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Nam mô ÇaI BI QUÁN Th� ÂM B— TÁT





 

Dâng HÜÖng 
(Quÿ xuÓng nâng hÜÖng ngang trán Ç†c bài Dâng HÜÖng) 

Lò báu ÇÓt danh hÜÖng 
Khói trÀm quyŒn tÕa kh¡p mÜ©i phÜÖng 
Tâm BÒ ñŠ dÛng liŒt phi thÜ©ng 
Ti‰p xúc Çâu cÛng phóng hào quang 
Kh¡p chÓn an ÇÎnh tÕ tÜ©ng 
Kính thành phøng hi‰n ÇÙc TØ Tôn. 
Nam mô HÜÖng Cúng DÜ©ng BÒ Tát  
Ma Ha Tát.(3 lÀn)  
 
 

       Kÿ nguyŒn 

ñŒ tº chúng con, phøng trì di giáo ÇÙc B°n 
SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt, trì tøng Kinh 
Pháp Hoa PhÄm Ph° Môn, xÜng tán hÒng 
danh, tu hành công ÇÙc, ngÜ«ng nguyŒn 
mÜ©i  phÜÖng Tam Bäo, ÇÙc Thiên Thû 
Thiên Nhãn ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, 
ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát tØ bi gia h¶ 
ÇŒ tº chúng con, phiŠn não dÙt såch, nghiŒp 
chÜ§ng tiêu trØ, thÜ©ng ÇÜ®c an lành, xa lìa 
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kh° ách, cùng h‰t thäy chúng sanh m¶t th©i 
ÇÒng chÙng Vô ThÜ®ng Chánh ñ£ng 
Chánh Giác. NgÜ«ng mong oai ÇÙc tØ bi 
chÙng minh gia h¶. 
Nam Mô ChÙng Minh SÜ BÒ Tát Ma Ha 
Tát. ( 3 lÀn)   
       (C¡m hÜÖng vào lÜ ch¡p tay Ç†c ti‰p) 

 
Tán dÜÖng PhÆt 

Đấng Pháp Vương vô thÜ®ng, 
Ba cõi chẳng ai bằng, 
Thầy dạy khắp trời người, 
Cha lành chung bốn loài. 
Nay con nguyện quy y, 
Diệt trừ vô lượng tội, 
Dâng lên lời tán thán, 
Ức kiếp vẫn không cùng (1 xá)   

 
quán tÜªng 

Phật, chúng sanh tánh thường rỗng l¥ng  
Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. 
Lưới đế châu ví đạo tràng, 
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Mười phương Phật bảo, hào quang sáng 
ng©i  
Trước bảo tọa thân con ảnh hiện, 
Cúi đầu xin thệ nguyện quy y. (1 xá)  

ñänh LÍ 
 
- Chí tâm Çänh lÍ: Nam mô tÆn hÜ không, 
bi‰n pháp gi§i, quá, hiŒn, vÎ lai thÆp 
phÜÖng chÜ PhÆt, tôn Pháp, hiŠn thánh 
Tæng, thÜ©ng trø Tam Bäo.(1 låy) 
 
- Chí tâm Çänh lÍ: Nam mô Ta Bà Giáo 
Chû ñiŠu Ng¿ B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni 
PhÆt, ñÜÖng Lai Hå Sanh  Di  L¥c  Tôn  
PhÆt,  ñåi Trí Væn Thù SÜ L®i BÒ Tát, ñåi 
Hånh Ph° HiŠn BÒ Tát, H¶ Pháp ChÜ Tôn 
BÒ Tát, Linh SÖn H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát.  
(1 låy) 
 
- Chí tâm Çänh lÍ: Nam mô Tây PhÜÖng C¿c 
Låc Th‰ Gi§i ñåi TØ ñåi Bi A Di ñà PhÆt, 
ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Th‰ Chí 
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BÒ Tát, ñåi NguyŒn ñÎa Tång VÜÖng BÒ 
Tát, Thanh TÎnh ñåi Häi Chúng BÒ tát.(1 låy)        
      (NgÒi xuÓng, khai chuông mõ và trì tøng) 

 
Tán HÜÖng 

Tâm hÜÖng vØa m§i ÇÓt 
Pháp gi§i Çã thÖm lØng 
Mây lành dâng bÓn hÜ§ng 
ChÜ PhÆt hiŒn toàn thân 
Nam mô HÜÖng Vân Cái BÒ Tát  (3lÀn) 
  

chú  Çåi - bi 
Nam Mô ñåi Bi H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ Tát  

                                                             (3 lÀn) 
Thiên thû thiên nhãn vô ngåi Çåi bi tâm Çà 
la ni. Nam mô h¡c ra Çát na Ça ra då da. 
Nam mô a rÎ da, bà lô y‰t Ç‰ thÜ§c bát ra 
da, bÒ ÇŠ tát ÇÕa bà da, ma ha tát ÇÕa bà da, 
ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phåt duŒ 
sÓ Çát na Çát tÕa. Nam mô tÃt ki‰t  lÆt ÇÕa  
y mông a rÎ da bà lô ki‰t Ç‰, thÃt phÆt ra 
læng Çà bà. Nam mô na ra cÄn trì, hê rÎ ma 
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ha bàn Ça sa m‰,  tát bà a tha ÇÆu du b¢ng, a 
thŒ d¿ng, tát bà tát Ça na ma bà già, ma 
phåt Ç¥c ÇÆu, Çát diŒt tha. Án a bà lô hê,  lô 
ca Ç‰, ca ra Ç‰, di hê rÎ, ma ha bÒ ÇŠ tát ÇÕa, 
tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê rÎ Çà 
d¿ng, cu lô cu lô ki‰t mông, Ç¶ lô Ç¶ lô 
phåt xa da Ç‰, ma ha phåt xà da Ç‰, Çà ra Çà 
ra, ÇÎa rÎ ni, thÃt phÆt ra da, dá ra dá ra. Må 
må, phåt ma ra, møc Ç‰ lŒ, y hê di hê, thÃt 
na thÃt na a ra sâm phÆt ra xá l®i, phåt sa 
phåt sâm, phÆt ra xá da, hô lô hô lô ma ra, 
hô lô hô lô hê rÎ, ta ra ta ra, tÃt rÎ tÃt rÎ, tô rô 
tô rô, bÒ ÇŠ då bÒ ÇŠ då, bÒ Çà då bÒ Çà då, 
di Ç‰ rÎ då, na ra cÄn trì, ÇÎa rÎ s¡c ni na, ba 
då ma na, ta bà  ha. TÃt Çà då, ta bà ha. Ma 
ha tÃt Çà då, ta bà ha. TÃt Çà dÛ nghŒ, thÃt 
bàn ra då, ta bà ha. Na ra cÄn trì ta bà ha. 
Ma ra na ra, ta bà ha. TÃt ra tæng a møc khê 
da, ta bà ha. Ta bà ma ha a tÃt Çà då, ta bà 
ha. Giä ki‰t ra a tÃt Çà då, ta bà ha. Ba Çà 
ma y‰t tÃt Çà då, ta bà ha. Na ra  cÄn trì bàn 
Çà ra då, ta bà ha. Ma bà l®i th¡ng y‰t ra då, 
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ta bà ha. Nam mô h¡t ra Çát na, Çá ra då  
da. Nam mô a rÎ da, bà lô y‰t Ç‰, thÜ§c bàn 
ra då, ta bà ha. 
Án tÃt ÇiŒn Çô mån Ça ra, båt Çà då, ta bà 
ha. (3 lÀn) 

Nam Mô B°n SÜ Thích Ca Mâu Ni PhÆt.  
                                                              (3 lÀn) 

 
Tán DÜÖng Quán Âm 

 
Trí tuŒ bØng lên Çóa biŒn tài 
ñÙng yên trên sóng såch trÀn ai 
Cam lÒ chºa lành cÖn kh° bŒnh 
Hào quang quét såch bu°i nguy tai 
LiÍu bi‰c phÃt bày muôn th‰ gi§i 
Sen hÒng nª hé vån lâu Çài 
Cúi ÇÀu ca ng®i dâng hÜÖng thÌnh 
Xin nguyŒn tØ bi Ùng hiŒn ngay. 
Nam mô ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát  
                                                      (3 lÀn) 
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Khai Kinh 

Pháp PhÆt cao siêu mÀu nhiŒm 
CÖ duyên may ÇÜ®c th† trì 
Xin nguyŒn Çi vào bi‹n tuŒ 
Tinh thông giáo nghïa huyŠn vi 
Nam mô Pháp Hoa H¶i ThÜ®ng PhÆt BÒ 
Tát (3 lÀn) 
 

Kinh SÙc Månh Quán Âm 
" Th‰ Tôn muôn vÈ ÇËp 
Con xin hÕi låi NgÜ©i 
BÒ Tát kia vì sao 
Tên là Quán Th‰ Âm?" 
 
BÆc diŒu tÜ§ng tØ tôn 
Trä l©i Vô TÆn Ý: 
"Vì hånh nguyŒn Quán Âm 
ñáp Ùng ÇÜ®c muôn nÖi. 
 
" L©i thŠ r¶ng nhÜ bi‹n 
Vô lÜ®ng ki‰p qua rÒi 
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ñã theo ngàn muôn PhÆt 
Phát nguyŒn l§n thanh tÎnh. 
 
"Ai nghe danh thÃy hình 
Mà tâm sanh chánh niŒm 
Thì thoát khÕi m†i cõi 
ñây nói sÖ lÜ®c thôi 
 
"N‰u có ai ác š 
Xô vào hÀm lºa l§n 
NiŒm sÙc månh Quán Âm 
HÀm lºa bi‰n hÒ sen. 
 
"ñang trôi giåt ÇaÎ dÜÖng 
GÆp nån RÒng, Qu›, Cá 
NiŒm sÙc månh Quán Âm 
Sóng gió không nhÆn chìm. 
 
"ñÙng chóp núi Tu Di 
BÎ ngÜ©i ta xô ngã 
NiŒm sÙc månh Quán Âm 
Không hao m¶t mäy lông. 
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"BÎ oán t¥c vây hãm 
CÀm Çao thÜÖng sát håi 
NiŒm sÙc månh Quán Âm 
ñao ki‰m gãy tØng khúc. 
 
"NÖi tù ngøc xiŠng xích 
Chân tay bÎ gông cùm 
NiŒm sÙc månh Quán Âm 
ñÜ®c tháo g« t¿ do. 
 
"G¥p thuÓc Ç¶c, trù, ‰m 
Nguy håi Ç‰n thân mình 
NiŒm sÙc månh Quán Âm 
NgÜ©i gây låi gánh chÎu. 
 
"G¥p La Sát hung d» 
RÒng Ç¶c và qu› ác 
NiŒm sÙc månh Quán Âm 
H‰t dám làm håi ta. 
 
"G¥p ác thú vây quanh 
Nanh vuÓt thÆt hãi hùng 
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NiŒm sÙc månh Quán Âm 
ñŠu v¶i vàng bÕ chåy. 
 
"R¡n Ç¶c và bò cåp 
Lºa khói un hÖi Ç¶c 
NiŒm sÙc månh Quán Âm 
Theo ti‰ng t¿ lui vŠ. 
 
"SÃm sét, mây, ÇiŒn ch§p 
MÜa Çá tuôn xÓi xä 
NiŒm sÙc månh Quán Âm 
ñŠu kÎp th©i tiêu tán. 
 
"Chúng sanh bÎ khÓn ách  
Vô lÜ®ng kh° bÙc thân 
Trí l¿c mÀu Quán Âm 
CÙu Ç©i muôn vån cách. 
 
"Trí phÜÖng tiŒn quäng Çåi 
ñÀy Çû sÙc thÀn thông  
MÜ©i phÜÖng trong các cõi 
Không Çâu không hiŒn thân. 
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"Nh»ng nÈo vŠ xÃu ác 
ñÎa ngøc, qu›, súc sinh 
Kh° sinh, lão, bŒnh, tº 
CÛng tØ tØ dÙt såch. 
 
"Quán Chân, quán Thanh TÎnh 
Quán Trí TuŒ r¶ng l§n 
Quán Bi và quán TØ 
ThÜ©ng nguyŒn thÜ©ng chiêm ngÜ«ng. 
 
"Quán Vô CÃu, Thanh TÎnh 
M¥t tr©i TuŒ phá ám 
ñiŠu phøc nån, gió, lºa 
Chi‰u sáng kh¡p th‰ gian. 
 
"Tâm Bi nhÜ sÃm Ç¶ng 
Lòng TØ nhÜ mây hiŠn 
Pháp cam l¶ mÜa xuÓng  
DÆp trØ lºa phiŠn não. 
  
"NÖi án tòa kiŒng tøng 
ChÓn quân s¿ hãi hùng 
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NiŒm sÙc månh Quán Âm 
Oán thù ÇŠu tiêu tán. 
 
Ti‰ng NhiŒm, ti‰ng Quán Âm 
Ti‰ng Phåm, ti‰ng Häi TriŠu 
Ti‰ng VÜ®t Thoát Ti‰ng ñ©i 
Hãy thÜ©ng nên quán niŒm. 
 
"TØng niŒm không nghi ng© 
Trong ách nån kh° ch‰t. 
Quán Âm là tÎnh thánh 
Là nÖi cÀn nÜÖng t¿a. 
 
"ñÀy Çû m†i công ÇÙc 
M¡t thÜÖng nhìn th‰ gian 
Bi‹n PhÜ§c chÙa vô cùng 
Nên ta cÀn Çänh lÍ." 
 
Nam Mô ñåi Bi Quán Th‰ Âm BÒ Tát  

(30 lÀn) 
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ñ�NH L• MÐ©I HAI 
NguyŒn Quán Âm 

Phổ Môn thị hiện 
Cứu khổ nhân sinh, 
Thuyền từ lướt sóng, 
Bốn biển điêu linh; 
Trùng dương vọng tiếng hồn kinh, 
Quán Âm ứng hiện, chúng sinh thoát nàn. 
Nam-mô Thánh Quan Tự Tại Bồ-tát Ma-
Ha-Tát.  

 

1. Nam mô hiŒu Viên Thông, danh T¿ Tåi, 
Quán Âm NhÜ Lai, quäng phát ho¢ng 
thŒ nguyŒn (1 låy) 

2. Nam mô nhÃt niŒm tâm không quän 
ngåi, Quán Âm NhÜ Lai, thÜ©ng tåi Nam 
Häi nguyŒn. (1 låy) 

3. Nam mô trø Ta-Bà u minh gi§i, Quán 
Âm NhÜ Lai, tÀm thanh cÙu kh° 
nguyŒn.(1 låy) 
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4. Nam mô hàng tà ma trØ yêu quái,                     
Quán Âm NhÜ Lai, næng trØ nguy hi‹m 
nguyŒn. (1 låy) 



 

5. Nam mô bình thanh tÎnh, rÛ cành dÜÖng, 
Quán Âm NhÜ Lai, cam l¶ rºa tâm 
nguyŒn. (1 låy) 

6. Nam mô Çåi tØ-bi, næng hÌ xä, Quán Âm 
NhÜ Lai, thÜ©ng hành bình Ç£ng nguyŒn. 
(1 låy) 

7. Nam mô ngày Çêm qua không håi, Quán 
Âm NhÜ Lai, diŒt ba ÇÜ©ng kh° nguyŒn. 
(1 låy) 

8. Nam mô hÜ§ng núi Nam chæm lÍ bái, 
Quán Âm NhÜ Lai, gông cùm giäi thoát 
nguyŒn. (1 låy) 

9. Nam mô tåo thuyŠn pháp, qua bi‹n kh°, 
Quán Âm  NhÜ Lai, Ç¶ tÆn chúng sanh 
nguyŒn. (1 låy) 

10. Nam mô trÜ§c tràng phan, sau bäo cái, 
Quán Âm NhÜ Lai ti‰p dÅn Tây phÜÖng 
nguyŒn. (1 låy)  
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11. Nam mô Vô LÜ®ng Th† PhÆt cänh     
gi§i, Quán Âm NhÜ Lai, Di ñà th† kš 
nguyŒn. (1 låy) 



 

12. Nam mô Çoan nghiêm thân ai sánh kÎp, 
Quán Âm NhÜ Lai viên tròn mÜ©i hai 
nguyŒn. (1 låy) 

 

 Kinh tinh y‰u bát nhã 
ba la mÆt Ça 

 BÒ-tát Quán-T¿-Tåi  Khi quán chi‰u thâm sâu 
 Bát-nhã-ba-la-mÆt   TÙc diŒu pháp trí Ç¶  B‡ng soi thÃy næm uÄn  ñŠu không có t¿ tánh  Th¿c chÙng ÇiŠu Ãy xong  Ngài vÜ®t thoát cä  M†i kh° Çau ách nån.  "Nghe Çây Xá-L®i-Tº:  S¡c ch£ng khác gì không  Không ch£ng khác gì s¡c  S¡c chính th¿c là không  Không chính th¿c là s¡c  Còn låi bÓn uÄn kia  CÛng ÇŠu nhÜ vÆy cä.  Xá-L®i-Tº nghe Çây: 
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 Th‹ m†i pháp ÇŠu không 
 Không sanh cÛng không diŒt 
 Không nhÖ cÛng không såch 
 Không thêm cÛng không b§t 
 Cho nên trong tánh không 
 Không có s¡c, th†, tÜªng 
 CÛng không có hành, thÙc 
 Không có nhãn, nhï, t› 
 ThiŒt, thân, š (sáu cæn) 
 Không có s¡c, thanh, hÜÖng 
 Vi, xúc, pháp ( sáu trÀn) 
 Không có mÜ©i tám gi§i 
 TØ nhãn Ç‰n š thÙc 
 Không hŠ có vô minh 
 Không có h‰t vô minh 
 Cho Ç‰n không lão tº 
 CÛng không h‰t lão tº 
 Không kh°, tÆp, diŒt, Çåo 
 Không trí cÛng không Ç¡c 
 Vì không có sª Ç¡c. 
 Khi m¶t vÎ BÒ-tát 
 NÜÖng diŒu pháp Trí ñ¶. 
 (bát nhã ba la mÆt) 
 Thì tâm không chÜ§ng ngåi 
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 Vì tâm không chÜ§ng ngåi 
 Nên không có s® hãi 
 Xa lìa m†i m¶ng tÜªng 
 Xa lìa m†i Çiên Çäo 
 ñåt ni‰t bàn tuyŒt ÇÓi. 
 ChÜ PhÆt trong ba Ç©i 
 Y diŒu pháp trí Ç¶ 
 (bát nhã ba la mÆt) 
 Nên Ç¡c vô thÜ®ng giác 
 VÆy nên phäi bi‰t r¢ng 
 Bát-nhã-ba-la-mÆt 
 Là linh chú Çåi thÀn 
 Là linh chú Çåi minh 
 La linh chú vô thÜ®ng 
 Là linh chú tuyŒt ÇÌnh 
 Là chân lš bÃt v†ng 
 Có næng l¿c tiêu trØ 
 TÃt cä m†i kh° nån 
 Cho nên tôi muÓn thuy‰t  
 Câu thÀn chú Trí ñ¶ 
 Bát-nhã-ba-la-mÆt" 
 Nói xong ñÙc BÒ Tát 
 LiŠn Ç†c thÀn chú r¢ng: 
    Gate, Gate, Paragate, Parasamgate  

Bodhi Svaha (3 lÀn) 
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Chú Tiêu Tai Ki‰t TÜ©ng  
    Nam mô tam mãn Ça, m¶t Çà nÅm. A bát 
ra Ç‹, hå Ça xá, ta n¤ng nÅm, ñát diŒt tha. 
Án, khê khê, khê h‰, khê h‰, hÒng hÒng 
nhÆp phå ra, nhÆp phå ra, bát ra nhÆp phå 
ra, bát ra nhÆp phå ra, Ç‹ s¡t sá,  Ç‹  s¡t  sá, 
s¡t trí rÎ, s¡t trí rÎ, ta phÃn tra, ta phÃn tra, 
phi‰n Ç‹ ca, thÃt rÎ duŒ, ta bà ha.  (3 lÀn) 

  ngày Çêm an lành  
NguyŒn ngày an lành Çêm an lành 
ñêm ngày sáu th©i thÜ©ng an lành 
TÃt cä các th©i ÇŠu an lành 
NgÜ«ng mong B°n SÜ ban an lành. 
NguyŒn ngày an lành Çêm an lành 
ñêm ngày sáu th©i thÜ©ng an lành 
TÃt cä các th©i ÇŠu an lành 
NgÜ«ng mong Tam Bäo giúp an lành. 
NguyŒn ngày an lành Çêm an lành 
ñêm ngày sáu th©i thÜ©ng an lành 
TÃt cä các th©i ÇŠu an lành 
NgÜ«ng mong H¶ Pháp giúp an lành. 
Nam mô Tiêu Tai Giáng Ki‰t TÜ©ng BÒ 
Tát (3 lÀn) 

20



 

Sám CÀu An 

Con quÿ låy PhÆt chÙng minh 
Hai hàng PhÆt tº tøng kinh cÀu nguyŠn 
CÀu cho tín chû hiŒn tiŠn 
N¶i gia quy‰n thu¶c bình yên ÇiŠu hòa 
Th† trÜ©ng hÜªng phÜ§c nhàn ca 
Ph° Môn kinh tøng trong nha thänh thÖi 
Quán Âm phò h¶ vui chÖi 
MÜ©i hai câu niŒm Ç¶ Ç©i nên danh. 
ThiŒn nam tín n» lòng thành 
ˆn chay niŒm PhÆt làm lành vái van 
Quán Âm xem xét th‰ gian  
RÜ§c ngÜ©i chìm n°i mÜ©i phÜÖng phiêu 
trÀm.  
Mau mau niŒm PhÆt Quán Âm 
Tai qua nån khÕi ÇÎnh tâm sáng lòa 
ñÜÖng cÖn lºa cháy ÇÓt ta 
NiŒm danh BÒ Tát hóa ra sen vàng. 
Gió Çông Çi bi‹n chìm thuyŠn 
NiŒm danh BÒ Tát sóng tan h‰t liŠn. 
Tà ma quÌ báo khùng Çiên 
NiŒm danh BÒ Tát månh liŠn khôn ngoan. 
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Vào rØng c†p r¡n nghinh ngang 
NiŒm danh BÒ Tát nó càng chåy xa 
T¶i tù ngøc tÓi khäo tra 
Quán Âm tÜªng niŒm thä ra nhË nhàng. 
BÎ trù bÎ ‰m mê man 
Quán Âm niŒm niŒm vái van tÎnh bình  
Quán Âm th† kš làm tin 
Tùy duyên thuy‰t Pháp Ç¶ mình h‰t mê. 
NÜÖng theo BÒ Tát trª vŠ 
ThÃy mình ngÒi gÓc BÒ ñŠ giÓng in 
Tay cÀm bÀu nÜ§c tÎnh bình  
Tay cÀm nhành liÍu quang minh thân vàng 
Cam lÒ rÜ§i kh¡p th‰ gian 
TÓt tÜÖi mát mÈ mÜ©i phÜÖng thanh nhàn 
Quán Âm cÙu h‰t tai nàn  
ñ¶ Ç©i an låc mÜ©i phÜÖng thái bình 
Quán Âm Çi‹m Çåo Ç¶ mình 
Quán Âm BÒ Tát chÙng minh Ç¶ Ç©i. 
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Quan Th‰ Âm oai thÀn lÒng l¶ng, 
Kh¡p th‰ gian ÇŠu tr†ng danh ngài, 
Chúng sanh h‰t thäy ai ai, 
Khi nào g¥p nån niŒm Ngài liŠn qua. 
Bªi ngÜ©i th‰ gÀn xa ngÜ«ng m¶, 
Quan Th‰ Âm cÙu kh° Ç¶ sanh, 
N‰u ai có m¶t niŒm lành, 
HÍ Ngài nghe ti‰ng Ùng danh t§i liŠn. 
Dù bÎnh tr†ng liên miên kh° c¿c, 
NiŒm danh Ngài lÆp tÙc khÕi ngay, 
Bao nhiêu tai nån h¢ng ngày 
Chí tâm niŒm t§i danh Ngài cÛng qua. 
Vô lÜ®ng ki‰p Ta bà th‰ gi§i, 
Ngài giáng sanh xuÓng cõi dÜÖng gian, 
Hóa thân công chúa Çoan trang, 
DiŒu Trang VuÖng ng¿ ngai vàng vua cha 
DiŒu Thanh Ãy chính là chÎ cä, 
Sau cÛng tu chÙng quä Væn Thù, 
DiŒu Âm chÎ thÙ cÛng tu, 
Ph° HiŠn chÙng Thánh ÇŠn bù công lao. 
Tr†n m¶t nhà ÇÜ®c vào cänh PhÆt, 
Lòng tØ bi chÖn chÃt Çáng ghi, 
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Sám Quan Âm 



 

Tu°i nhÕ trí cä ai bì, 
DÓc lòng m¶ Çåo quy‰t thì Çi tu. 
Tr†n chín næm ch£ng tØ lao kh°, 
Mong công thành cÙu Ç¶ chúng sanh, 
Th©i kÿ trai gi§i tu hành, 
Tåi Ç¶ng HÜÖng Tích b¡c thành ViŒt  Nam 
M¶t cänh tiên mây lam che phû, 
Có cam tuyŠn, thåch nhÛ bao quanh, 
Cänh tÓt dành cho ngÜ©i lành, 
Kim ñÒng Ng†c N» Ùng danh theo hÀu. 
DÜ§i bŒ ng†c chia nhau s§m tÓi, 
ChÀu hai bên không l‡i Çåo thÀy, 
Luôn luôn chân chánh th£ng ngay, 
Hành theo š chÌ cûa thÀy ban ra. 
Quan Th‰ Âm danh là T¿ Tåi, 
Kh¡p tam thiên qua låi dåo chÖi, 
TØ bi Ngài muÓn Ç¶ Ç©i, 
MÜ©i hai Çåi nguyŒn thiŒt th©i cao xa. 
NguyŒn nào cÛng ÇŠu là rÓt ráo, 
Chuyên tâm vŠ chánh Çåo Ç¶ tha, 
Bi‹n Nam Häi, núi Ph° ñà, 
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Trø ª nÖi Ãy cÛng là HÜÖng SÖn. 
Trong m¶t phÄm Ph° Môn thÎ hiŒn, 



 

ñÙc NhÜ Lai thuÆt chuyŒn khen Ngài, 
Oai thÀn linh hi‹n không hai, 
TÀm thinh cÙu kh° ch£ng nài công phu. 
N‰u có kÈ muÓn tu cÜ sï, 
Hay cùng là tùy š muÓn chi, 
Ngài liŠn Ùng hiŒn tÙc thì, 
T§i nÖi dìu d¡t cÃp kÿ Ç¶ cho. 
Hay có kÈ qua Çò m¡c nån, 
Cùng bao nhiêu tai nån d†c ÇÜ©ng, 
Chí thành ÇÓt nén tâm hÜÖng, 
VØa niŒm danh hiŒu tai ÜÖng qua liŠn. 
Nh»ng chuyŒn Ãy hi‹n nhiên ÇŠu thÃy, 
ñÙc NhÜ Lai truyŠn dåy ch£ng sai, 
Chúng ta ch§ có quän nài, 
M¶t lòng ngÜ«ng m¶ cÀu Ngài Ç¶ cho. 
Trong kh° häi Çò TØ vÅn Ç®i, 
V§t chúng sanh ÇÜa t§i Låc bang, 
Chín tØng sen báu Çài vàng, 
Di ñà th† kš rõ ràng thänh thÖi. 
TØ bi cÙu kh° Ç¶ Ç©i, 
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TÀm thinh giäi nån Ç‰n nÖi an lành.  
Nam Mô TÀm Thanh CÙu Kh° ñåi Bi 
Quán Th‰ Âm BÒ Tát.  



 

Phøc NguyŒn 

Nam mô ñåi TØ, ñåi Bi, TÀm Thanh CÙu 
Kh°, CÙu Nån Linh Cäm Quán Th‰ Âm BÒ 
Tát Ma Ha Tát tác Çåi chÙng minh. 
Xin nguyŒn: Quán Âm thÎ hiŒn, thuy‰t 
pháp Ç¶ sanh, g¥p nån niŒm danh, tÀm 
thanh cÙu kh°. HiŒn tiŠn ÇŒ tº chúng con 
thành tâm trì tøng kinh væn nguyŒn hÒi 
hÜ§ng công ÇÙc cÀu an cho PhÆt 
tº:........................ (tên-tu°i), cùng tÃt cä 
chúng con. NguyŒn cÀu thân th‹ an khang, 
tu°i th† lâu dài. BÓn mùa không chút nån 
tai, quanh næm niŠm an vui tÎnh låc . Kh¡p 
nguyŒn gia Çình thÎnh Çåt, con cháu vui 
hòa, các t¶i ÇŠu tiêu, phÜ§c lành ÇÀy Çû. 
Cºu huyŠn thÃt t°, giác ng¶ siêu sinh, tình 
v§i vô tình, ÇŠu thành PhÆt Çåo. 

Nam Mô A Di ñà PhÆt. 
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Tam Quy y 

    - T¿ quy PhÆt, xin nguyŒn chúng  sanh, 
th‹ theo Çåo cä phát lòng vô thÜ®ng. (1 låy) 
 
     - T¿ quy Pháp, xin nguyŒn chúng sanh, 
thâm nhÆp kinh tång trí tuŒ nhÜ bi‹n.(1 låy) 
 

     - T¿ quy Tæng, xin nguyŒn chúng sanh, 
thÓng lš Çåi chúng h‰t thäy không ngåi (1 låy) 

 

hÒi hÜ§ng 

NguyŒn tiêu ba chÜ§ng, trØ phiŠn não 
NguyŒn ÇÜ®c trí tuŒ chân minh liÍu 
Kh¡p nguyŒn t¶i chÜ§ng ÇŠu tiêu trØ 
ñ©i Ç©i thÜ©ng hành Çåo BÒ Tát 
NguyŒn Çem công ÇÙc này 
HÜ§ng vŠ kh¡p tÃt cä 
ñŒ tº và chúng sanh 
ñŠu tr†n thành PhÆt Çåo. 
(ÇÙng lên lÍ PhÆt 3 lÍ, xá rÒi lui ra) 
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