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<; .$- $%- =?;  ;R/- (2- :2=- 2:A- 5B$- b%- .%R?- P2- o- 35S- 28$?- ?R: 

The Stanzas of Offering Water, an Ocean of Blessings 

Bài Kệ Cúng Dường Nước, Một Biển Công Đức 

From the (cycle of )Pure Vision by His Holiness Dudjom Lingpa 

 

 

 

One night in a dream a white Dakini appeared to me and said that she was Sukha Siddhi and 

proceeded to recite the above offering stanzas for the sake of all sentient beings.  She said that 

this wishing prayer encompassing offerings and aspirations for beings.  Dudjom Lingpa wrote it 

down at the request of Lama Tsultim Dorje and it was transcribed by Phuntsog Tashi. 

Có một đêm kia trong giấc mơ một Dakini hiện ra và cho tôi biết Cô ta là Sukha Siddhi và bắt 

đầu tụng bài cúng dường ở trên để hầu mang lại lợi lạc cho toàn thể chúng sinh.  Cô nói rằng, 

bài cầu nguyện nầy bao gồm vô số cúng dường và nguyện vọng cho chúng sinh.  H.H. Dudjom 

Lingpa đã viết nó xuống theo yêu cầu của Lama Tsultim Dọrje và được phiên dịch ra bởi  

Phuntsog Tashi.  Konchok Padma dịch ra tiếng Việt.
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>; ;/- =$- 2o.- w/- 2..-lA:A- mA%- 2- :.A; 

HUNG   YEN LAG GYED DEN DUD TSI'I DZING BU DI 

Hung! I offer the lake of nectar possessing the eight qualities of pure water 

Hung!  Con cúng dường hồ nước cam lồ có tám phẩm chất thanh tịnh 

2&R3- w/- :#R <-.%- 2&?- =- :2=- 2<- 2IA; 

CHOM DEN KHOR TANG CHE LA BUL WAR GYI    

To all the Buddhas and Bodhisattvas with their retinues 

Dâng lên tất cả chư Phật, Bồ Tát và quyến thuộc 

28J?- /?- 2.$- .%- ?J3?- &/- ,3?- &.- GA; 

ZHEY NE DAG TANG SEM CHEN THAM CHED KYI 

Please accept it.  May I and all sentient beings 

Xin các Ngài hãy thọ nhận.  Nguyện cho con và tất cả chúng sinh 

5S$?- mR$?- 1A2- .$- :#R <-2- .R%- 3$- >R$; 

TSHOG DZOG DRIB TAG KHOR WA TONG TRUG SHOG 

Perfect the accumulations, purify obscurations, and liberate all beings. 

Hoàn thiện pháp tích lũy công đức, tiêu trừ nghiệp chướng và giải thoát toàn thể chúng sinh. 

<- ?j- +- ,- $- +- ?- 0- <A- 7- <- A- ;)- T- +o- 0- 6- 3J- ,- ?- 3- .<- c- <- /- ?- 3- ;- A- >; 

OM SARWA TATHAGATA SAPARI WARA ARGHAM PRATITSA PUDZA MEGHA SAMUDRA 

SAPHARANA SAMAYA AH HUNG 

(Repeat mantra / Lập lại câu chú nhiều lần) 
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Notes on Water Offering: 

The stanzas and mantra are recited throughout the water offering ceremony. 

The water is poured into the bowls from left to right, If the offering is poured correctly, 

obscurations are dispelled and benefit is obtained.  If the water is poured incorrectly, 

obscurations may increase.  It should be poured carefully and steadily, with an even flow, not 

with irregular movement. 

The bowls should be in a straight line, close but not touching.  The bowls should be filled but 

not to the point of overflowing. 

Water is a modest offering, neither the cheapest not the richest. 

The seven water bowls are traditionally set foremost on the shrine, with candles or lamps, two 

ore more, just behind them. 

The offering stanzas and mantra are said only when opening the shrine in the morning.  When 

the shrine is closed in the evening, no prayer, mantra or anything special is said.  The water 

bowls are simply emptied, wiped dry and overturned. 

Bài kệ và câu thần chú được tụng trong buổi lễ dâng nước cúng dường. 

Rót nước vào bát từ trái sang phải. Nếu nước được rót đúng cách cho buổi lễ, thì các chướng 

duyên sẽ được xua tan và công đức được tích lũy. Ngược lại, nếu nước rót không đúng cách, có 

thể sẽ làm tăng thêm chướng duyên. Khi rót nước, cần phải cẩn thận để vòi nước rót ra được 

chảy vào bát bằng một lưu lượng  đều đặn, không để dòng nước chảy lúc nhiều lúc ít. 

Các bát nước phải sắp theo một đường thẳng, khoảng cách giữa các bát nước phải gần nhưng 

không chạm vào nhau. Bát nước phải được rót vừa đầy nhưng không được đến điểm có thể 

tràn ra ngoài.   

Nước là một cúng phẩm khiêm tốn để cúng dường, không phải là rẻ nhất mà cũng không phải 

đắt tiền nhất. 

Theo truyền thống, bảy bát nước được sắp ra phía trước của bàn thờ và bên trong đặt vài ngọn 

nến hay đèn (hai hoặc nhiêu hơn, xem hình). 

Bài kệ cúng dường và thần chú chỉ được tụng khi làm lễ cúng dường vào buổi sáng. Buổi tối khi 

đóng bàn thờ lấy các bát nước xuống và đổ hết nước ra, lau khô, lật úp và để lại trên bàn thờ. 

Không đọc kệ, không đọc chú hay đọc tụng bất cứ bài gì khác. 

 


