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Biên soạn: HUYỀN THANH

_Phương pháp cúng dường Đèn trong Phật Giáo là phương tiện giáo hoá, khéo
dùng ánh sáng của ngọn đèn xua tan bóng tối giúp cho chúng ta thấy rõ mọi vật xung
quanh. Hiện tượng này nhằm khơi dậy sự cảm hứng cần phải xua tan bóng đêm Vô
Minh để đạt được Trí Tuệ sáng tỏ của bậc Giác Ngộ. Đồng thời nhắc nhở chúng ta
nên nhìn lại mình, tự sửa chữa mọi lỗi lầm của mình, tinh tiến gia công tu tập để trở
nên người có Trí Tuệ sáng tỏ không mê lầm, và trao truyền sự sáng tỏ không mê lầm
ấy cho người khác để cuối cùng đạt được sự Giác Ngộ viên mãn
Trong Phật Giáo:
*)Đèn: biểu thị cho sự thắp sáng Trí Tuệ, trao truyền sự sáng suốt.
. Đèn dầu: biểu thị cho sự dùng năng lực của mình giúp người
. Đèn sáp: biểu thị cho sự quên mình vì người
_Trước khi cúng dường Đèn, nên khởi Tâm định Ý, niệm bài Kệ thắp đèn là:
“Khi thắp ngọn đèn này
Ánh sáng lửa Như Lai
Xua tan mọi tăm tối
Soi chiếu khắp mười phương
Hết thảy vô lượng Phật
Chư Bồ Tát, Hiền Thánh
Với Thiên Long Hộ Pháp
Đồng minh chứng Tâm thành”
*)Trì Tụng Đăng Chân Ngôn:
NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ TATHĀGATA-ARCI SPHARAṆA
AVABHĀSANA _ GAGANA-UDĀRYA_ SVĀHĀ
NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ: Quy mệnh khắp cả chư Phật

TATHĀGATA-ARCI: Ánh lửa sáng của Như Lai
SPHARAṆA AVABHĀSANA: tràn đầy khắp nơi tăm tối
GAGANA-UDĀRYA: không có hạn lượng như hư không
SVĀHĀ: thành tựu tốt lành
_Trì tụng Nhiên Đăng Chân Ngôn:
Tiếp theo, chúng ta cầm đèn để cúng dường lên, thắp đèn, cầm giữ trước ngực, trì
tụng Kim Cương Đăng Bồ Tát Chân Ngôn:
OṂ– SARVA-TATHĀGATA DĪPA PŪJA-MEGHA-SAMUDRA SPHARAṆA
SAMAYE HŪṂ
OṂ SARVA-TATHĀGATA: Quy mệnh tất cả Như Lai
DĪPA PŪJA-MEGHA-SAMUDRA: biển mây cúng dường đèn
SPHARAṆA SAMAYE: khắp đều bình đẳng
HŪṂ: thành tựu Bản Nguyện
Lúc này, chúng ta cầu nguyện đèn đã cúng dường, hóa làm vô lượng đám mây
đèn rộng lớn, soi chiếu khắp Pháp Giới, bên trên khiến cho mười phương chư Phật vui
vẻ, bên dưới hay giác ngộ tất cả hữu tình
_Quy mệnh chư Phật:
Nếu như có người đặc biệt cúng dường Phật, Bồ Tát, Bản Tôn… thì lúc ấy có thể
đặc biệt trì niệm: “Một lòng phụng thỉnh: “Nam mô…. Phật” như:
Một lòng phụng thỉnh: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Một lòng phụng thỉnh: Nam mô A Di Đà Phật
Một lòng phụng thỉnh: Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Hành Giả có thể tùy theo năng lực của chính mình, vận Tâm quán tưởng: “Một
lòng phụng thỉnh các Thánh Chúng phóng ra ánh sáng rộng lớn đi đến ngay trước mắt,
tiếp nhận sự cúng dường của chúng con và vui vẻ nhận dùng”
_Kệ: niệm cúng đèn
Sau khi quy y chư Phật, tiếp theo chúng ta cần thiết niệm bài Kệ Cúng Đèn, quán
tưởng cầu nguyện: “Dùng lửa đèn này cúng dường mười phương chư Phật, Bồ Tát,
Thánh Chúng ở trong vô biên Thế Giới, đều hay chiếu sáng khắp tất cả chúng sinh,
cùng nhau thành chứng Vô Thượng Bồ Đề”
“Nguyện ánh sáng đèn này
Soi chiếu khắp mười phương
Cúng dường tất cả Phật
Tôn Pháp, các Thánh Chúng
Trong vô biên cõi Phật
Nhận dùng làm Phật Sự
Xua tăm tối Vô Minh
Nguyện con với chúng sinh
Đồng chứng Phật Bồ Đề”
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