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Tåi m¶t khung cänh thích h®p, ch£ng hån nhÜ m¶t triŠn ÇÒi xanh ngát hoa phù dung dåi, hãy sºa soån các phÄm vÆt cúng
dÜ©ng Ç¥t trÜ§c m¶t tôn tÜ®ng hay linh änh cûa ÇÙc Quan Âm. Sau khi Çã gom góp ÇÜ®c ÇÀy Çû các phÄm vÆt cúng dÜ©ng, ch£ng
hån nhÜ bình tÎnh thûy, chu‡i tràng håt pha lê, hoa phù dung dåi, mån-Çà-la, và thêm nh»ng thÙ khác, hãy hành trì nhÜ sau:

Nam-mô [Quan-Âm BÒ-Tát]! Con và chúng sinh lang thang nguyŒn xin nÜÖng t¿a nÖi ÇÙc Quan-Âm toàn th¡ng, vi
diŒu, là hiŒn thân cûa tÃt cä muôn chÜ PhÆt, Pháp và Tæng; xin cho chúng con phát khªi tâm giác ng¶. (Tøng câu này 3 lÀn)
Tøng 2 câu dÜ§i Çây 1 lÀn Ç‹ tÎnh hoá bánh cúng ‘torma’:
Om A Bighanan Ta Kritta Hum Phat
Om Svabhava Shuddha Sarva Dharma Svabhava Shuddho Ham
PhÜÖng Pháp Hành Trì Mån-ñà-La TrÜ©ng Th† Cûa ñÙc Båch- Quan-Âm (Bän dÎch 9.2004)

1

Gi»a chi‰c bình tÎnh thûy nåm ng†c, hình änh chi‰c bánh cúng ‘torma’ hiŒn ra, nhÜ mây cuÒn cu¶n chª theo nhiŠu
cäm giác ÇËp Çë an låc. Con xin chuy‹n phÄm vÆt này Ç‰n chÜ vÎ h¶ thÀn ª bÓn phÜÖng, và Ç‰n nh»ng vong linh ác d», là
chû n® ân oán (karmic creditors). Hãy buông bÕ š ÇÎnh ác håi, và nh© Çó, së thành t¿u bao phúc låc cho chúng sinh! Bhuta

gaccha!
Con hoá hiŒn thành ÇÙc Quan Âm tôn quš, nÖi tâm Çi‹m 1 phóng tÕa ánh sáng ra kh¡p mÜ©I phÜÖng, [ánh sáng Ãy]
trª thành m¶t khÓi thiên th‹ che chª Ç¶ trì không gì hûy hoåi ÇÜ®c. 2 Vajra Raksa Raksa!
M¶t lÀn n»a, ánh sáng màu tr¡ng chói loà phóng toä Ç‰n cõi gi§i cûa mÜ©i phÜÖng chÜ PhÆt và bi‰n thành l©i cung
thÌnh ÇÙc Quan Âm toàn th¡ng, vi diŒu, cùng chÜ PhÆt và chÜ BÒ-Tát. V§I tâm chí thành, con xin cung kính Çänh lÍ và
dâng cúng lên chÜ vÎ nh»ng phÄm vÆt cúng dÜ©ng ngoåi tåi (outer), n¶i tåi (inner) và Än mÆt (secret).
Con xin sám hÓi tÃt cä nh»ng l‡i lÀm, và hoan h› v§i nh»ng hånh lành. Con nguyŒn xin chÜ PhÆt gia h¶ và h¢ng lÜu
låi [cõi ta-bà] vì l®i låc cûa chúng sinh. Con nguyŒn xin hÒi hÜ§ng tÃt cä m†i thiŒn cæn Ç‹ thành t¿u Çåi giác. Thºa ru¶ng
công ÇÙc tan hoà trong con. NguyŒn xin tÃt cä chúng sinh lang thang [trong cõi ta-bà] có ÇÜ®c an låc, thoát khÕi m†i phiŠn
não, và có ÇÜ®c bình Ç£ng trí.
Gi»a giòng tÎch-không hiŒn ra m¶t linh ÇÎa, là cõi tÎnh Ç¶ TÙ ThiŠn ‘S¡c CÙu Cánh Thiên’ (Akanista). NÖi Çây có m¶t
cung ÇiŒn nåm ng†c tráng lŒ, và m¶t khu rØng nÖi cây cÓi ÇÜ®c trang hoàng b¢ng nh»ng chu‡i trân châu và hoa Üu-bát-la
(utpala). Gi»a cung ÇiŒn là m¶t chi‰c ngai quš k‰t ÇÀy châu ng†c, trên có Çoá sen và vÀng træng. Ÿ gi»a tòa sen này là
chûng t¿ TAM. Ánh sáng phóng tÕa ra tØ chûng t¿ TAM, thành t¿u hai bÒ phÜ§c tuŒ.
NÜÖng vào s¿ hoá hiŒn cûa chûng t¿ TAM, con hiŒn thành ÇÃng Ban Cho Ð§c NguyŒn (Wish-Granting Cakra) 3 tuyŒt mÏ,
thân màu tr¡ng rång ng©i, thành t¿u bao nguyŒn Ü§c. Tay phäi giÖ ra trong pháp Ãn ‘ban cho’ t¶t cùng quäng Çåi. Tay trái
cÀm Çoá sen tr¡ng.4 Hai chân trong tÜ th‰ hoa sen ki‰t già. Con có ÇÀy Çû các quí tÜ§ng chính và phø, phóng toä nh»ng
luÒng ánh sáng r¿c r« næm s¡c cÀu vÒng.
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Con ÇÜ®c tô Çi‹m b¢ng tám bäo vÆt trang sÙc và næm loåi y áo tÖ løa. NÖi ÇÌnh ÇÀu là ÇÙc PhÆt A-Di-ñà, và ª ba
nÖi [trán, c° h†ng và tâm Çi‹m] là ba chûng t¿ OM AH HUM. TØ chûng t¿ TAM màu tr¡ng ng¿ gi»a tâm Çi‹m [luân xa
tim], ánh sáng chi‰u toä rång ng©i, cung thÌnh bÆc Çåi trí ch£ng khác gì chính con, cùng v§I các vÎ Pháp-trì (empowerment
deities) Ç‰n tØ cõi tÎnh Ç¶ TÙ ThiŠn ‘S¡c CÙu Cánh Thiên’ (Akanishta). Con th† nhÆn næng l¿c gia trì, h®p nhÃt bình Ç£ng [cùng
chÜ vÎ] và th† nhÆn tâm Ãn tØ vÎ Pháp vÜÖng cûa pháp h¶i này. Ja Hum Bam Hoh/ Abhisekate Samaya Shriye Hum.
Tøng Ç†c bài minh chu’ cúng dÜ©ng dÜ§i Çây 1 lÀn tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi:
Om Vajra Argham Praticcha Svaha (nÜ§c rºa m¥t)
Om Vajra Padyam Praticcha Svaha (nÜ§c rºa chân)
Om Vajra Pusham Praticcha Svaha (hoa thÖm)
Om Vajra Dhupam Praticcha Svaha (nhang thÖm)
Om Vajra Alokam Praticcha Svaha (Çèn, n‰n)
Om Vajra Ghandam Praticcha Svaha (nÜ§c thÖm rãi ÇÃt)
Om Vajra Newidyam Praticcha Svaha (vÆt th¿c cúng dÜ©ng)
Om Vajra Shabda Praticcha Svaha (nhã nhåc)
Tán dÜÖng:
ñÀu råp ÇÃt, chÜ Thiên và chÜ vÎ cõi Bán-Thiên (Atula) cung kính Çänh lÍ dÜ§i Çôi chân ngát sen cûa ngài. NgÜ«ng
phøc và tán dÜÖng MË hiŠn Quan-Âm Çã thành t¿u giäi thoát, vÜ®t khÕi m†i khÓn cùng!
Quán tÜªng:
Ÿ tâm Çi‹m cûa ÇÙc Quan-Âm toàn th¡ng, vi diŒu là m¶t bánh xe màu tr¡ng. Ngay gi»a trøc quay cûa bánh xe là
chûng t¿ TAM 5 v§i hai chûng t¿ OM n¢m bên phäi, và HA bên trái 6. Chûng t¿ TAM ÇÜ®c bao quanh bªi câu minh chú
trÜ©ng th†, cÛng nhÜ ÇÜ®c bao quanh bªi chính tên h† cûa con ho¥c tÃt cä tên h† cûa nh»ng ai mà con Çang hÜ§ng nh»ng
l©i cÀu nguyŒn này Ç‰n 7, 8 .
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Ÿ tåi 8 cánh quay (spoke) cûa bánh xe có 8 chûng t¿ màu tr¡ng (TA RE TU TA RE TU RE SVA) v§i chûng t¿ TA n¢m
ª phiá trÜ§c, [và cä 8 chûng t¿] quay theo chiŠu kim ÇÒng hÒ 9 . Ánh sáng tØ nh»ng chûng t¿ này thu nhi‰p và thÃm
nhuÀn h‰t næng l¿c và thanh quang l¶ng lÅy cûa tÃt cä các chúng h»u tình lÅn vô sinh trong cä hai cõi ta-bà lÅn Ni‰t-bàn.
NÜÖng vào Çó, con thành t¿u Çåo quä cûa bÆc toàn giác vô thÜ®ng, làm chû ÇÜ®c vÆn mång cûa mình.
K‰ Çó, ª ba vòng nÓi ti‰p b†c viŠn chung quanh bánh xe, vòng ÇÀu tiên là nh»ng nguyên âm (vowels) 10 quay theo
chiŠu kim ÇÒng hÒ, rÒi Ç‰n nh»ng phø âm (consonants) 11 quay ngÜ®c chiŠu kim ÇÒng hÒ, và vòng ngoài cùng nhÃt là
nh»ng chûng t¿ cûa câu minh chú 12 quay theo chiŠu kim ÇÒng hÒ. Trong khi tÃt cä nh»ng ch» này Çang hoá hiŒn thì vô
vàn luÒng ánh sáng tr¡ng, vàng, ÇÕ, xanh dÜÖng, xanh løc và tím chi‰u tÕa rång ng©I, dâng tràn kh¡p thân th‹ cûa con rÒi
toä ra chung quanh bên ngoài thân con, bi‰n thành nh»ng khÓi ánh sáng 13 có cùng m¶t tr†ng tâm. Ÿ nh»ng khoäng trÓng
n¢m gi»a các khÓi ánh sáng này là nh»ng bông hoa Üu-bát-la (utpala) vØa khai nhøy, nét l¶ng lÅy huy hoàng Çem låi s¿
sÓng, vinh quang, sÙc månh cùng bÓn Çåi thiŒn hành.
CÀm chu‡i tràng gi»a hai bàn tay,14 tøng Ç†c 2 câu minh chú dÜ§i Çây 7 lÀn, sau Çó, th°i nhË vào chu‡i tràng:
Om Vasumati Shriye Svaha
Om Vajra Ah Candraye Svaha
Trì tøng minh chú (108 lÀn):
OM TARE TUTTARE TURE MAMA AYUR JNANA PUNYE PUSTIM KURU SWAHA
Cúng dÜ©ng bánh cúng ‘torma’ :
Gi»a bình tÎnh thûy nåm ng†c hoá hiŒn tØ tÎch-không là chi‰c bánh cúng ‘torma’ thÃm nhuÀn næm giác quan ÇËp Çë.
Con xin dâng cúng lên ÇÙc Quan-Âm tÓi th¡ng, vi diŒu, tåo duyên cho tu°i th† cûa chÜ vÎ Çåo sÜ tæng trÜªng, cho giáo
pháp cûa ÇÙc Th‰ Tôn ngày càng lÜu truyŠn r¶ng rãi; và nh© Çó, tu°i th† cûa các thí chû và chúng sinh lang thang cÛng
ÇÜ®c tæng trÜªng.
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Quán tÜªng mån-Ça-la hoá hiŒn ngay trÜ§c m¥t hành giä:
Mån-Çà-la trÜ§c m¥t con là PhÆt-ÇiŠn ÇÜ®c s¡p Ç¥t vô cùng hoàn häo, thÆt tuyŒt mÏ Ç‹ chiêm ngÜ«ng. Ÿ gi»a
mån-Çà-la này là m¶t bông hoa Üu-Çàm tinh khôi rång ng©i nÖi ÇÙc Quan-Âm tÓi th¡ng, vi diŒu Çang ng¿ trÎ v§i các quí
tÜ§ng chính và phø sáng ng©i l¶ng lÅy. Ngài có m¶t khuôn m¥t và bäy con m¡t tuŒ. Tay phäi cûa ngài b¡t Ãn ‘ban cho’
quäng Çåi; tay trái cÀm bông hoa Üu-bát-la. Ngài ÇÜ®c trang Çi‹m b¢ng bäo ng†c chân trâu và khoác y áo løa.

Ÿ ÇÌnh ÇÀu cûa ngài là ÇÙc PhÆt A-Di-ñà, và ª tåi ba nÖi [trán, c° h†ng và tâm Çi‹m] là ba chûng t¿ OM AH
HUM. TØ chûng t¿ TAM ª ngay gi»a tâm Çi‹m cûa ngài, ánh sáng phóng tÕa. NhÜ th‰, bÆc Çåi trí ch£ng khác nào ÇÙc
Quan-Âm tØ cõi tÎnh Ç¶ TÙ ThiŠn ‘S¡c CÙu Cánh Thiên’ (Akanista) Çã ÇÜ®c cung thÌnh Ç‰n, và hoà nhÆp vào trong con.

Om. Khi con thÌnh nguyŒn ÇÙc Quan-Âm tÓi th¡ng, vi diŒu, cùng chÜ PhÆt và chÜ BÒ-Tát v§i tâm chí thành, xin chÜ
vÎ hãy hiŒn Ç‰n, và gia Ön Ç¶ trì cho con b¢ng tâm Çåi tØ Çåi bi! Om Arya Tare Vajra Samaya Ja Tishtha Lhan.
Cúng dÜ©ng:
Om. Nh»ng phÄm vÆt cúng dÜ©ng hiŒn h»u lÅn trong trí tÜªng, ngoåi tåi, n¶i tåi, Än mÆt và t¿ chân nhÜ, næm giác
quan khác biŒt, nÜ§c uÓng và nÜ§c rºa, hoa, nhang, Çèn n‰n, nÜ§c thÖm, vÆt th¿c và nhã nhåc, nh»ng bi‹u tÜ®ng Ç‰
vÜÖng,15 nh»ng dÃu hiŒu tÓt lành,16 phúc l¶c và vinh quang cûa chÜ Thiên và loài ngÜ©i - con xin dâng cúng tÃt cä, nhÜ
bi‹n mây bao la phÄm vÆt cûa BÒ-tát Ph° HiŠn dâng lên chÜ vÎ trong pháp h¶i tôn quš.
Tøng Ç†c bài minh chu’ cúng dÜ©ng dÜ§i Çây 1 lÀn tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi:
Om Ayra Tare Sapariwara Argham Praticcha Svaha (nÜ§c rºa m¥t)
Om Ayra Tare Sapariwara Padyam Praticcha Svaha (nÜ§c rºa chân)
Om Arya Tare Sapariwara Pusham Praticcha Svaha (hoa thÖm)
Om Arya Tare Sapariwara Dhupam Praticcha Svaha (nhang thÖm)
Om Arya Tare Sapariwara Alokam Praticcha Svaha (Çèn, n‰n)
Om Arya Tare Sapariwara Ghandam Praticcha Svaha (nÜ§c thÖm rãi ÇÃt)
Om Arya Tare Sapariwara Newidyam Praticcha Svaha (vÆt th¿c cúng dÜ©ng)
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Om Arya Tare Sapariwara Shabda Praticcha Svaha (nhã nhåc)
Om Arya Tare Sapariwara Rupa, Shabda, Gandhe, Rasya, Sparshe, Ratna Mangala Puja Hoh
Cúng dÜ©ng mån-Çà-la:
Tâm tÜªng ch£ng khác nào núi Tu-Di - bÓn Çåi løc ÇÎa, nh»ng ti‹u løc ÇÎa cùng nh»ng vòng Çai bäo vŒ, nh»ng ÇŠn
Çài linh hi‹n, tam thiên Çåi thiên th‰ gi§I, vÛ trø vô tÆn có Çi‹m thêm ÇÙc PhÆt Tÿ Lô Giá Na cùng tÃt cä nh»ng vÆt sª h»u
và không sª h»u - con xin dâng cúng lên ÇÙc Quan-Âm tÓi th¡ng, vi diŒu. Ratna mandala puja meghala ah hum.

NÜ§c thÖm ÇÅm ÇÃt, hoa thÖm rãi ÇÃt, m¥t ÇÃt thênh thang Çi‹m thêm núi cä Tu-Di, bÓn Çåi løc ÇÎa, cùng Çôi vÀng
nhÆt nguyŒt. Con Çã quán tÜªng tÃt cä nhÜ m¶t PhÆt-ÇiŠn và thành kính dâng lên cúng dÜ©ng. NÜÖng vào Çó, nguyŒn xin
tÃt cä chúng sinh lang thang [trong cõi ta-bà] ÇÜ®c an hÜªng nh»ng cänh gi§i tÎnh Ç¶.
Tác båch:
Con xin cung kính Çänh lÍ v§i tâm chí thành trÜ§c ÇÙc Quan-Âm tôn quš cùng tÃt cä chÜ PhÆt và chÜ BÒ-tát ª kh¡p
mÜ©i phÜÖng, ba cõi. VØa hiŒn h»u lÅn trong trí tÜªng, hoa, nhang, Çèn n‰n, dÀu xÙc, vÆt th¿c, nhã nhåc, và nhiŠu n»a...
thäy ÇŠu hoá hiŒn Ç‹ con dâng lên cúng dÜ©ng. Xin chÜ vÎ trong pháp h¶i cûa ÇÙc Quan-Âm tÓi th¡ng, vi diŒu chÙng
giám.

Con xin thú nhÆn mÜ©i viŒc làm bÃt thiŒn, næm tr†ng t¶i cùng tÃt cä nh»ng viŒc làm quÃy ác, do tâm con Çã bÎ màn
vô minh sai khi‰n tØ vô thÌ vô chung. Con xin hoan h› công ÇÙc cûa bÃt kÿ thiŒn cæn nào mà hàng Thanh-Væn, Duyên Giác,
chÜ BÒ-tát, cùng chúng sinh Çã gieo trÒng trong ba cõi.
Xin chuy‹n Pháp luân cûa cä ba ThØa tùy theo cæn cÖ và š nguyŒn cûa m‡i chúng sinh. Cho Ç‰n khi cõi luân hÒi
tuyŒt dÙt, xin hãy nán låi ÇØng nhÆp ñåi Ni‰t-Bàn; v§i tâm tØ bi, xin hãy Çoái thÜÖng chúng sinh Çang trôi læn trong bi‹n
kh°.
TÃt cä công ÇÙc con Çã vun bÒi là c¶i nguÒn ÇÜa Ç‰n tÌnh giác. NÜÖng vào Çó, nguyŒn xin cho con không bao lâu
n»a së thành t¿u viên mãn, s¤n lòng làm kÈ dÅn ÇÜ©ng, dìu d¡t chúng sinh lang thang.
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Minh chú tÄy trØ và thanh tÎnh hoá bánh cúng ‘torma’:
Om Ah Bighnan Ta Kritta Phat
TÎnh chú:
Om Svabhava Shuddha Sarva Dharma Svabhava Shuddho Ham

Gi»a bình tÎnh thûy nåm ng†c là bánh cúng ‘torma,’ tinh tuš tuyŒt v©i cûa nÜ§c cam lÒ. Con xin dâng cúng ÇÙc
Quan-Âm tôn quš. Xin hãy gia Ön cho phúc l¶c và ving quang tæng trÜªng!
Hai mÜÖi mÓt Çoän kŒ tán thán ÇÙc Quan-Âm:17
Om. Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm tôn kính.

Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ÇÃng Çåi hùng Çåi l¿c tÙc th©i cÙu kh° cÙu nån chúng sinh; Çôi m¡t ngài t¿a làn
ch§p sáng, khuôn m¥t tÎnh thûy Çän sanh tØ [gi†t nÜ§c m¡t nhÜ] búp sen hé nª cûa ÇÙc Quán-Th‰-Âm, ngài là h¶ thÀn cûa
cä ba cõi.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, khuôn m¥t ngài t¿a cä træm vÀng træng r¢m tø låi gi»a Çêm thu, tÕa rång ánh sáng
r¿c r« huy hoàng tØ muôn vàn tinh tú.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, s¡c thân t¿a Çóa sen vàng bi‰c, Çôi tay ÇËp Çë cûa ngài Çi‹m nh»ng bông sen;
ngài là hiŒn thân cûa tâm bÓ thí, tâm hoan h›, tu hành kh° hånh, xoa dÎu Ç¶ trì, kiên nhÅn, tâm ÇÎnh và cûa tÃt cä nh»ng ÇŠ
møc hành trì.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, tháp cao tuyŒt ÇÌnh cûa chÜ NhÜ Lai, nh»ng thiŒn hành cûa ngài Çã hàng phøc vô
lÜ®ng xÃu ác; ngài Çã chÙng Ç¡c viên mãn, vô thÜ®ng chánh Ç£ng chánh giác, và là nÖi nÜÖng t¿a cûa nh»ng ngÜ©i con cûa
chÜ PhÆt tÓi th¡ng.
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Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, v§i hai âm t¿ TUTTARA và HUM, ngài Çã rót ÇÀy các cõi døc gi§i, muôn phÜÖng
tr©i và toàn th‹ không gian; chân ngài dÅm kh¡p bäy cõi và ngài có quyŠn næng thu nhi‰p tÃt cä chúng sinh.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ngài ÇÜ®c các vÎ Tr©i ñ‰ Thích, A-kì-ni (Agni), chÜ Phåm Thiên, Vayu và chÜ vÎ cõi
T¿-tåi Thiên (Ishvara) tôn sùng, ÇÜ®c tÃt cä chúng vong linh, qu› ma, càn-thát-bà và då-xoa tán thán.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, v§i TRAT và PHAT, Çã hûy diŒt ÇÜ®c tr†n vËn bánh xe quyŠn thuÆt cûa kÈ khác;
chân phäi cûa ngài cong lên, chân trái vÜÖn ra và Ãn xuÓng, ngài bÓc sáng phØng phØng gi»a vòm lºa d».
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ÇÃng Çåi hùng Çåi l¿c, âm t¿ TURRE cûa ngài Çã hûy diŒt ÇÜ®c tr†n vËn qu› thÀn
hung båo; v§i nét hung n¶ trên khuôn m¥t tÎnh thûy, ngài trØ khº ÇÜ®c tÃt cä kÈ thù không sót m¶t ai.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, nh»ng ngón tay ngà Çi‹m tô trái tim b¢ng Ãn quy‰t cûa Tam Bäo tÓi th¡ng; luân
xa ngài bung toä kh¡p mÜ©i phÜÖng, nhÃt nhÃt do ánh hào quang cûa ngài chi‰u r†i.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, mÛ miŒn chi‰u tÕa hào quang tÜÖi vui tuyŒt mÏ; v§I ti‰ng cÜ©i ròn rã TUTTARA,
ngài nhi‰p phøc qu› thÀn và tÃt cä tam thiên Çåi thiên th‰ gi§i.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ngài Çã chiêu g†i ÇÜ®c toàn th‹ chúng long vÜÖng th° thÀn; khi nét hung n¶ và
âm t¿ HUM gÀm gØ rung chuy‹n, ngài giäi thoát ÇÜ®c bi‰t bao chúng sinh cùng khÓn.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ÇÌnh ÇÀu ngài Çi‹m vÀng træng khuy‰t, trân châu bäo ng†c toä sáng vô lÜ©ng; tØ
ÇÌnh ÇÀu cûa ngài, ÇÙc PhÆt A-Di-ñà phóng tÕa nh»ng luÒng ánh sáng chan hoà, bÃt diŒt.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, chân Çåp ÇÃt, ngài ng¿ trÎ gi»a vòm lºa r¿c cháy không khác chi vòm lºa chÃm
dÙt Çåi ki‰p này; ngài t†a thiŠn, chân phäi vÜÖn ra trÜ§c, chân trái co vào, chung quanh là h› låc, ngài hoàn toàn tiêu trØ
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ÇÜ®c Çåo quân thù xÃu ác.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, tay chÓng ÇÃt, chân dÆm ÇÃt, v§i ánh m¡t hung n¶ và âm t¿ HUM, ngài nhi‰p
phøc h‰t thäy bäy tÀng (seven levels).
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, ngài là ÇÃng an låc, toàn thiŒn và thanh bình, là ÇŠ møc hành trì, vÜ®t thoát kh°
não; ngài ÇÜ®c phú cho hai âm t¿ SVAHA và OM tuyŒt häo, hoàn toàn hàng phøc tÃt cä ma l¿c xÃu ác.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, chÜ Thánh Tæng hoan h› Çang vây quanh ngài, ngài nhi‰p phøc toàn thân kÈ thù;
mÜ©i âm t¿ Çi‹m tô l©i ngài thuy‰t, và nÜÖng vào chûng t¿ HUM ng©i tri thÙc, ngài cÙu kh° tÃt cä chúng sinh.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, chân dÆm ÇÃt, miŒng niŒm TURE, cä ba ng†n núi Tu-Di, Mandhara, Vindhya, và tÃt
cä tam thiên Çåi thiên th‰ gi§i cÛng phäi run rÄy chÃn Ç¶ng trÜ§c chûng t¿ cûa ngài qua hình änh HUM.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, tay nâng niu vÀng træng in dÃu thÕ ng†c ch£ng khác nào m¶t Çåi dÜÖng thiên th‹;
miŒng hai lÀn niŒm TARA và âm t¿ PHAT, ngài tiêu trØ tÃt cä m†i ô nhiÍm Ç¶c håi không gì sót låi.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, h‰t thäy chÜ Thiên, vua cûa các cõi Tr©i cùng các nghi thÀn khÄn-na-la (kinnaras) ÇŠu
nÜÖng t¿a nÖi ngài; y giáp ngài ÇËp tuyŒt v©i, Çem an låc Ç‰n cho tÃt cä; ngài tiêu trØ tÃt cä m†i tranh chÃp và ác m¶ng.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, Çôi m¡t ngài nhÜ Çôi vÀng nhÆt nguyŒt, toä ánh sáng tuyŒt trÀn; miŒng hai lÀn
niŒm HARA và TUTTARA, ngài tiêu trØ tÃt cä m†i dÎch bŒnh nghiŒt ngã.
Cung kính Çänh lÍ ÇÙc Quan-Âm, Çi‹m ba chân tánh (three suchnesses), ngài ÇÜ®c phú cho næng l¿c an tïnh; ngài
nhi‰p phøc chúng vong linh ác håi, qu› ma và då xoa, ôi TURRE, tÓi th¡ng và vi diŒu.
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NhÜ th‰, hai mÜÖi mÓt Çoän kŒ tán thán ÇÙc Quan-Âm trong phÀn chánh væn k‰t thúc ª Çây.
HÒi hÜ§ng:
Kính låy ÇÙc Quan-Âm, nÜÖng vào tâm Çåi tØ bi, xin ngài hãy tÎnh hoá hai chÜ§ng ngåi trong con và trong chúng
sinh lang thang, và Ç¶ trì cho hai bÒ phÜ§c-tuŒ ÇÜ®c viên mãn. Trong tÃt cä các ki‰p sÓng, nguyŒn xin cho nh»ng tai håi
gây ra bªi tám ho¥c mÜ©I sáu hi‹m h†a 18, 19 ÇÜ®c xoa dÎu, và xin cho công phu hành trì, bÒ công ÇÙc và gia tài tâm linh
ÇÜ®c tæng trÜªng. NguyŒn xin cho tÃt cä chúng sinh lang thang thoát khÕi m†i hi‹m nguy và thành t¿u giác ng¶ không
khác gì ÇÙc Quan-Âm!
Quán tÜªng trong khi trì tøng minh chú:
Ÿ gi»a tâm Çi‹m cûa ÇÙc Quan-Âm tôn quš là chûng t¿ TAM màu tr¡ng bao quanh bªi câu minh chú. Chûng t¿
TAM phóng tÕa ánh sáng giúp thành t¿u hai Çåi nguyŒn, và vun bÒi thêm cho Ç©i sÓng lÅn vinh quang.
Trì tøng minh chú (108 lÀn):
OM TARE TUTTARE TURE MAMA AYUR JNANA PUNYE PUSTIM KURU SWAHA
Bäy Çoän kŒ khÄn nguyŒn ÇÙc Quan-Âm:20
Trong Pháp-Gi§i vô sinh,
Có MË hiŠn Quan-Âm tôn quš vi diŒu ng¿ trÎ
Ngài ban hånh phúc an låc cho tÃt cä chúng sinh
Xin ngài che chª Ç¶ trì cho tÃt cä m†I chúng sinh thoát khÕi m†i hi‹m hoå.

Vì không hi‹u rõ chính bän tâm ta là Pháp-thân,
Ta bÎ bao phû bªi bao phiŠn não
Chúng sinh muôn loài -- nh»ng bà mË cûa ta, Çang lang thang kh¡p nÈo luân hÒi
Xin MË hiŠn Quan-Âm Tôn-Quš hãy dÅn d¡t h†.
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Khi š nghïa cûa ñåo Pháp chÜa nª hoa tr†n vËn trong tim ta,
Ta bÎ lôi cuÓn theo l©i lë tÀm thÜ©ng cûa th‰ gian
Có kÈ bÎ lØa dÓi tin theo giáo ÇiŠu
Xin ÇÙc Quan-Âm Toàn-Bích hãy dÅn d¡t h†.
ChÙng ng¶ ÇÜ®c bän tâm thÆt là ÇiŠu rÃt khó
Có kÈ tuy chÙng ng¶ nhÜng låi không thÜ©ng xuyên an trú
ñ‹ cho tâm h† lao xao chåy theo nh»ng v†ng Ç¶ng th‰ gian
Xin ÇÙc Quan-Âm Tình-Giác hãy dÅn d¡t h†.
Trí tuŒ vô phân biŒt chính là bän tâm t¿ khªi
NhiŠu kÈ vì thói quen bám chÃp ÇÓi Çãi
BÎ trói bu¶c, không th‹ nào khác
Xin ÇÙc Quan-Âm Bình-ñ£ng-Trí hãy dÅn d¡t h†.
Cho dù có kÈ an trú trong tÎch-tÎch Không,
NhÜng h† không thÃu triŒt ÇÜ®c pháp duyên sinh cûa ÇÎnh luÆt nhân quä
H† bÎ mê m© không hi‹u ÇÜ®c Çâu là Çi‹m t¿a cho tri giác
Xin ÇÙc Quan-Âm Toàn-Giác hãy dÅn d¡t h†.
T¿ tánh cûa không gian là vô biên
T¿u chung tÃt cä ch£ng có gì khác hÖn ÇiŠu này
Cho dù nhÜ th‰, bi‰t bao hành giä và PhÆt-tº không thÃu hi‹u nhÜ vÆy
Xin MË hiŠn Toàn-Giác hãy dÅn d¡t h†.
Tøng Ç†c bài minh chú cúng dÜ©ng dÜ§i Çây 1 lÀn tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi:
Om Ayra Tare Sapariwara Argham Praticcha Svaha (nÜ§c rºa m¥t)
PhÜÖng Pháp Hành Trì Mån-ñà-La TrÜ©ng Th† Cûa ñÙc Båch- Quan-Âm (Bän dÎch 9.2004)
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Om
Om
Om
Om
Om
Om
Om

Ayra
Arya
Arya
Arya
Arya
Arya
Arya

Tare
Tare
Tare
Tare
Tare
Tare
Tare

Sapariwara
Sapariwara
Sapariwara
Sapariwara
Sapariwara
Sapariwara
Sapariwara

Padyam Praticcha Svaha (nÜ§c rºa chân)
Pusham Praticcha Svaha (hoa thÖm)
Dhupam Praticcha Svaha (nhang thÖm)
Alokam Praticcha Svaha (Çèn, n‰n)
Ghandam Praticcha Svaha (nÜ§c thÖm rãi ÇÃt)
Newidyam Praticcha Svaha (vÆt th¿c cúng dÜ©ng)
Shabda Praticcha Svaha (nhã nhåc)

Tán dÜÖng:
ñÀu råp ÇÃt, chÜ Thiên và chÜ vÎ cõi Bán-Thiên (Atula) cung kính Çänh lÍ dÜ§i Çôi chân ngát sen cûa ngài. NgÜ«ng
phøc và tán dÜÖng MË hiŠn Quan-Âm Çã thành t¿u giäi thoát, vÜ®t khÕi m†i khÓn cùng!
Quan-Âm bách t¿ minh chú (tøng 3 lÀn):21
Om Ayra Tare Samaya / Manu Palaya / Arya Tare Tvenopa Tistha/ Dridhome Bhava/ Sutosyome Bhava/
Suposyome Bhava/ Anu Raktome Bhava/ Sarva Siddhimme Prayaccha/ Sarva Karma Sucame/ Cittam
Shriyam Kuru Hum/ Ha Ha Ha Ha Hoh/ Bhagavati/ Arya Tare Ma Me Munca/ Arya Tare Ko Bhava/ Arya Tare
Bhava Maha Samaya Sattva/

ñÙc Quan-Âm Çã tha thÙ cho bÃt kÿ l‡i lÀm nào con Çã tåo ra vì sÖ xuÃt, không hoàn thiŒn ho¥c do tâm vô minh che
lÃp, nay Çã Çû thuÆn duyŒn Ç‹ con ÇÜ®c gia trì nh»ng thành t¿u v»ng bŠn.

*Om. Cho dù ÇÙc Quan-Âm Çang ng¿ cùng linh änh này nÖi th‰ gian h»u s¡c
khÕe, Ç©i sÓng, næng l¿c, tài sän và nhiŠu n»a, cùng v§i Çåo quä vô thÜ®ng.

(phenomenal world), xin hãy ban cho sÙc

22

*Om. ñÙc Quan-Âm Çã thành t¿u bao phúc låc cho chúng sinh, xin hãy ban cho nh»ng thành t¿u tuÿ duyên sª.
Cho dù ngài së r©i Çây Ç‹ Ç‰n cõi gi§i cûa chÜ PhÆt, xin hãy trª låi thÎ hiŒn lÀn n»a! Vajra mu! BÆc Çåi trí trÜ§c m¡t con an
nhiên t¿ tåi cÃt bÜ§c vào không gian.23
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ChÜ vÎ k‰t nguyŒn h¶ trì (commitment beings) nay t¿ tan hoà [thành ánh sáng]. 24
HÒi hÜ§ng:
GiÓng nhÜ vÎ quân vÜÖng dÛng mãnh 25 trên ng†n c© chi‰n th¡ng, con së thành t¿u Çåo quä Ç‹ vinh danh ÇÙc
Quan-Âm tôn quš! NguyŒn xin ân ÇÙc cûa các Çåo sÜ và các b°n sÜ Pháp trì (yidams) luôn hiŒn h»u! NÜÖng vào công ÇÙc
cûa pháp hành trì, Çåo quä chÙng Ç¡c và tâm kính ngÜ«ng cûa con, nguyŒn cho chúng sinh lang thang tÙc th©i chÙng ng¶
Quan-Âm!

Chú giäi cûa Çåi-sÜ Garchen Triptrül (Gartrül) Rinpoche, Hoá-thân Ç©i thÙ 7:
Th‹ theo Ü§c nguyŒn cûa Tengye, m¶t thành t¿u giä, pháp hành trì mån-Çà-la Quan-Âm này Çã ÇÜ®c vi‰t xuÓng. ñã ba lÀn linh änh cûa ÇÙc Quan-Âm tôn quš
hiŒn ra, ban cho nÜ§c cam lÒ, chu‡i tràng håt pha lê và nh»ng bông hoa Üu-bát-la ngàn cánh. [...] Thi‰t nghï r¢ng Çây là m¶t dÃu hiŒu tÓt lành, Trinle Yongkhyab
[tÙc] Gartrül [Hoá-thân] Ç©i thÙ 7 Çã lÆp tÙc ghi xuÓng [phÜÖng pháp hành trì này], gi» gìn gÀn nhÜ nguyên vËn chân ngôn giác ng¶ cûa ÇÙc Quan-Âm. NguyŒn
r¢ng Çây là cæn lành! Mangalam. NguyŒn xin tÃt cä ÇÜ®c cát tÜ©ng!

________________________
Chú thích cûa bän dÎch Anh-ng»:
ThØa lŒnh Çåi sÜ Könchog Gyaltsen, [tÙc] Gartrül Rinpoche, Hoá-thân Ç©i thÙ 8, bän chánh væn b¢ng Tång-ng» Çã ÇÜ®c ÇŒ tº Ari-ma duyŒt låi và chuy‹n qua Anhng». NguyŒn xin ÇÙc Quan-Âm, MË hiŠn cûa các bÆc Toàn Th¡ng, tha thÙ cho tÃt cä nh»ng sÖ sót sai lÀm, n‰u có.
Ananda Saha và m¶t sÓ [Çåo h»u] khác Çã duyŒt Ç†c và hiŒu Çính; Rebecca Tolmach trình bày mÅu ch» Tång-ng» [trong bänh dÎch Anh-ng»].
@ 2003 Ari Kiev gi» bän quyŠn. Có th‹ t¿ do sao chép và phát hành tài liŒu này. Bän quyŠn cÓt chÌ Ç‹ xác ÇÎnh dÎch giä.
* Bän Anh-ng» cûa ‘Hai mÜÖi mÓt Çoän kŒ tán thán ÇÙc Quan-Âm’ là do Låt-ma Thubten Yeshe chuy‹n ng» và ÇÜ®c trích låi dÜ§i s¿ ÇÒng š cûa trung tâm FPMT .
Tài liŒu này có th‹ tìm thÃy trong tuy‹n tÆp ‘ñoän Pháp Hành Trì Løc Quan-Âm’ do Ñy Ban Giáo Døc cûa FPMT Ãn hành.
Chú thích cûa bän dÎch ViŒt-ng»:
Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n tØ Anh-ng» sang ViŒt-ng» Ç‹ cúng dÜ©ng b°n-sÜ Garchen Triptül Rinpoche tôn quš, Hoá-thân Ç©i thÙ 8, hiŒn thân cûa lòng tØ bi vô lÜ®ng cûa
Quan-Âm. NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu Çón nhÆn ÇÜ®c tình thuÖng bao la t¿a không gian vô biên Çó. Hoàn tÃt ngày 17 tháng 9, 2004 DuÖng- lÎch, tÙc næm
M¶c-Thân Tång-lÎch, tåi Maryland, Hoa Kÿ. Bän ti‰ng ViŒt do trung tâm Drikung Mahayana Center Ãn tÓng. M†i sÖ sót là cûa ngÜ©i dÎch. M†i công ÇÙc xin hÒi
hÜ§ng pháp gi§i chúng sinh.
* Bäy Çoän kŒ tán thán ÇÙc Quan-Âm cûa ÇÙc Jigten Sumgon ÇÜ®c chuy‹n ViŒt ng» d¿a trên bän Anh-ng» cûa Çåi sÜ Khenchen Konchog Gyaltsen Rinpoche nên có
ít nhiŠu khác biŒt v§i bän Anh-ng» cûa Ari Kiev.
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1

Tâm Çi‹m tÙc là trung khu tim hay luân xa ª tim.
Theo l©i hÜ§ng dÅn cûa Kyabje Garchen Triptul Rinpoche thì pháp Ãn này hiŒn ra giÓng nhÜ m¶t khÓi tinh cÀu có hình dång nhÜ trái trÙng [bÀu døc].
3
ñây chính là ÇÙc Båch Quan-Âm.
4
ñóa sen tr¡ng hoá hiŒn dÜ§i ba bi‹u tÜ®ng: bông sen nª r¶, búp sen và håt giÓng cûa bông sen.
5
Trong m¶t sÓ nghi thÙc hành trì khác, ch» TAM n¡m hÜ§ng m¥t ra phiá ngoài, nhÜng trong phÜÖng pháp quán tÜªng náy thì ch» TAM hÜ§ng vŠ bên trái.
6
Hai âm t¿ OM và HA hÜ§ng m¥t ra ngoài, v§i ch» OM n¢m ª vÎ trí 3 gi©, và ch» HA ª vÎ trí 9 gi© ª trøc quay bánh xe n¢m ngay luân xa tim cûa hành giä.
7
Tên tu°i n¢m ngÜ®c chiŠu kim ÇÒng hÒ, hÜ§ng m¥t ra ngoài trên m¶t vòng cung n¢m gi»a hai âm t¿ HA và OM. Các âm t¿ cûa câu minh chú trÜ©ng th† ÇÜ®c
s¡p Ç¥t ngÜ®c chiŠu kim ÇÒng hÒ trên m¶t vòng cung n¢m gi»a hai âm t¿ OM và HA.
8
Câu minh chú trÜ©ng th† là: Ma Ma Ayur Jnana Punye Pustin Kuru Ha, v§i âm t¿ cuÓi cùng n¢m ª vÎ trí 3 gi©, ÇÓi diŒn v§i OM.
9
Ta Re Tut Ta Re Sva
10
Nh»ng nguyên âm Çó là: a i i u u r r l l e e o o am ah. Nh»ng nguyên âm này n¢m hÜ§ng ra trÜ§c m¥t.
11
Nh»ng phø âm Çó là: ka kha ga gha nga/ ca cha ja jha na/ ta tha da dha na/ ta tha da dha na/ pa pha ba bha ma/ ya ra la wa/ sa sa sa ha
ksa. Nh»ng phø âm này n¢m hÜ§ng vào trong.
12
Âm t¿ Çàu tiên Om và âm t¿ cuÓi cùng Svaha ÇÜ®c c¡t bÕ: Ye Dharma Hetu Prabhava Hetun Tesam Tathagato Hyawadata/ Tesam Cayo Nirodha
Ewam Vadi Maha Sramanah.
13
Nh»ng khÓi thiên th‹ có cùng tr†ng tâm bao quanh chÜ vÎ k‰t nguyŒn h¶ trì (commitment beings) là nh»ng khÓi tinh cÀu hình trái trÙng [bÀu døc].
14
Theo l©i chú giäi cûa Garchen Rinpoche, chu‡i tràng phäi ÇÜ®c cu¶n tròn låi, và n¢m g†n ª gi»a hai bàn tay úp låi.
15
Bäy bi‹u tÜ®ng Ç¥c trÜng cûa m¶t vÎ Ç‰ vÜÖng gÒm có: bäo luân (bánh xe quš), châu ng†c, khâm sai Çåi thÀn (minister), ng¿a quš, voi quš, hoàng hÆu và
nguyên soái (general).
16
Nh»ng dÃu hiŒu tÓt lành gÒm có: cá Çúc vàng, bình tÎnh thûy, hoa sen, vÕ sò xoáy Óc, nút th¡t huy hoàng (glorious knot), phÜ§n chi‰n th¡ng (victory banner)
và bánh xe [pháp luân].
17
Do ÇÙc PhÆt Tÿ Lô Giá Na truyŠn dåy và cÓ låt-ma Thubten Yeshe chuy‹n dÎch qua Anh-ng».
18
N‰u dÎch nguyên âm bän chính væn thì câu này Ç†c thành ‘tám ho¥c mÜ©i hi‹m h†a’ nhÜng Çó là vì tác giä [Çåi sÜ Garchen] muÓn gi» cÃu trúc cûa câu thÖ
nên ch» ‘mÜ©i sáu’ (nhÎ âm)(bcu.drug) Çã ÇÜ®c vi‰t t¡t thành Ç¶c âm nhÃt và trª thành ‘mÜ©i’ (bcu).
19
MÜ©i sáu hi‹m hoå gÒm có: kÈ thù, sÜ tº, voi d», lºa cháy, r¡n Ç¶c, kÈ tr¶m, tù ngøc, sóng thÀn, loài æn thÎt, bŒnh cùi hûi, tai h†a gây ra [do sàm tÃu] bªi cÆn
thÀn cûa m¶t vÎ lãnh Çåo có uy quyŠn, nghèo khó, phäi xa cách ngÜ©i thân yêu, trØng phåt, sÃm sét, và nh»ng thÃt båi liên tøc.
20
Nh»ng câu tán thán ÇÙc Quan-Âm này là do ÇÙc Kyobpa Jigten Sumgon [SÜ T° cûa giòng truyŠn thØa Drikung Kagyu) biên soån]. ** Bän ti‰ng ViŒt do Tâm
Bäo ñàn chuy‹n ng» d¿a trên bän ti‰ng Anh cûa Çåi sÜ Konchog Gyaltsen Rinpoche thay vì bän ti‰ng Anh cûa Ari Kiev.
21
Bài Bách T¿ Minh Chú Quan-Âm này ÇÜ®c ghi låi theo hÜ§ng dÅn cûa Çåi sÜ Garchen Rinpoche. Câu cuÓi cùng trong bài minh chú cÛng có th‹ ÇÜ®c thay
th‰ b¢ng câu sau Çây: Arya Tare Ko Bhava Maha Samaya Sattva Ah.
22
Nên tøng Ç†c l©i khÄn nguyŒn này n‰u hành giä hành trì theo phÜÖng pháp du-già mÆt-Çi‹n (yoga tantra).
23
Thay vào Çó, nên tøng Ç†c l©i khÄn nguyŒn này n‰u hành giä hành trì theo phÜÖng pháp hành-Ç¶ng mÆt-Çi‹n (activity tantra).
24
ChÜ vÎ k‰t nguyŒn h¶ trì ÇÜ®c quán tÜªng nÖi mån-Çà-la trÜ§c m¥t và trong t¿ thân cûa hành giä ÇŠu tan hoà thành ánh sáng.
25
CÛng giÓng nhÜ viên ng†c nhÜ š.
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