
徳  州  天  后  廟 
   TEEN  HOW  TAOIST  TEMPLE 

CHÙA BÀ THIÊN HẬU 
 

梁 皇 寶 懺 
LƯƠNG HOÀNG BẢO SÁM 

 
Ban niệm kinh Chùa Bà Thiên Hậu sẽ niệm Lương Hoàng Sám Pháp trong 

5 ngày Chủ Nhật, ngày 23 và ngày 30 tháng 10 năm 2022, ngày 13, 20 và ngày 
27 tháng 11 năm 2022.    Riêng ngày 6 tháng 11 năm 2022 cũng là ngày Lễ 
Rằm Tháng 10 (Hạ Nguyên Đán) trong năm Nhâm Dần. 

Lương Hoàng Sám Pháp là bộ kinh sám hối gồm có 10 quyển do Hòa 
Thượng Chí Công biên tập vào thế kỷ thứ sáu (6) năm 463 – 549, đời Vua 
Lương Võ Đế, Trung Quốc. 

Phàm là người sanh trong cõi Ta-Tà này, ngoài trừ những vị cao tăng đã 
hoàn toàn giác ngộ, đắc đạo, thì không một ai tránh khỏi lỗi lầm gây nên bởi ba 
(3) nghiệp: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp.  Các tội lỗi từ ba nghiệp này 
mà phát sanh. Nếu chúng ta muốn dứt trừ hết tội lỗi, tất nhiên phải đem ba 
nghiệp này mà sám hối, thì tội lỗi mới được giãi thoát và tâm được thanh tịnh.   

Phật dạy: “Nếu không có phương pháp sám hối thì tất cả các Phật tử không 
một ai được giải thoát.” 

Muốn chuyển thân nghiệp trước hết chúng ta phải chuyển ý nghiệp bằng 
cách thành tâm sám hối tất cả lỗi lầm mình đã tạo trong quá khứ, những tập tục 
thói quen xấu mà chúng ta thường không nhận biết được, và tạo công đức lành 
để đền bù lại những tội lỗi đó. 

Tụng Lương Hoàng Sám để sám hối ý nghiệp của mình, làm cho xoá hết tội 
lỗi cũ và không nên gây tội lỗi mới.  Biết giữ gìn tâm nguyện của mình không gây 
tội lỗi mới là điều kiện kiên quyết để xóa bỏ tội lỗi cũ và tâm mình được trong 
sạch; Chúng ta phải biết sợ hãi, biết quả báo, biết hổ thẹn với tội lỗi mình đã gây 
ra trong quá khứ, và biết tạo công đức lành bằng cách bố thí, cúng dường, phóng 
sanh, giúp đỡ người nghèo khổ, tàn tật, làm nhiều việc thiện.  Chúng ta phải cảnh 
tỉnh và thay đổi cuộc đời một cách tích cực, dẫn đến thay đổi nghiệp.  Ngoài ra, ý 
niệm tha thứ cũng là chìa khóa quan trọng nhất của sự giải thoát. 

Sám Hối: Sám là ăn năn các việc bất thiện mình đã làm và xin tự hứa sẽ chừa 
bỏ và không dám tái phạm. Hối là hối cải với những điều bất thiện mình chưa làm 
và xin thề nguyện không bao giờ làm. Sám hối lợi cho mình, lợi cho người. 

Trong khung cảnh uy linh, nhiệm mầu, khói hương nghi ngút tại Phật đường, 
Phật tử cần phải hết lòng thành kính và nghiêm trang thanh tịnh, loại bỏ những 
vọng niệm xấu xa có thể xen vào quấy rối tâm thành của mình. Tiếng chuông, 
tiếng mõ sẽ giúp chúng ta cảnh tỉnh, đánh tan những gì hắc ám trong lòng, làm 
cho mọi người đều có một tinh thần siêu thoát. 

Tụng Lương Hoàng Sám giúp tội lỗi tiêu pha, giải được oan trái, trừ được tai 
ương, thoát khỏi khổ nạn, và phước đức vô biên cho bản thân và người thân mà 
mình cảm thấu. 

Ngưỡng nguyện tất cả Phật tử tu nguyện trọn thành Phật đạo. 
 
Ghi chú: bài viết này được soạn thảo và trích dẩn từ nhiều mạng tôn giáo như tuvientuongvan.com, 

thuvienhoasen.org, v.v.     Chân thành cám ơn 


