộ nào, sau này sanh  
ở  thế giới nào, cúng kiên cố, không thoái 
chuyển. Dẫu đọa vào tam đồ, dáu sa vào 
bát nạn, trong tam giới chịu đủ thân 
hình, lánh đủ khổ sở, khó chịu khó nhẫn  
đến đâu, chúng con cũng nguyện không 
vì cái khổ ấy mà lùi bước, đánh mất tâm  
chí vĩ đại ngày nay. Thà là vào trong
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biển lửa dứ dội của đỉa ngục vô gián mà 
chịu đủ thứ cực hình, chúng con cúng  
nguyên không vì cái khổ ấy mà lùi bước, 
đánh mất cái tâm chí vĩ đại ngày nay. 
Tâm này nguyện này đồng đẳng vđi tâm  
của chư Phật, đồng đẳng với nguyện của 
chư Phật, nên chúng con lại khuynh tận  
lòng thành mà đảnh lễ Tam-Bảo.

Đệ tử chúng con, từ nay cho đến  
ngày giác ngộ, về tuệ giác thì không phủ 
nhận mọi hiện tượng tương đối mà vẫn  
thể nghiệm thực tại siêu việt, về thệ 
nguyện thì nguyện độ thoát hết thảy 
mười phương chúng sanh. Chính thức 
phát Bồ-đề tâm như vậy rồi, đại chúng  
hãy cùng nhau, đồng một nỗi thống  
thiết mà gieo xuống đất tất cả năm bộ 
phận của cơ thể, tâm lại niệm, miệng lại 
tác bạch, như sau đ â y : Đệ tử chúng con 
không vì bản thân cầu tuệ giác vô 
thượng, mà là vì cứu độ hết thảy chúng 
sanh nên cầu tuệ giác vô thượng ấy. Từ
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nay sắp đi cho đến ngày giác ngộ, chúng  
con nguyện đảm nhận tất cả chúng  
sanh, phát khởi lòng đại từ bi để, cùng 
tận vị lai, ai bị khổ lớn trong tam đồ, ai 
bị nạn to trong lục đạo, chúng con 
nguyện không tránh mọi khổ nạn ấy, 
dem thân mình ra mà che chở, mà thay 
thế, làm cho những kẻ ấy được cái “đất 
yên ổn”. Chúng con chí thành qui y và 
đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của cả 
th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Liên-Hoa Quang-Du

-Hý Thần-Thông Phật,
-  Nam-mô Tài-Công-Đức Phật,
-  Nam-mô Đức-Niệm Phật,
-  Nam-mô Thiện-Danh-Xưng

Công-Đức Phật,
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-  Nam-mô Hồng-Diệm Đế-
Tràng-Vương Phật,

-  Nam-mô Thiện-Du-Bộ Công-
Đức Phât, • 7

-  Nam-mô Bảo-Hoa Du-Bộ
Phật,

-  Nam-mô Bảo-Liên-Hoa Thiện 
-Trú Ta-La Thọ-Vương Phật,

-  Nam-mò Đấu-Chiến-Thắng
Phật,

-  Nam-mô Thiện-Du-Bộ Phật,
-  Nam-mô Châu-Tráp Trang-

Nghiêm Công-Đức Phật,
-  Nam-mô Khí-Ấm-Cái Bồ-Tát,
-  Nam-mô Tịch-Căn Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Bièn-Thân Bồ-

Tát,
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-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-
Tát.

Nguyện xin mười phương chư Phật 
đem năng lực đại từ đại bi mà chứng 
giám cho chúng con, làm cho cái việc 
phát Bồ-đề tâm làm Bồ-tát hạnh ngày 
nay của chúng con, sanh ra ở  đâu cũng 
hoàn thành đầy đủ, những chỗ chúng 
con đến ai cũng được giải thoát. Chúng 
con lại khuynh tận lòng thành, gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể 
mà đảnh lễ mười phương Tam-Bảo. 
Chúng con không vì bản thân cầu tuệ 
giác vô thượng, mà vi tất cả nên cầu tuệ 
giác vô thượng ấy. Từ nay sắp đi cho đến  
ngày giác ngộ, nếu ai ngu tối, không biết 
chánh pháp, chủ trương những thuyết 
khác với chánh pháp, nếu ai tuy nỗ lực 
tu hành nhưng không thấu triệt mọi sắc 
thái của chánh pháp, đối với những 
người như vậy, cho đến cùng tận vị lai,



103

chúng con nguyên nhờ năng lực của 
Phật, nảng lực của Pháp và năng lực 
của Tăng mà áp dụng mọi phương tiện, 
đưa họ vào cả trong tuệ giác của Phật- 
Đà, hoàn thành Nhất-thế-trí môt cách  7 • 
đầy đủ. Đại chúng háy cùng nhau gieo 
xuống đất tất cả năm bộ phận của cơ thể  
mà qui y và đảnh lễ khắp cả mười 
phương, cừng tận hư không giới, các 
đấng Đại từ bi phụ của cả th ế  gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni

Phật,
-  Nam-mô Phổ-Quang Phật,
-  Nam-mô Phổ-Minh Phật,
-  Nam-mô Phổ-Tịnh Phật,
-  Nam-mô Đa-Ma-La-Bạt Chiên

-Đàn-Hương Phật,
-  Nam-mô Chiên-Đàn-Quang
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Phật,
-  Nam-mô Ma-Ni-Tràng Phật,
-  Nam-mô Hoan-HỈ-Tạng Ma*

Ni Bảo-Tich Phật,
-  Nam-mô Nhất-Thế Thế-Gian

Nhạo-Kiến Thượng-Đại 
Tinh-Tiến Phật,

-  Nam-mô Ma-Ni-Tràng Đăng-
Quang Phật,

-  Nam-mô Huệ-Cự-Chiếu Phật,
-  Nam-mô Hải-Đức Quang-

Mỉnh Phật,
-  Nam-mô Kim-Cang Lao-

Cường Phổ-Tán Kim-Quang
Phật,

-  Nam-mô Đại-Cường Tinh-
Tiến Dõng-Mãnh Phật,
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-  Nam-mô Đại-Bi-Quang Phật,
-  Nam-mô Từ-Lực-Vương Phật,
-  Nam-mô Từ-Tạng Phật,
-  Nam-mô Huệ-Thượng Bô-Tát,
-  Nam-mô Thường-Bất-Ly-Thế

Bo-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô- 

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ-

Tát.
Nguyện xin chư Phật, Đạỉ-Địa Bồ- 

Tát, đem năng lực đại từ bi, năng lực đại 
trí tuệ, năng lực bất tư nghị, năng lực 
vô lượng tự tại, nảng lực hàng phục bốn 
loại ma quân, năng lực đoạn trừ năm  
thứ che khuất, năng lực nhổ sạch hết 
thảy phiền não, năng lực vô lượng diệt 
sạch vọng nghiệp, năng lực vô lượng 
khai phát quán trí, năng lực vô lượng
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khai phát tỉnh huệ, năng lưc vô lượng 
diệu dụng thần thông, năng lực vô 
lượng độ thoát chúng sanh, năng lực vô 
lượng che chở chúng sanh, năng lực vô 
lượng an ủi chúng sanh, năng lực vô 
lượng giải trừ khổ não, năng lực vô 
lượng giải thoát địa ngục, năng lực vô 
lượng tế  độ ngạ quỉ, nảng lực vô lượng 
cứu vớt súc sanh, năng lực vô lượng 
nhiếp hóa Tu-la, năng lực vô lượng 
nhiếp hóa loài người, năng lực vô lượng 
diệt sạch phiền não loài trời loài tiên, 
năng lực hoàn toàn trang nghiêm thập 
địa, năng lực hoàn toàn trang nghiêm  
Tịnh-độ, năng lực hoàn toàn trang 
nghiêm đạo-tràng, năng lực hoàn toàn  
trang nghiêm công đức Phật-địa, nảng  
lực hoàn toàn trang nghiêm trí tuệ 
Phật-địa, năng lực hoàn toàn trang 
nghiêm pháp thân vi mật, năng lực 
hoàn toàn trang nghiêm vô thượng Bô- 
Đề, năng lực hoàn toàn trang nghiêm vô
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thượng Niết-Bàn, nảng lực vô lượng vô 
tận công đức, n ă n g  lực vô lượng vô tận  
trí tuệ, nguyện xin mười phương chư  
Phật, Đại-Địa B'ô-Tát, đem những năng  
lực vô biên, vô lượng, tự tại, bất tư nghị 
như vậy, thể theo bản thệ, thể theo bản 
nguyện, mà ban cho tất cả mười phương 
lục đạo chúng sanh cúng như cho 
nhứng người cùng phát Bồ-đề-tâm hôm  
nay, quyết làm cho hết thảy hoàn thành  
đầy đủ năng lực đại công đức, hoàn  
thành đầy đủ năng lực Bồ-đề-nguyện, 
hoàn thành đầy đủ năng lực Bồ-đề- 
hạnh.

Ngày nay, mười phương th ế giới, 
hết thảy chúng sanh, bất luận có mặt 
hay khuất mặt, thân hay thù, hay không 
gì cả, thuộc tứ sanh hay lục đạo, liên hệ 
hay không liên hệ, đời này cũng như  
cùng tận vị lai, tất cả và hết thảy đều 
nhờ phương pháp sám hối như thế này 
mà vĩnh viễn thanh tịnh, sanh ra ở  đâu

• 7
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cũng được như nguyện, một chiều kiên  
cố, tâm chí không thoái chuyển, đồng 
đẳng với Phật, thành Phật tất cả. Hết 
thảy chúng sanh về sau nữa, ai khác đại 
nguyện này thì cúng làm cho họ được 
vào cả trong biển đại nguyện, hoàn  
thành đầy đủ công đức trí tuệ, đồng 
đẩng Bồ-Tát mà đầy đủ thập địa, đầy đủ 
nhất-thiết-trí, trang nghiêm vô thượng 
Bồ-Đề và trang nghiêm cứu cánh giải 
thoát.

PHẦN THƯ NĂM :

PHÁT rẫ iêề  t  Ị i  N euyỆ N

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đá được 
cụng nhau phát đại tâm, hoan hỷ vô tận  
rồi, bây giờ lại phải chí thành phát khởi 
những đại nguyên sau đây. T**ước khi 
phát khởi, đại chúng hãy cùng nhau  
đồng một nỗi thống thiết, gieo xuống  
đất tất cả nảm bộ phận của cơ thể mà
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quy y và đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ 
của cả thế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mồ Thích-Ca Mâu-Ni

Phật, • 7
-  Nam-mô Chiên-Đàn-Khốt

Trang-Nghiêm-Thắng Phật,
-  Nam-mô Hiền-Thiện-Thủ

Phật,
-  Nam-mô Thiện-Ý Phật,
-  Nam-mô Quảng-Trang-

Nghiêm-Vương Phật,
-  Nam-mô Kim-Hoa-Quang

Phật,
-  Nam-mô Bảo-Cái-Chiếu-

Không Tự-Tại Lực-Vương
Phât, • 7

-  Nam-mô Hư-Không Bảo-Hoa
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Quang Phật,
-  Nam-mô Lưu-Ly Trang-

Nghiêm-Vương Phật, 
-  Nam-mô Phổ-Hiện Sắc-Thân

Quang Phật,
-  Nam-mô Bất-Động Trí-Quang

Phật,
-  Nam-mô Hàng-Phục Chúng-

Ma-Vương Phật,
-  Nam-mô Tài-Quang-Minh

Phật,
-  Nam-mô Trí-Tuệ-Thắng

Phât, • 7
-  Nam-mô Di-Lặc Tiên-Quang

Phât, • 7 

-  Nam-mô Dược-Vương Bô-Tát,
-  Nam-mô Dược-Thượng Bồ-
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Tát, 
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bồ- 

Tát, 
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bồ- 

Tát.
Nguyện xin các đấng Đại từ bi phụ  

đem năng lực siêu việt hết thảy tư duy 
mô tả mà nhiếp thọ cho chúng con, làm  
cho bao nhiêu đại nguyện mà chúng con  
sẽ phát khởi đều hoàn toàn thành tựu, 
sanh ra ở  đâu cũng không bao giờ quên  
mất đại nguyện ấy, thực hiện tuệ giác 
vô thượng, thành tựu địa vị “chánh- 
biến-giác”.

Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, 
nguyện đờỉ đời kiếp kiếp, ở  đâu cũng  
vậy, thường nhớ được mà phát Bồ-đề- 
tâm, làm cho Bồ-đê-tâm liên  tục không 
gián đoạn. Đệ tử chúng con từ nay sắp 
đi, nguyên đời đời kiếp kiếp, ở  đâu cũng
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vậy, thường được phụng sự vô lượng 
chư Phật, thường được cúng dường, và 
đồ cúng dường thường được đầy đủ. Đệ 
tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện đời 
đời kiếp kiếp, ở  đâu cũng vậy, thường 
gặp được vô lượng Bồ-Tát, được cúng 
dường và đồ cúng dường được đầy đủ. 
Đệ tử chứng con từ nay sắp đi, nguyện  
đời đờỉ kiếp kiếp, ở  đâu cũng vậy, 
thường gặp được vô ỉượng Hiền-Thánh, 
được cúng dường và đồ cúng dường 
được đầy đủ. Đệ tử chúng con từ nay sắp 
đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, ở đâu cũng 
vậy, thường được báo đáp từ ân của cha 
mẹ, được phụng dưỡng và đồ phụng 
dưỡng đầy đủ như ý. Đệ tử chúng con từ  
nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, ở 
đâu cũng vậy, thường gặp được liệt vị 
Hòa-thượng, y-chỉ-sư, được cúng dường 
và muốn cứng dường gì thì có đủ như ý. 
Đệ tử chúng con từ nay sắp đi, nguyện  
đời đời kiếp kiếp, ở đâu cúng vậy,
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thường được gặp những vị nguyên-thủ  
có năng lực, để chung sức chấn hưng 
Tam-Bảo, không để lu mờ. Đệ tử chúng  
con từ nay sắp đi, nguyên đời đời kiếp 
kiếp, ở  đâu cũng vậy, thường được trang 
nghiêm quốc độ, ỉàm cho cái tên  tam đồ 
bát nạn cũng không có. Đệ tử chúng con  
từ nay sắp đi, nguyện đời đời kiếp kiếp, 
ở  đâu cũng vậy, bốn thứ vô ngại trí và 
sáu thứ thần thông lực đều được biểu  
hiện, thường không quên mất, và dùng 
những thứ ấy mà giáo hóa tất cả muôn 
loài. Phát đại nguyện như vậy rồi, đại 
chúng hãy cùng nhau đồng một nỗi 
thống thiết, gieo xuống đất tất cả năm  
bộ phận của cơ thể mà qui y và đảnh lễ 
các đấng Đại từ bi phụ của cả th ế  g ia n :

-  Nam-mô Di Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-NỈ

Phật,
-  Nam-mô Thế-Tịnh-Quang
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Phật,
-  Nam-mô Thiện-Tịch Nguyệt-

Âm Diêu-Tôn Trí-Vương
Phật,

-  Nam-mô Long-Chủng Thượng
Tôn-Vương Phật,

-  Nam-mồ Nhật-Nguyệt-Quang
Phật,

-  Nam-mô Nhật-Nguyệt Châu-
Quang Phật,

-  Nam-mô Huệ-Tràng Thắng-
v ư ơ n g  Phật,

-  Nam-mô Sư-Tử-Hống Tự-Tại
Lực-Vương Phật,

-  Nam-mô Diêu-Âm-Thắng
Phật,

-  Nam-mô Thường-Quang-
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Tràng Phật,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Đảng

Phật,
-  Nam-mô Huệ-Oai Đăng"

Vương Phật,
-  Nam-mô Pháp-Thắng-Vương

Phật,
-  Nam-mô Tu-Di-Quang Phật,
-  Nam-mô Tu-Mạn Na-Hoa-

Quang Phật,
-  Nam-mô Ưu-Đàm Bát-La-Hoa

Thù-Thắng-Vương Phật,
-  Nam-mô Đại-Huệ Lực-Vương

Phật,
-  Nam-mô A-Sơ-Tì Hoan-Hỷ-

Quang Phật,
-  Nam-mô Vô-Lượng Âm-
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Thanh-Vương Phật,
-  Nam-mô Sơn-Hải-Huệ Tự-Tại

Thông-Vương Phật,
-  Nam-mô Đại-Thông-Quang

Phât,•  7

-  Nam-mô Tài-Quang Phật,
-  Nam-mô Kim-Hải-Quang

Phât, • 7
-  Nam-mô Nhất-Thiết Pháp-

Tràng Mãn-Vương Phật,
-  Nam-mô Đại-Thế-Chí Bồ-Tát,
-  Nam-mô Phổ-Hiên Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thé-Âm Bồ-

Tát.
Lại nữa, đệ tử  chúng con chí thành
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qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giứi, nguyên nhờ năng lực đại từ  bi của 
chư Phât, Đai-Đia Bồ-Tát, và tất cảI  7 •  « ■

Thánh-Hiên mà làm cho chúng con sanh  
ra ở đâu, nhứng thệ nguyên chứng con  
phát khởi cứng tùy tâm tự tai.

Đệ tử chứng con từ  nay sắp đi, lại 
nguyện đời đời kiếp kiếp, ở  đâu cứng 
vậy, ai thấy sắc tướng chúng con cũng 
được giải th o á t; chứng con vào địa ngục 
thì địa ngục biến thành Tịnh-độ, tất cả 
hình cụ biến thành dụng cụ yên vui, làm  
cho mọi người sáu giác quan đều thanh  
tịnh, thân và tâm đều thanh thoát, như  
cỏi Thiền thứ ba vậy, triệt hết màng lưới 
nghỉ hoặc, phát ra giai đoạn đầu tiên  
của tuệ giác giải thoát. Đệ tử chúng con  
từ nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp  
kiếp, ở đâu cúng vậy, ai nghe âm thanh  
chúng con tâm cũng ổn định, lọc sạch  
tội lỗi nhơ bẩn, thực h iên  tổng trì môn,
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giải thoát môn và tam muội môn, hoàn  
thành đại nhẫn lực, b iện tài vô tận, 
đồng lên  Pháp vân địa, đồng thành  
Chánh-biến-giác. Đệ tử  chúng con từ  
nay sắp đỉ, lại nguyên đời đời kiếp kiếp, 
ở đâu cứng vậy, ai nghe tên  chúng con  
cũng đều hoan hỷ, cảm thấy được sự  
chưa từng có ; chúng con vào tam đồ thì 
cái khổ tam đồ triệt hạ, chúng con vào 
loài người loài trời th ì phiền não loài 
người loài trời hết còn, chúng con đến  
đâu cứng đến một cách tự  tại, làm cho 
ai cũng giải thoát. Đệ tử  chúng con từ  
nay sắp đi, lại nguyện đời đời kiếp kiếp, 
ở  đâu cũng vây, đối với hết thảy chúng 
sanh không có cái ý tưởng phóng xả hay 
cưỡng đoạt, không có cái ý tưởng oán 
thù hay thân th iết, triệt hẳn cái gốc tam  
độc, siêu  thoát ý niệm  bản ngã và sở hứu 
của bản ngã, tin  và thích chánh pháp vĩ 
đại, thi hành đức tánh từ  bi một cách  
binh đẩng và phổ biến, làm cho toàn thể
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hòa hợp với nhau như sự hòa hợp của 
thánh chúng vậy. Đệ tử  chúng con từ  
nay sắp đỉ, lại nguyên đời đời kiếp kiếp, 
ở đâu củng vậy, đối với hết thảy muôn 
loài tâm thường bình đẳng, in như hư  
không, khen chê chẳng động, thân thù  
như nhau, đi sâu vào cái tâm sâu rộng, 
học tập tuệ giác Phật-Đà, là một cách  
bình đẳng tuyệt đối, nhìn tất cả chứng 
sanh như nhìn tôn giả La-Hầu, đầy đủ 
công hanh thâp tru, thưc h iên  cái đia vi•  * MT * '  * •  •  •

“coi chúng sanh như con m ột”, siêu  v iệt 
ý niệm  có không, thể h iện  tuệ giác trung 
đạo. Đại chúng hãy cùng nhau chí 
thành, gieo xuống đất tất cả năm bộ 
phận của cơ thể, đồng một nỗi thống  
th iết mà qui y và đảnh lễ các đấng Đại 
từ bi phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phât,
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-  Nam-mô Bảo-Hải Phật,
-  Nam-mô Bảo-Anh Phật,
-  Nam-mô Bảo-Thành Phật,
-  Nam-mô Bảo-Quang Phật,
-  Nam-mô Bảo-Tràng-Phan

Phât, • 7
-  Nam-mô Bảo-Quang-Minh

Phât, • 7

-  Nam-mô A-Sơ Phât,• 7

-  Nam-mô Đại-Quang-Minh
Phât, • 7

-  Nam-mô Vô-Lượng-Âm Phật,
-  Nam-mô Đại-Danh-Xưng

Phật, • 7

-  Nam-mô Đắc-Đai An-ổn Phât• •

-  Nam-mô Chánh-Âm-Thanh
Phật,

-  Nam-mô Vô-Han-Tinh Phât,• • • '
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-  Nam-mô Nguyệt-Âm Phật,
-  Nam-mô Vô-Han Danh-Xưng

Phật,
-  Nam-mô Nhật-Nguyệt Quang

-Minh Phât,
-  Nam-mô Vô-Cấu Quang Phật,
-  Nam-mô Tịnh-Quang Phật,
-  Nam-mô Kim-Cang-Tạng Bô-

Tát,
-  Nam-mô Hư-Không-Tạng Bô-

Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô-

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô-

Tát.
Lại nứa, đệ tử chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không
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giới, nguyện nhờ công đức sám hối và 
phát nguyện hôm nay mà chúng con và 
tứ sanh lục đạo, từ nay sắp đi cho đến  
ngày giác ngộ, thực hành Bồ-Tát hạnh  
một cách không chán không mệt, sự bố- 
thí tài-sản cúng như sự bố-thí chánh- 
pháp không bao giờ cùng tận, tuệ giác 
phối hợp phương tiện  nên làm gì cúng 
hiệu quả, tùy trình độ và theo bịnh tật 
của mỗi ngườỉ mà trao cho họ dược 
phẩm chánh pháp, kẻ thấy người nghe 
đồng được giải thoát.

Đệ tử chúng con lại nguyện từ nay 
sắp đi cho đến ngày giác ngộ, không bị 
một sự trở ngại nào trong việc thực 
hành Bồ-Tát hạnh, đến đâu cũng làm  
những Phật sự vĩ đại, th iết lập đạo 
tràng, thực hiện sự tự tại của tâm trí vào ' I  •  •  •  •

sư tư  tai đối với van hữu, nhâp đươc các•  •  •  )  ” ♦ J r  ♦

tam muội môn, mở được các tổng trì 
môn, nên phát giác Phật quả, ở Pháp 
vân địa, mưa xuống nước mưa cam lộ,
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diệt sạch bốn loại ma quân cho muôn 
loài, làm cho họ thực hiện được diệu  
dụng pháp thân. Bao nhiêu đại nguyện  
ngày nay chúng con phát ra, nguyên  
được như đại nguyện của mười phương 
Đạỉ-Địa Bồ-Tát, nguyện được như đại 
nguyện mà mười phương chư Phật đã 
phát ra khi còn ở th ì gian tu hành, 
quảng đại như pháp tánh, cứu cánh như  
hư không. Nguyện cho chúng con được 
như đại nguyện, nghĩa là viên  mán Bô- 
Đề nguyên và hết thảy muôn loài cúng 
đều tiếp theo mà được như sở nguyện  
của họ. Ngưỡng nguyện mười phương 
hết thảy Phật-Đà, hết thảy Phật-Pháp, 
hết thảy Bồ-Tát, hết thảy Thánh-Hiền, 
đều đem nảng lực đai từ bi mà chứng 
giám cho chúng con. Chúng con lại 
nguyện hết thảy các vị chúa tể loài trời, 
các vị chứa tể loài tiên , hết thảy th iện  
thần và long thần, đều đem cái năng lực 
bảo vệ Tam-Bảo mà chứng giám cho
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chúng con, làm cho hạnh nguyện của 
chúng con đều tùy tâm tự tại.

PHẦN THỨ SÁU :

PHÁT HCI HƯỚNG TÂM

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đá phát 
Bô-đê-tâm và đá phát Bô-đê-nguyện rồi, 
bây giờ, tiếp theo, nên phát hồi hướng 
tâm. Trước hết, hãy cùng nhau đồng 
một nỗi thống th iết, gieo xuống đất tất 
cả năm bộ phận của cơ thể mà qui y và 
đảnh lễ các đấng Đại từ bi phụ của tất 
cả th ế g ia n :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu "Ni

Phật,
-  Nam-mô Nhật-Quang Phật,
-  Nam-mô Vô-Lượng-Bảo Phật,
-  Nam-mô Liên-Hoa Tối-Tôn
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Phật,
-  Nam-mô Thân-Tôn Phật,
-  Nam-mô Kim-Quang Phật,
-  Nam-mô Phạn-Tự-Tại-Vương

Phât, • 7

-  Nam-mô Kim-Quang-Minh
Phât, • 7

-  Nam-mô Kim-Hải Phật,
-  Nam-mô Long-Tự-Tại-Vương

Phât, • 7
-  Nam-mô Thọ-Vương Phật,
-  Nam-mô Nhất-Thê Hoa-

Hương Tự-Tại-Vương Phật, 
-  Nam-mô Dũng-Mãnh Chấp-

Trì Lao-Trượng Khí-Xả 
Chiến-Đau Phật,

-  Nam-mô Nội-Phong Châu-
Quang Phật,
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-  Nam-mô Vô-Lượng Hương- 
Quang-Minh Phật, 

-  Nam-mô Văn-Thù Sư-Lợi Bồ- 
Tát,

-  Nam-mô Diệu-Âm Bồ-Tát,
-  Nam-mô Vô-Biên-Thân Bô- 

Tát,
-  Nam-mô Quán-Thế-Âm Bô-

Tát.
Lại nữa, đệ tử chúng con chí thành  

qui y và đảnh lễ hết thảy Tam-Bảo khắp 
cả mười phương, cùng tận hư không 
giới, nguyện xin các Ngài đem năng lực 
đại từ bi mà chứng giám cho chúng con 
: Chúng con nguyên đem tất cả th iện  
nghiệp đã làm trong quá khứ, đã và 
đang làm trong h iện  tại, sẽ làm trong vị 
lai, bất kể nhiều ít, nặng nhẹ, đều xoay 
lại mà cho hết thảy chúng sanh trong tứ
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sanh lục đạo, làm cho họ có được cái tâm  
chí thể hiện tuệ giác vô thượng, nghĩa 
là không hướng về nhỉ thừa, không xoay 
lại tam hữu, mà tất cả đồng hướng đến  
tuệ giác vô thượng ấy.

Hôm nay, tất cả đại chúng cùng 
sám hối trong đạo tràng này, đă cừng 
nhau phát Bồ-đề tâm, phát đại thệ 
nguyện và phát hồi hướng tâm rồi, tâm  
ấy nguyên ấy, rộng lớn như pháp tánh, 
cứu cánh như hư không, hết thảy chư  
Phật, Đại-Địa Bồ-Tát, hết thảy Hiền- 
Thánh, trong quá-khứ, trong hiện-tại 
cúng như trong vị-lai, đều chứng giám  
cho. Đại chúng hãy khuynh tận lòng  
thành mà đảnh lễ Tam-Bảo : Đê tử

•

chúng con phát tâm phát nguyện, công 
việc đã hoàn tất, vui mừng vô hạn, nên  
hết lòng chi thành, gieo xuống đất tất 
cả năm bộ phận của cơ thể, phụng vì 
nguyên thủ, cha mẹ, sư trưởng, thân  
thích nhiều đời, bà con nhiều kiếp,
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phụng vì bạn hiền bạc ác, chư th iên  chư  
tiên , bốn vị th ỉên  vương hộ vệ th ế gian, 
liệt vị th iện  thần hộ vệ những kẻ làm  
lành, trừng trị những kẻ làm ác và hộ 
vệ những người thọ trì kỉnh pháp, 
phụng vì quá-khứ, hiện-tại, cũng như  
cùng tận vị-laỉ, mọi người thân hay thù, 
hay không thân thù, và hết thảy chúng 
sanh trong lục đạo tư sanh, chúng con  
đều phụng vì họ mà qui y và đảnh lễ các 
đấng Đại từ bỉ phụ của cả th ế gian :

-  Nam-mô Di-Lặc Phật,
-  Nam-mô Thích-Ca Mâu-Ni 

Phật, 
-  Nam-mô Sư-Tử-Hưởng Phật,
-  Nam-mô Đại-Cường Tinh- 

Tiến Dũng-Lực Phật,
-  Nam-mô Quá-Khứ Kiên-Trú

Phật, 
-  Nam-mô Cổ-Âm-Vương Phật,
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-  Nam-mô Nhật-Nguyệt-Anh
Phật,

-  Nam-mô Siêu-Xuất Chúng-
Hoa Phât, • 7

-  Nam-mô Thế-Đăng-Minh
Phật,

-  Nam-mô Hưu-Đa Di-Ninh
Phật,

-  Nam-Mô Bảo-Luân Phật,
-  Nam-mô Thường-Diệt-ĐỘ

Phật,
-  Nam-mô Tịnh-Giác Phật,
-  Nam-mô Vô-Lượng Bảo-Hoa-

Mỉnh Phât,•  7

-  Nam-mô Tu-Di-Bộ Phật,
-  Nam-mô Bảo-Liên-Hoa Phật,
-  Nam-mô Nhât-Thế-Chúng
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Bảo-Phổ-Tập Phật,
-  Nam-mô Pháp-Luân Chúng-

Bảo-Phổ-Tập Phong-Dinh
Phật,

-  Nam-mô Thọ-Vương Phong-
Trưởng Phật,

-  Nam-mô Vi-Nhiểu Đặc-Tôn
Đức-Tịnh Phật,

-  Nam-mô Vô-Cấu-Quang Phật,
-  Nam-mô Nhật-Nguyệt Phật,
-  Nam-mô Quá-Khứ Vô Số Kiếp

Chư Phật Đại-Sư Hải-Đức
Như-Lai.

-  Nam-mô Vô-Lượng Vô-Bièn,
Tận-Hư-Không-Giới, Vô- 

Sanh Pháp-Thân Bồ-Tát.
-  Nam-mô Vô-Lượng Vô-Biên,
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Tận-Hư-Không-Giới, Vô-Lậu 
Sắc-Thân Bồ-Tat.

-  Nam-mô Vô-Lượng Vô-Biên,
Tận-Hư-Không-Giới, Phát-

Tâm Bồ-Tát.
-  Nam-mô Hưng-Chánh-Pháp

Mã-Minh Đai-Sư Bồ-Tát.•

-  Nam-mô Hưng-Tượng-Pháp
Long-Thọ Đại-sư Bồ-Tát.

-  Nam-Mô Thập-Phương Tận- 
Hư-Không-Giới Vô-Biên-Thân

Bồ-Tát.
-  Nam-mô Thập-Phương Tận-

Hư-Không-Giới Cứu-Khổ 
Quán-Thế-Âm Bồ-Tát.

Đại chúng hãy cùng nhau tán  
dương Phật-Đà mà chú nguyên :
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Phật là đạỉ thánh,
Cao nhất th ế gian,
Hào quang rực rỡ, 
Tướng hảo uy nghiêm  ; 
Thần thông mầu nhiệm , 
Tuệ giác quán triệt, 
Làm vị chúa tể  
Trong Các vì thánh.
Hóa thân của Phật. 
H iện đủ lục đạo,
Pháp thân của Phật 
Khắp cả mười phương ; 
Vô kiến đảnh tướng 
Nổi lên  đỉnh đầu,
Cổ phóng hào quang 
Sáng như mặt nhật. 
Gương mặt của Phật 
Như ánh trăng rằm, 
Thân Ngài ánh vàng, 
Đủ mọi tướng hảo ; 
Hình dung của Phật 
Vô cùng uy nghiêm ,
Cử động của Phật
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Vô cùng siêu  thoát.
Uy đức của Phật 
Chấn động đại thiên,
Làm cho ma quân 
Kinh hoàng khiếp phục ;
Minh trí của Phật 
Chiếu soi thấu suốt,
N ên các tà thuyết 
Bặt dấu tất cả.
Thấy người ác độc 
Hết lòng giáo hóa,
Lấy sự cứu khổ 
Làm nghĩa vụ chánh ;
Đã vượt sanh tử,
Qua bờ bên kia,
Nhưng vẫn trở lại 
Làm thuyền cho người.

Vi th ế mà được loài người cũng như  
loài trời đều tôn xưng là đấng Thế-Tôn, 
đủ mườỉ huy h iệu  là Như-Lai, ứng- 
Cúng, Chánh-biến-tri, M inh-hạnh-túc, 
Thiện-thệ, Thế-gian-giải, Vô-thượng-sĩ,
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Điều-ngự Trượng-phu, Thiên-Nhân-Sư, 
Phật, hóa độ vô lượng chúng sanh, nhổ 
sạch gốc rễ sanh tử.

Chúng con nguyên nhờ công đức 
phát tâm phát nguyện trên đây mà 
những vị nguyên thủ quốc gia và những 
kẻ cọng sự, từ nay sắp đi cho đến ngày 
giác ngộ, trở thành những người vì 
chánh pháp mà liều  thân mình như ngài 
Tát-Bà-Luân, dùng đại bi mà diệt tội lỗi 
như ngài Hư-Không-Tạng, có thể xa 
nghe chánh pháp như ngài Lưu-Ly- 
Quang, thấu triệt chánh pháp rất khó 
như ngài Vô-Cấu-Tạng. Lại nguyện nhờ 
công đức ấy mà cha mẹ và thân thích  
bây giờ cúng như nhiều kiếp, từ nay sắp 
đi cho đến ngày giác ngộ, hóa thân cùng 
khắp hư không giới như ngài Vô-biên- 
Thân, đầy đủ mười thứ công đức như  
ngài Cao-Đức-Vương, nghe chánh pháp 
mà hoan hỷ như ngài Vô-úy, thần lực 
dũng mãnh như ngài Đại-Thế-Chí. Lại
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nguyện nhờ công đức ấy mà Hòa- 
thượng, Y-chỉ-sư, các vị đồng học, 
Thượng-tọa, Trung-tọa, Hạ-tọa, hết 
thảy th iện  hữu, từ nay sắp đi cho đến  
ngày giác ngộ, được năng lực vô úy như  
ngài Sư-Tử-Vương, ảnh hưởng giáo hóa 
vĩ đại như ngài Bảo-Tích, nghe tiếng là  
cứu khổ như ngài Quán-Thế-Ảm, khéo 
hỏi chánh pháp như ngài Đại-Ca-Diếp. 
Lại nguyên nhờ công đức ấy mà tại-gỉa, 
xuất-gỉa, thí chủ, bạn hiền, bạn ác, cùng 
nhứng người liên  hệ với họ, từ  nay sắp 
đi cho đến ngày giác ngộ, giải thoát ách  
nạn như ngài Cứu-Thoát, tướng mạo 
đoan nghiêm  như ngài Văn-Thù, xả bỏ 
nghiệp chướng như ngài Khí-Ấm-Cái, 
th iết tối hậu cúng dường như ông 
Thuần-Đà. Lại nguyện nhờ công đức ấy 
mà chư thiên, chư tiên , bốn vị Thiên- 
Vương hộ vệ th ế gian, liệt vi th iện  thần  
và long thần hộ vệ những kẻ làm lành, 
trừng trị những kẻ làm ác và hộ vệ



136

nhứng người thọ trì kỉnh pháp, cùng 
những kẻ liên  hệ với họ, từ  nay sắp đi 
cho đến ngày giác ngộ, dùng lòng đại từ  
mà che chở tất cả như ngài A-Dật-Đa, 
tinh tiến  mà hộ trì chánh pháp như ngài 
Bất-Hưu-Tức, từ  xa mà chứng giám cho 
sự trì tụng như ngài Phổ-Hiền, vị pháp 
th iêu  thân như ngài Dượe-Vương. Lại 
nguyện nhờ công đức ấy mà mười 
phương hết thảy nhứng kẻ thân hay 
thù, hay không phải thân thù, hết thảy 
chúng sanh trong tư sanh lục đạo, cùng 
những kẻ liên  hệ với họ, từ nay sắp đi 
cho đến ngày giác ngộ, tâm không áỉ 
nhiễm  như thiếu  nữ Ly-Ý, trình bày 
chánh pháp một cách tuyệt khéo như  
phu nhân Thắng-Man, thực hành tinh  
tiến  như Đức Thích-Ca, có các đại 
nguyện như Đức Di-Đà, uy thần như các 
Thiên-vương, không thể nghĩ và bàn  
như ngài Duy-Ma, vô ỉượng công đức 
đều thành tựu, vô biên quốc độ đều
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trang nghiêm . Ngứa mong mười phương 
th ế giới, vô b iên  chư Phật, Đại-ĐỊa Bồ- 
Tát, hết thảy Thánh-Hiền, đều đem tâm  
đại từ  bi mà nhiếp thọ, che chở, giúp đỡ, 
làm cho chúng con chí nguyện viên  
mân, túi tâm kiên cường, đức nghiệp lũy  
tiến , lòng từ  vỗ về muôn loài như vỗ về 
con một, làm cho họ thực h iện  được bốn  
thứ vô lượng tâm, sáu thứ ba-la-mật, 
dùng mười thọ mà thực tập th iền  định, 
đem ba nguyên mà bao trừm tất cả, ứng 
theo sự tưởng niệm  mà thấy Phật như  
phu nhân Thắng-Man, hết thảy hạnh  
nguyện cứu cánh thành tựu, đồng đẳng 
Như-Lai mà đồng thành Chánh-gỉác.


