VĂN CÚNG ĐÈN CẦU NGUYỆN

Văn: Tôn Giả A Để Hiệp (Atiśa Dīpaṃkara Śrījñāna)
Hán dịch: Kham Bố La Trác Đan Kiệt (Khenpo Lodro Tengye)
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH
_Chư Phật, Chính Pháp, chúng Thánh Tăng
Đến thẳng Bồ Đề, con quy y
Đem các Công Đức con bố thí
Lợi cho chúng sinh, nguyện thành Phật
_Nguyện chén đèn biến hóa thành vòng vây rộng lớn của ba ngàn Đại Thiên Thế
Giới
Nguyện trụ đèn biến hóa thành Tu Di Sơn Vương cao rộng
Nguyện dầu đèn biến hóa thành biển lớn
Nguyện số lượng vô tận ngay trước mặt vô lượng Phật đều có ức chén đèn sáng
Nguyện ánh sáng này từ đỉnh của ba cõi trở xuống cho đến Địa Ngục khổ trở lên,
tiêu trừ hết thảy vô minh và hắc ám
_“Ông, ban tạp, a la cấp, a, hồng”
*)OṂ_ VAJRA-ĀLOKA ĀḤ HŪṂ

Ngải Mã Tọa
*)EMMA HO
_Vô lượng đèn quang minh thù thắng
Ngàn Phật, các Thánh Chúng Hiền Kiếp
Tịnh Thổ của Phật ở mười phương
Thượng Sư, Bản Tôn, chúng Hộ Pháp, chúng Thánh trong Đàn Thành
Con cúng dường cha mẹ làm chủ chúng hữu tình
Đời đời kiếp kiếp: các phương sở đều hay gần gũi thấy Tịnh Thổ của Phật
Nguyện cùng hợp một với Di Đà, ba căn bản của Tam Bảo, chúng Thánh
Dùng sức thanh tịnh phát nguyện này, cầu mau thành tựu ban cho gia trì
_“Đức nhã tha: ban tạp chỉ nhã, a oa bố đạt na dã, thoa cáp”
*)TADYATHĀ: PAÑCENDRIYA AVA-BODHANAYA SVĀHĀ
*)Văn hồi hướng:
_Như vậy! Con phát các cầu nguyện của Đại Thừa
Tam Bảo, Chân Đế không hư dối.. nên hay thành
Thấy, nghe, tưởng, chạm con với các chúng sinh
Cát Mã Ba Thiên Nặc!
KARMAPA CHENNO!
Nguyên văn được ghi chép từ Phước Đức Hải Song Nguyệt San (Nữu Ước) năm
2003, tháng 12, kỳ 74
*)Văn tám nguyện cúng đèn:
Nguyện tim đèn này giống như núi Tu Di
Nguyện dầu đèn này giống như bốn biển lớn
Nguyện đèn này cúng một ngọn đèn trước mặt chư Phật
Nguyện cúng này khéo làm chủ Thiện ba đời
Nguyện tiêu vô minh, khổ của vô biên hữu tình
Nguyện được niềm vui Trí Tuệ thuộc ánh sáng của vô lượng Phật
Nguyện Chúng trường thọ, không bệnh tật, tăng Phước Tuệ
Nguyện chứng mười Địa vô lượng dẫn chúng sinh
_ “Ông, ba trát, a la cách, hồng, xá”
*)OṂ_ VAJRA-ĀLOKA HŪṂ HRĪḤ
(Niệm 7 lần)
_(Xuất xứ: chùa Đa Mang)
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