VĂN CẦU NGUYỆN VÃNG SINH TỊNH THỔ
Bản Pháp truyền thừa của Đại Bảo Pháp Vương đời thứ 15
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH
_Ái mã hoắc
*)EMAHO
_Hiếm có! Thế Tôn Vô Lượng Quang Như Lai
Bên phải là Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Bên trái là Đại Lực Đại Thế Chí Bồ Tát
Vô lượng chư Phật với chúng Bồ Tát vây quanh
_Vốn đủ vô lượng chân thiện, các Diệu Lạc
Tên gọi là Thanh Tịnh Cực Lạc Quốc Thổ
Nguyện con khi hết mạng, liền tùy hay vãng sinh
Chẳng bị Trung Ấm gây chướng ngại, quấy nhiễu
Hoa sen hóa sinh, thấy thẳng A Di Đà
Nay con như vậy chân thành phát Nguyện này
_“Đa nhã tha: ban tạp địch nhã, a oa ba đạt noa gia, thoa cáp”
*)TADYATHĀ: PAÑCANDRIYA - ĀVABODHANĀYA SVĀHĀ
_Chư Phật mười phương khéo hộ niệm
Phước Tuệ viên mãn, mừng khen ngợi
Ba đời: con làm các nghiệp Thiện
Thảy đều cúng dường Tam Bảo Tôn
_Nguyện các Phật Pháp rộng truyền dương
Nghiệp Thiện hồi hướng chúng hữu tình
Nguyện các chúng sinh đều thành Phật
Đầy đủ tất cả các căn lành
_Nguyện tự Tâm Tính được thành thục
Hai Chướng thanh tịnh, đủ Phước Tuệ
Sống lâu, không bệnh, tăng Trí Tuệ
Nguyện con vãng sinh, chứng Thập Địa
_Vào lúc hết mạng liền vãng sinh
Nguyện con sinh về nước Cực Lạc
Vãng sinh được sen màu nhiệm nở
Nguyện dùng thân này được Phật Quả
Được chứng Bồ Đề, thành Chính Giác
Nguyện hóa vô số thân độ Chúng
*)Văn hồi hướng:
Dùng Công Đức này, nguyện chứng Tự Tính Phật
Giáng phục tai vạ của phiền não, oán địch
Sóng hung bạo của sinh già bệnh chết
Nguyện độ chúng sinh giải thoát biển luân hồi
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