
 

Quaùn Chieáu Haïnh Nguyeän Quaùn Theá AÂm Boà Taùt 

(do Hoøa Thöôïng Thích Tònh Töø bieân soaïn) 

 

Cách thực tập: 

 Mỗi ngày hai lần, sớm tối, đọc tụng bảy bài thi kệ và thực tập theo 

tinh thần của các bài thi kệ. Cứ đọc mỗi bài thi kệ xong, thành tâm lạy 

xuống thong thả ba lạy. Đọc trọn bảy bài, lạy 21 lạy. Sáng thực tập một lần 

và tối thực tập một lần là tốt nhất. 
  

Mỗi ngày niệm lễ Quán Âm 

Hạnh phúc ươm tưới thân tâm nhẹ nhàng 

Một đời vui vẻ bình an 

Lượng lòng mở rộng sầu tan thỏa nguyền. 

Quán Âm Bồ Tát Mẹ Hiền 

Ngàn tay ngàn mắt tùy duyên độ đời 

Ai thường lễ bái niệm danh 

Quán Âm Mẹ hiện giải liền tai ương. 
  

 

 

1. Ñaïi töø ñaïi bi thöông chuùng sanh 

     Ñaïi hyû ñaïi xaû cöùu muoân loaøi 

     Taâm töø hoùa hieän ngaøn tay maét 

     Nay con khaån caàu xin öùng thaân. 

     Nam moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Linh Caûm ÖÙng QuaùnTheá AÂm Boà Taùt. (3 laïy)  (C) 

 

 2. Kænh leã trì danh Meï Quaùn AÂm 

      Thöông cöùu moïi loaøi thöôøng hoùa thaân 

      Laéng nghe nguyeän öôùc lieàn cô caûm 

      Bao noãi nhoïc nhaèn thaùo gôõ ngay 

      Nam moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Linh Caûm ÖÙng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. (3 laïy)  (C) 

 

 3. Caønh döông bieåu hieän ñöùc kham nhaãn 

      Khieâm haï an bình giöõa thaùng naêm 

      Traàn caáu döùt saïch taâm phaúng laëng 

      Bao noãi öu phieàn nôû nuï thöông. 

      Nam moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Linh Caûm ÖÙng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. (3 laïy)  (C) 

 

 



  4. Cam loà röôùi taét löûa phieàn naõo 

       Saân haän hoùa thaønh ao sen thôm 

       Chaùnh kieán vo troøn toaøn öôùc nguyeän 

       Ngöôøi nhaø khaép choán troïn nieàm vui. 

       Nam moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Linh Caûm ÖÙng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. (3 laïy)  (C) 

 

 5. Vöõng chaõi laéng nghe ngöôøi khaùc noùi 

          Khaùch quan thöông hieåu moät tình saâu 

          Khoâng phaân chuûng loaïi maøu da khaùc 

          Vaïn vaät töông ñoàng moät taùnh linh. 

          Nam moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Linh Caûm ÖÙng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. (3 laïy)  (C) 

 

 6. Thöïc taäp nhìn saâu haïnh Meï Hieàn 

      Thôû saâu, thôû nheï, thôû bình yeân 

      Khoâng buoàn, khoâng chaáp, khoâng baûo thuû 

      Moät daï an hoøa kính döôùi treân. 

      Nam moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Linh Caûm ÖÙng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. (3 laïy)  (C) 

 

 7. Quaùn AÂm Boà Taùt raát nhieäm maàu 

      Thanh tònh coâng phu nhieàu kieáp tu 

      Thöôøng nieäm nguyeän caàu vaø leã laïy 

      Meï hieàn thöông caûm thoaùt tai öông. 

      Nam moâ Ñaïi Töø Ñaïi Bi Linh Caûm ÖÙng Quaùn Theá AÂm Boà Taùt. (3 laïy)  (C) 

 

 Hoài Höôùng: 

Leã nieäm Quaùn AÂm Phaùp thaâm dieäu 

Taïo coâng ñöùc voâ bieân 

Ñeä töû xin hoài höôùng 

Cho chuùng sanh moïi mieàn 

Phaùp moân xin nguyeän hoïc 

AÂn nghóa xin nguyeän ñeàn 

Phieàn naõo xin nguyeän ñoaïn 

Quaû Phaät xin chöùng neân.   (C C C)  

 

Tu Vieän Quaùn AÂm Nam Haûi 

1309 North Star Ave 

Panama City, FL 32404 

(850) 871-5559  

quanamnamhaimonastery@yahoo.com 

quanamnamhai.org 


