PHÁP TỊNH HÓA NĂM ĐỘC
Biên soạn: HUYỀN THANH
*)Quy y phát Tâm (niệm 3 lần)
Phật Đà, Diệu Pháp, chúng Tăng Già
Đến thẳng Bồ Đề, con quy y
Nguyện các Công Đức con đã tu
Lợi cho chúng sinh mà thành Phật
NAMO BUDDHĀYA
NAMO DHARMĀYA
NAMO SAÑGHĀYA
*)Bốn Tâm vô lượng (niệm tụng 3 lần)
Nguyện tất cả chúng sinh đầy đủ an vui với nhân của an vui
Nguyện tất cả chúng sinh lìa hẳn khổ đau với nhân của khổ đau
Nguyện tất cả chúng sinh chẳng lìa niềm vui không có khổ đau
Nguyện tất cả chúng sinh lìa hẳn sự yêu ghét, trụ buông xả bình đẳng
OṂ_ MAHĀ-MAITREYA SPHARA
OṂ_ MAHĀ-KĀRUṆĀYA SPHARA
OṂ_ ŚUDDHA-PRAMUDITA SPHARA
OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA SPHARA
1) Đã bao đời kiếp, con lang thang trong vòng sinh tử luân hồi dưới quyền lực
của năm Độc: Tham, sân , si, mạn, nghi
Nay dưới sự hợp nhất của năm Trí Tuệ tối cao. Con cầu xin các Đức Thế Tôn,
Đấng chiến thắng vô thượng hãy dẫn dắt con trên con đường ánh sáng
OṂ ĀḤ HŪṂ_ BHAGAVATE PAÑCA-KULĀYA SARVA-SIDDHI HŪṂ
Cầu xin các Đấng Phật Mẫu (Buddha-mātr) hãy nâng đỡ bảo bọc cho con. Xin
hãy giải thoát cho con vượt khỏi sáu cõi bất tịnh. Và hãy giúp con vượt thoát mọi cạm
bẫy hiểm nguy để cho con được vào thực trạng an vui của Niết Bàn (Nirvāṇa)
 Nhập Phật Tam Muội Gia Minh Phi :
OṂ GAGANA SAMA ASAMA SVĀHĀ (3 Lần)
2) Do sự mù quáng sâu thẳm của Vô Minh mà con phải lang thang trong vòng
sinh tử luân hồi
Nay nương theo ánh sáng xanh dương rực rỡ của Pháp Giới Thể Tính Trí dẫn
đường. Xin Đức Thế Tôn Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata) hãy gia trì tiếp
dẫn
Cầu xin Đức Phật Mẫu tối cao HƯ KHÔNG MẪU (Ākāśa-dhātveśvari) hãy nâng
đỡ và bảo bọc cho con, giúp con vượt thoát mọi cạm bẫy hiểm nguy, để chứng ngộ
thực trạng của Phật Đà
 Hư Không Nhãn Minh Phi Chân Ngôn :

OṂ_ GAGANA VARA LAKṢAṆE _ GAGANA SAMAYE _ SARVATA
UDGATA ABHISĀRA SAṂBHAVE JVALA_ NAMO AMOGHĀNĀṂ _
SVĀHĀ (3 Lần)
3) Do sự giận dữ hung hăng và lòng thù hận sâu xa mà con phải lang thang trong
vòng sinh tử luân hồi
Nay dưới ánh sánh trắng rực rỡ của Đại Viên Kính Trí. Con xin Đức Thế Tôn
Bất Động Như Lai (Akṣobhya-tathāgata) hãy gia trì tiếp dẫn.
Cầu xin Đức Phật Mẫu KIẾN TÍNH MẪU (Locana) hãy nâng đỡ và bảo bọc cho
con, giúp con vượt thoát mọi cạm bẫy hiểm nguy, để chứng ngộ thực trạng của Phật
Đà
 Phật Mẫu Phật Nhãn Minh Phi Chân Ngôn
OṂ_ RURU SPHURU JVALA TIṢṬA SIDDHA LOCANE_ SARVĀRTHA
SĀDHANI _ SVĀHĀ (3 Lần)
4) Do sự hẹp hòi ích kỷ với lòng kiêu căng mạnh mẽ mà con phải lang thang
trong vòng sinh tử luân hồi
Nay dưới ánh sáng vàng rực rỡ của Bình Đẳng Tính Trí. Con xin Đức Thế Tôn
Bảo Sinh Như Lai (Ratna-saṃbhava-tathāgata) hãy gia trì tiếp dẫn
Cầu xin Đức Phật Mẫu TỪ BI MẪU (Māmaki) hãy nâng đỡ và bảo bọc cho con.
Giúp con vượt thoát mọi cạm bẫy hiểm nguy, để chứng ngộ thực trạng của Phật Đà
 Ma Ma Chỉ Minh Phi Chân Ngôn :
OṂ_ŚAṂKARE
ŚĀNTIKARE
GHUṬṬA
GHUṬṬA
GHUṬṬINI
GHĀTAYA GHUDHINI GHUDHINI _ SVĀHĀ (3 Lần)
5) Do sự dính mắc đam mê thèm khát mà con phải lang thang trong vòng sinh tử
luân hồi.
Nay dưới ánh sáng hồng rực rỡ của Diệu Quán Sát Trí. Con xin Đức Thế Tôn A
Di Đà Như Lai (Amitābha-tathāgata) hãy gia trì tiếp dẫn
Cầu xin Đức Phật Mẫu BẠCH Y MẪU (Pāṇḍaravāsini) hãy nâng đỡ và bảo bọc
cho con. Giúp con vượt thoát mọi cạm bẫy hiểm nguy, để chứng ngộ thực trạng của
Phật Đà
 Bạch Y Minh Phi Chân Ngôn :
OṂ_ KAṬE VIKAṬE NIKAṬE KATAṂ KAṬE KAROṬA VĪRYE _
SVĀHĀ (3 Lần)
6) Do sự ganh ghét cuồng nhiệt mà con phải lang thang trong vòng sinh tử luân
hồi
Nay dưới ánh sáng xanh lục rực rỡ của Thành Sở Tác Trí. Con xin Đức Thế
Tôn Bất Không Thành Tựu Như Lai (Amogha-siddhi-tathāgata) hãy gia trì tiếp dẫn
Cầu xin Phật Mẫu ĐA LA (Samaya-tārā) hãy nâng đỡ và bảo bọc cho con. Giúp
con vượt thoát mọi cạm bẫy hiểm nguy, để chúng ngộ thực trạng của Phật Đà
 Đa La Minh Phi Chân Ngôn:
OṂ_ TĀRE TUTTĀRE TURE _ SVĀHĀ (3 Lần)
7) Do các Pháp xưa nay vốn không sinh, vốn thanh tịnh không nhiễm dính các
trần cấu, bình đẳng không phân biệt, xa lià sự nghiêng lệch thay đổi và không có
TÍNH TƯỚNG của các cõi HỮU

Nay con nương theo chân nghĩa này. Nguyện xin các Đức Thế Tôn, chư vị Phật
Mẫu hãy gia trì tiếp dẫn cho con chứng đạt được thực trạng giải thoát của Phật Đà
 Hóa Thân Chân Ngôn :
OṂ_ ARAPACANA _ DHĪḤ (108_ 1080 Lần)
*)Văn hồi hướng:
Công Đức đã tu, thành Biến Tri
Điều phục mọi nghiệp tội, oán địch
Sinh, già, bệnh, chết, biển ba đào
Nguyện các hữu tình được giải thoát
_Nam mô Phật
Nam mô Pháp
Nam Mô Tăng
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an vui
Nguyện cho tất cả chúng sinh mau lìa khổ não
Nguyện cho tất cả chúng sinh thường khởi Từ Bi
Nguyện cho tất cả chúng sinh đồng chứng Bồ Đề
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