
SÁM THÍCH CA 

 

Cúi đầu lạy Phật Thích Ca, 

Độ con thoát khỏi Ta-bà trầm luân, 

Con nay chán ngán cõi trần, 

Quyết lòng theo Phật hầu gần Liên 
hoa. 

Nhớ lời Phật tổ Thích Ca, 

Nghiệm xem bát khổ lánh xa ngục 
hình, 

Thương đời và các sanh linh, 

Đức Ngài tìm đạo độ sanh khỏi nàn. 

Nhìn xem biển khổ thế gian, 

Dạy khuyên sanh chúng tìm đàng vượt 
qua. 

Chúng con ở chốn Ta-bà, 
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Đắm trong sanh tử nhiễm tà lợi danh, 

Hôm nay một dạ chí thành, 

Cần tu giải thoát căn lành đặng gieo. 

Nghĩ đời dường thể bọt bèo, 

Lợi danh bao phủ khổ đeo buộc ràng, 

Vậy nên cảnh khổ đa đoan, 
Suốt năm mãn tháng nghinh ngang 
bạc đầu. 

Cũng vì vô thỉ từ lâu, 

Chẳng lo tu niệm hồi đầu theo Cha, 

Cha lành Đức Phật Thích Ca, 

Dắt dìu sanh chúng thẳng qua Lạc 
thành. 

Dạy con gắn chí tu hành, 

Trì trai giữ giới tịnh thanh đặng về. 

Gieo trồng hạt giống Bồ-đề, 
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Chuyên lòng niệm Phật cầu về Tây 
phương. 
Phật xưa lời thệ tỏ tường, 

Bốn mươi tám nguyện dẫn đường Lạc 
Bang, 

Di Đà phóng ngọn hào quang, 

Rước con mau lẹ, hơn thoàng gió xuôi. 
Bạn cùng Thánh chúng dưỡng nuôi, 

Diệt trừ ba nghiệp an vui tu trì, 

Con nay phát nguyện quy y, 

Vượt qua biển khổ thoát ly hồng trần. 

Nguyện con nhuần gội Phật ân, 

Đặng nghe Kinh kệ đồng nương Đạo 
vàng. 

Bạn cùng Bồ-tát các hàng, 

Vô số hóa Phật hào quang chói lòa. 
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Cha lành Đức Phật Di Đà, 
Độ đàn con trẻ, Ta-bà thoát ra, 

Từ bi hỷ xả độ qua, 

Ở nơi ngũ trược hóa ra tu hành. 

Nguyện con sớm đặng vãng sanh, 

Nương nơi cõi Tịnh vãng sanh sen 
vàng, 

Hóa sanh Cửu phẩm Liên bang, 

Đồng quy Tịnh độ thoát đàng trầm 
luân. 

Độ con về chốn Liên trì, 

Là nơi An dưỡng định kỳ khai hoa, 

Di Đà thọ ký Thánh thai, 

Vào trong Cửu phẩm vượt ngoài tứ 
sanh. 

Hôm nay Tứ chúng đồng hành, 
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Kiên trì niệm Phật cầu sanh Lạc 
thành, 

Con nay phát nguyện tu hành, 

Cầu về Lạc quốc nêu danh Liên đài. 
Quan Âm Thế Chí các ngài, 

Chứng minh đệ tử công dày quả cao, 

Dứt trừ tám vạn trần lao, 

Tu hành theo Phật gian lao chẳng nài. 

Nguyện cùng Bồ-tát các ngài, 

Mau về Cực lạc ngồi đài Liên hoa, 
Cúi đầu đảnh lễ Thích Ca, 

Từ bi Phật tổ độ mà chúng con. 

 


