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SINH LÃO BỆNH TỬ 
 

Nhân quả luân hồi mới tái sinh 

Nghiệp thức tạo nên vóc, dáng, hình 

Đồng duyên phụ mẫu cùng chủng tử 

Tinh huyết mẹ cha lẫn chính mình 

Đòi, trả, đền ơn hay báo oán 

Túc căn tiền kiếp rõ phân minh 

Duyên khởi mãn duyên là duyên tận 

Tự nhiên quy luật rất công bình 
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Hữu nhân dân, hữu phu phụ, hữu phu phụ hữu phụ tử, 
hữu phụ tử, hữu huynh dệ, nhất thân vi gia sinh ra cửu tộc 

. 
 

Chư Phật Thánh giáng trần do tự nguyện 

Còn phàm phu bị bắt buộc tái sinh 

Từ trong vòng lục đạo vô minh 

Nhân duyên đủ phạt thọ hình nặng nhẹ 

Có thần thức, và tinh cha huyết mẹ 

Đủ cả ba mới thụ được thai nhi 

Chín tháng mười ngày hoặc sớm muộn chu kỳ 

Hài nhi mới chào đời oa tiếng khóc 

Thể,Giác,Tri, tánh, năng, tiềm, thức 

Trước Hướng Kỷ, tiếp Hướng Vật theo sau 

Rồi Hướng Tha và Hướng Thượng đạo mầu 

Để phân biệt căn cơ thượng hạ 

Khi sinh ra đã khóc than khổ quá! 

Biết trào đời sẽ khổ ải đau thương 

Bởi trần gian là cõi tạm dựa nương 
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Và quy luật vô thường từ vạn thuở 

Sinh rồi Lão và Bệnh đau rồi Tử 

Mà vạn loài phải nhận chịu bản thân 

Là Kim ngôn của Đức Phật dạy răn 

Sinh rồi Lão tử thần đang trông đợi 

Lúc khỏe mạnh chẳng kể chi phước tội 

Ỷ sức tài gây kết những nghiệp oan 

Ngày lâm chung thần thức chẳng vẹn toàn 

Tuổi già yếu thêm lưng còng gối mỏi 

Lúc đi đứng ai đỡ nâng chống chỏi 

Mỏi muốn nằm thêm tóc bạc răng long 

Tai mắt mờ đau điếc cực khổ lòng 

khổ muốn chết mà cũng không chết đặng 

Còn gì nữa mà tranh giành tối thắng! 

Nhắm mắt rồi thân thể ngã nằm trơ 

Ai réo kêu đánh đập cũng nhơ tờ 

Mùi hôi thối sợ để lâu lây lói xóm 

Chồng con vợ bạn bè đều ghê tởm 

khiêng quan tài để giữa chốn gò hoang 

Rượu tiển đưa đốt ít nén hương tàn 

khóc ba tiếng ngâm nga đôi giọt lệ 

Dù thương mấy cũng xa lìa tình nghĩa 

Dứt ái ân sự nghiệp cũng đổi thay 

Nương trần gian sống tạm đỡ qua ngày 

Hơi thở dứt sự đời ôi cũng dứt 

Ở thế gian giàu sang cùng quan chức 

Ngày lâm chung cũng ở một gò hoang 

Ở thế gian tình nghĩa đậm vô vàn 

Chồng con vợ hai đàng khi tử biệt 
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