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NGUYỆN  SÁM HỐI 

                                               ThíchThiện Minh 

 

Cúi đầu lạy Phật mười phương 

Chư tôn Bồ Tát, chư hiền Thánh Tăng 

Con nay sám hối nghiệp căn 

Si mê lầm lạc, tham sân lâu dài 

Kể từ vô thỉ đến nay 

Do thân, khẩu, ý tạo vay bao đời 

Tam đồ lục đạo luân hồi 

Đều do tam nghiệp tội thời nặng mang 

Vô tình cố ý kết oan 

Sống đời ô trược trần gian đọa sầu 

Hằng ngày sinh kế đua nhau 

Cho nên gây tội biết bao lỗi lầm 

Vô tình lời nói việc làm 

Hoặc là tư tưởng tạo lầm lỗi ra 

Thiếu lòng bác ái vị tha 

Giận hờn ích kỷ tâm tà nhỏ nhen 

Làm buồn kẻ lạ người quen 

Xa gần lớn nhỏ bao phen lụy phìền 

Thiếu lòng thành kỉnh cữ kiêng 
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Réo kêu trời phật thiêng liêng thánh thần 

Bình thường bản tính ngang tàng 

Đến khi nguy biến vái van Phật trời 

Vọng ngôn lưỡng thiệt dối lời 

Hoặc vì tức giận nói lời điêu ngoa 

Mặn nồng chuốt ngót thiết tha 

Giận người thêu dệt nói xa nói gần 

Dùng lời đâm thọc rẽ phân 

Đôi bên nghịch ý tạo phần nghiêng chinh 

Ác ngôn mắng chưởi linh tinh 

Chê bai thậm tệ miệt khinh sỗ sàng 

Dùng lời thô lỗ cọc cằn 

Hoặc là nhục mạ tục tằn nhở nham 

Tánh sân phát khởi từ tâm 

Bởi do khẩu nghiệp mê lầm thốt ra 

Những ai khẩu phật tâm xà 

Ngoài môi đạo đức lòng mà gươm đao 

Âm thầm vu cáo hại nhau 

Khuyến người làm ác tội cao chất chồng 

Tu hành chẳng có thật lòng 

Đọc kinh mà chẳng rõ thông lý mầu 

Thì là thêm tội càng sâu 
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Bởi vì năng thuyết thiếu câu năng hành 

Giết người hại vật sát sanh 

Hoặc là chỉ giết thầy hành vui theo 

Xem thường những kẻ khổ nghèo 

Suy tôn nịnh hót người giàu quý sang 

Thấy ai khốn khổ cơ hàn 

Làm thinh phó mặc chẳng màng thi ân 

Dối người gạt lấy kim ngân 

Hoặc là trộm cướp tham gian của tiền 

Lừa chồng dối vợ tư riêng 

Bởi vì sắc đẹp của tiền gió trăng 

Thiếu đi đức tính công bằng 

Phân chia xét xử mất phần nghiêm minh 

Những ai khốn khổ hạ mình 

Giàu sang quyền quý quên tình còn chi 

Không còn nhớ thuở hàn vi 

Ân người giúp đỡ những khi khổ nàn 

Mẹ cha sống chẳng cho ăn 

Đến chừng khi thác làm văn tế ruồi 

Chỉ là thết đãi mọi người 

Mâm bàn lễ vật chè xôi linh đình 

Heo bò cúng tế sát sinh 
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Khổ thêm cha mẹ tội mình nặng mang 

Ấy là hiếu dối thế gian 

Ngọc trời hủy hoại tội càng đọa luân 

Làm vua mà chẳng minh quân  

Nguy vong xã tắc thần dân lâm nàn 

Công hầu khanh tướng tham gian 

Nước non nghiêng ngửa điêu tàn loạn ly 

Độc tài bạo ngược quyền uy 

Bất công hối lộ thêm thì tham quan 

Dựa quyền ỷ thế hung hăng 

Chê bai xiểt nịnh mạ nhân khinh đời 

Mua quan bán chức lấy lời  

Càng cao danh vọng càng khơi bạo quyền 

Con người không dạy trước tiên 

Nếu dùng hình phạt, dụng quyền bất nhân 

Làm con bất hiếu song thân 

Làm trò phản bội vong ân sư thầy 

Kim bằng bạn hửu đổi thay 

Làm em thì lại quên rày nghĩa huynh 

Làm tôi phản chủ của mình 

Vợ chồng ghá nghĩa phụ tình trăm năm 

Làm người quên chữ tín tâm 
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Quên nhân, lễ, nghĩa, ân thâm, khiết thành 

Sống mà không biết niệm lành 

Thì là ác nghiệp xây thành núi cao 

Càng tham quyền quý sang giàu 

Tham danh, tham vọng thân hao suy mòn 

Nghèo mà tri túc thanh nhàn 

Giàu mà trược phú rõ ràng đa ưu 

Giàu sang dư bạc thừa xu 

Rong chơi tửu điếm ngao du trà đình 

Rượu chè hút sách linh tinh 

Quên đi có kẻ bên mình thiếu ăn 

Người thừa phung phí tiêu hoang 

Kẻ thì khốn khổ gian nan không nhà 

Vô tình tội cũng tăng gia 

Cho nên vẫn bị đọa sa luân hồi 

Cho vay cắt cổ lấy lời 

Bán buôn vốn một lời mười lãi ngân 

Hoặc là đong thiếu lường cân 

Mưu mô xảo quyệt tính toan lận lường 

Tham nhiều lợi nhuận sinh phương 

Túi tham không đáy nghĩ muôn việc tà 

Sơ sinh từ bé tới già 
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Biết bao tội lỗi khó mà lường tri 

Công bằng định luật chép ghi 

Vô hình nghiệp báo vậy thì tự nhiên 

Hai đường thiện ác, dữ hiền 

Gieo nhân trả quả nhãn tiền nào sai 

Nghiệp xưa đền trả ngày nay 

Hoặc là hiện tại mới gây tội tình 

Lâm chung thác chốn Diêm Đình 

Đầu thai cầm thú phạt hình xác thân 

Đọa làm ngạ quỷ súc sanh 

Bởi vì gây nghiệp chẳng lành trần gian 

Bao đời phúc họa thưởng răn 

Làm lành hưởng phước ác gian phạt đền 

Chuyển sinh nhiều kiếp xuống lên 

Trả vay, nhân quả lênh đênh khó lường 

Nay nhờ tam bảo mười phương 

Con xin sám hối tận tường tội khiên 

Nguyện xây phúc nghiệp gieo duyên 

An vui tu tập đạo thiền từ đây 
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Mong cho khỏe mạnh hằng ngày 

Dốc tâm niệm phật thẳng ngay tu trì./. 

  Thích Thiện Minh 

           ( Viết xong vào ngày rằm tháng 04 năm 1976, nhân ngày thọ Tỳ kheo giới 

tại chùa Ấn Quang, thành phố Sài Gòn) 

 

VỊNH ĐẠO ĐỜI 

 

Thích Ca khai sáng đạo thiền lâm 

Thiện nghiệp tu hành đạo bởi tâm 

Minh tế độ đời phương dược học 

Ấn hành giúp thế phật môn thâm  

Tống kinh thi kệ xa gần tỏ 

Vịnh phú thi ngôn tạo đức ngầm 

Đạo đức trường tồn lưu thế mãi 

Đời đạo cũng vì một chữ tâm./ 

                   Thích Thiện Minh, (Trang Huyền Trang)  
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