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VIỆN CHUYÊN TU 

Làng Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu 

--------------------------------- 

NGHI THỨC SÁM HỐI 

 

1. Dâng hương 

Xin cho khói trầm thơm 

Kết thành mây năm sắc 

Dâng lên khắp mười phương 

Cúng dường vô lượng Phật 

Vô lượng chư Bồ Tát 

Cùng các thánh hiền tăng 

Nơi pháp giới dung thong 

Kết đài sen rực rỡ 

Nguyện làm kẻ đồng hành 

Trên con đường giác ngộ 

Xin mọi loài chúng sanh 

Từ bỏ cõi lãng quên 

Theo đường giới định tuệ 

Quay về trong tỉnh thức. (C) 
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2. Tán dương – lễ Tam bảo 

Xinh tốt như hoa sen 

Rạng ngời như Bắc đẩu 

Xin quay về nương náu 

Bậc thầy của nhân, thiên. 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô tận hư không, biến pháp giới, quá hiện 

vị lai, thập phương chư Phật, Tôn pháp, Hiền Thánh Tăng, thường trụ 

Tam bảo. [1 lạy] 

Sen báu đài giác ngộ 

Hào quang chiếu mười phương 

Trí tuệ vượt pháp giới 

Từ bi thấm non sông. 

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] 

Thấy dung nhan Điều ngự 

Muôn phiền não sạch không 

Hướng về khen công đức 

Đạo nghiệp nguyện vun trồng. 

Chí tâm đảnh lễ: Nam mô Tây phương Cực lạc thế giới đại từ đại bi A Di 

Đà Phật, Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại 

nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Thanh tịnh đại hải chúng Bồ Tát.	 [1 lạy] 
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3. Kệ Khai Kinh 

Vòi vọi không trên pháp thẳm sâu 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu 

Con nay thấy nghe xin thọ trì 

Nguyện hiểu nghĩa chân thật của Phật (C) 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Mâu Ni Phật (ba lần) (C) 

 

4. Lạy sám hối 

Con xưa đã tạo bao ác nghiệp 

Đều do vô thỉ tham sân si 

Từ thân miệng ý phát sinh ra 

Tất cả con nay xin sám hối. 

 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tỳ Bà Thi Phật (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thi Khí Phật (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tỳ Xá Phù Phật (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Câu Lưu Tôn Phật (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Ca Diếp Phật (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát (C) 
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Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Thượng thủ Ma Ha Ca Diếp Tôn giả (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Đại trí Trưởng Lão Xá Lợi Phất Tôn giả (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Đại hiếu Ma Ha Mục Kiền Liên Tôn giả (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Luật sư Ưu Ba Ly Tôn giả (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Khải giáo A Nan Đà Tôn giả (C) 

Nhất tâm đảnh lễ Ni trưởng Kiều Đàm Di Tôn giả. (CC) 

Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật © 

 

Tội từ tâm khởi đem tâm sám 

Tâm được tịnh rồi tội liền tiêu 

Tội tiêu tâm tịnh thảy đều không 

Đó mới thật là chơn sám hối. 

Nam Mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát (3 lần) (C) 

 

5. Kệ Sám Hối 

Con đã gây ra bao lầm lỡ 

Khi nói, khi làm, khi tư duy 

Đam mê, hờn giận và ngu si 

Nay con cúi đầu xin sám hối 

Một lòng con cầu Bụt chứng tri 

Bắt đầu hôm nay nguyền làm mới 
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Nguyền sống đêm ngày trong chánh niệm 

Nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. (ba lần) (C) 

 

6. Sám nguyện 

Trang nghiêm đài sen ngự tọa 

Đại hùng từ phụ Thích Ca 

Đệ tử lắng lòng thanh tịnh 

Bàn tay chắp thành liên hoa 

Cung kính hướng về Điều ngự 

Dâng lời sám nguyện thiết tha. (C) 

Đệ tử phước duyên thiếu kém 

Sống trong thất niệm lâu dài 

Không được sớm gặp chánh pháp 

Bao nhiêu phiền lụy đã gây 

Bao nhiêu lỡ lầm vụng dại 

Vô minh che lấp tháng ngày 

Vườn tâm gieo hạt giống xấu 

Tham, sân, tự ái dẫy đầy 

Những nghiệp sát, đạo, dâm,vọng 

Gây nên từ trước đến nay 

Những điều đã làm, đã nói 

Thường gây đổ vỡ hàng ngày. 
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Bao nhiêu não phiền nghiệp chướng 

Nguyện xin sám hối từ đây. (C) 

Đệ tử biết trong tâm thức 

Bao nhiêu hạt tốt lấp vùi: 

Hạt giống thương yêu, hiểu biết 

Và bao hạt giống an vui. 

Nhưng vì chưa biết tưới tẩm 

Hạt lành không mọc tốt tươi 

Cứ để khổ đau tràn lấp 

Làm cho đen tối cuộc đời 

Quen lối bỏ hình bắt bóng 

Đuổi theo hạnh phúc xa vời 

Tâm cứ bận về quá khứ 

Hoặc lo rong ruổi tương lai 

Quanh quẩn trong vòng buồn giận 

Xem thường bảo vật trong tay 

Dày đạp lên trên hạnh phúc 

Tháng năm sầu khổ miệt mài; 

Giờ đây trầm xông bảo điện 

Con nguyền sám hối đổi thay. (C) 

Đệ tử xin nguyền trở lại 

Sống trong hiện tại nhiệm mầu 

Vườn tâm ươm hạt giống tốt 
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Vun trồng hiểu biết, thương yêu. 

Xin nguyện học phép quán chiếu 

Tập nhìn tập hiểu thật sâu 

Thấy được tự tánh các pháp 

Thoát ngoài sinh tử trần lao 

Nguyện học nói lời ái ngữ 

Thương yêu, chăm sóc sớm chiều 

Đem nguồn vui tới mọi nẻo 

Giúp người vơi nỗi sầu đau 

Đền đáp công ơn cha mẹ 

Ơn thầy nghĩa bạn dày sâu. 

Tín thành tâm hương một nén 

Đài sen con nguyện hồi đầu 

Nguyện đức từ bi che chở 

Trên con đường đạo nhiệm mầu 

Nguyện xin chuyên cần tu tập 

Vuông tròn đạo quả về sau. (CC) 

 

7. Thất Phật Diệt Tội Chơn Ngôn: 

Ly bà ly bà đế, cầu ha cầu ha đế, đà ra ni đế, ni ha ra đế, tỳ lê nễ đế,  

ma ha già đế, chơn lăng càn đế, ta bà ha. (ba lần) 
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8. Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú: 

Nam mô tam mãn đa, mẫu đà nẩm. 

Á bát ra để, hạ đa xá ta nẳng nẩm. Đát điệt tha. 

Án, khê khê, khê hế, khê hế, hồng hồng, nhập phạ ra, nhập phạ ra,  

bát ra nhập phạ ra, bát ra nhập phạ ra, để sắc sá, để sắc sá, sắc trí rị, sắc trí rị, 

ta phấn tra, ta phấn tra, phiến để ca thất rị duệ, ta phạ ha. (ba lần) 

 

9. Hồi hướng 
Tụng kinh là hạnh tốt lành, 

Vô biên phước đức sẵn dành chúng sanh. 

Nguyện cho tất cả hàm linh, 

Thảy đều tỏ ngộ phẩm kinh diệu huyền. (C) 

Nguyện tiêu ba chướng não phiền, 

Được nguồn trí tuệ, phá xiềng vô minh. 

Nguyện trừ tội chướng điêu linh, 

Hạnh lành Bồ-tát thường tinh tấn làm.  (C) 

Nguyện sanh cõi Tịnh siêu phàm, 

Hoa sen chín phẩm là hàng mẹ cha. 

Hoa nở thấy Phật hiện ra, 

Vô sanh chứng ngộ, bạn ta: Thánh hiền. (C) 

Nguyện đem công đức hiện tiền, 

Hướng về khắp cả các miền gần xa. 

Con và cha mẹ, ông bà, 

Chúng sanh giác ngộ, chan hòa pháp thân. (C) 
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10. Tự quy y Tam bảo 

 

Tự quy y Phật    

Xin nguyện chúng sinh 

Thể theo đạo cả    

Phát lòng vô thượng. (C) 

 

Tự quy y Pháp    

Xin nguyện chúng sinh 

Thấu rõ kinh tạng        

Trí tuệ như biển. (C) 

 

Tự quy y Tăng    

Xin nguyện chúng sinh 

Thống lý đại chúng   

Hết thảy không ngại. (C) 

 


