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Trong Pháp giới siêu vượt sinh 
tử,
Có Phật Mẫu Tara Tôn Quý ngự 
trị,
Ngài ban hạnh phúc an lạc cho 
khắp chúng hữu tình.
Khẩn nguyện ngài che chở 
độ trì cho con thoát khỏi mọi 
chướng nạn.
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Do chưa thấu hiểu chính mình 
là Pháp thân,
Nên tâm chúng sinh bị che phủ 
bởi bao phiền não,
Họ - những bà mẹ của ta - đang 
lang thang khắp nẻo luân hồi.
Xin Phật Mẫu Tara Tôn Quý hãy 
che chở họ.
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Khi Phật Pháp chưa thực sự 
sinh khởi trong tâm,
Có những người để cho ý nghĩa 
ước lệ của ngôn từ lôi cuốn.
Họ bị dối gạt bởi các học thuyết 
sai lầm.
Xin Phật Mẫu Tara Đích Thực 
hãy bảo hộ họ.
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Chứng ngộ bản tâm là điều rất 
khó.
Có những người dẫu đã ngộ rồi 
nhưng lại không huân tập,
Cứ trôi lăn lạc lối trong các bất 
thiện hạnh.
Xin Phật Mẫu Tara Chánh Niệm 
hãy cứu độ họ.
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Trí huệ nguyên sơ bất nhị tự 
sinh khởi là bản tâm vốn có.
Nhưng có những người, do thói 
quen chấp trước nhị nguyên 
vào khái niệm,
Bị trói cột dẫu làm gì chăng 
nữa.
Xin Phật Mẫu Tara Tâm Bất Nhị 
hãy che chở họ.
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Có những người dẫu trú nơi 
Chân Lý [của tánh Không],
Vẫn chưa thấu triệt lý duyên 
sinh của nhân quả.
Do vậy họ mù mờ về ý nghĩa của 
vạn pháp.  
Xin Phật Mẫu Tara Toàn Giác 
hãy cứu độ họ.
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Sẵn có tự tánh tựa hư không và 
không do tạo tác.
Mà vạn pháp vốn bất khả phân 
với tự tánh đó - bất khả phân với 
chân như. 
Tuy vậy, biết bao đệ tử vẫn chỉ 
là phàm phu.
Xin Phật Mẫu Tara Tôn Quý 
Toàn Hảo hãy che chở họ.
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Khi đức Jigten Sumgon thị kiến bảy đấng 
Quan Âm Tara tại động Echung, Ngài 
đã khẩn nguyện các Vị Tara với bài cầu 
nguyện này, được gọi là Bảy Kệ Khẩn 
Nguyện Đấng Bảo Hộ Quan Âm Tara. Bài 
cầu nguyện này được phổ biến rộng rãi vì 
nó có năng lực gia trì đặc biệt mạnh mẽ.

Bản Anh ngữ của Bảy Đoạn Kệ Khẩn Nguyện Đấng 
Bảo Hộ Quan Âm Tara là do đại sư Khenchen Konchog 
Gyaltsen Rinpoche chuyển dịch. Tâm Bảo Đàn phỏng 
dịch Việt ngữ vào năm 2005, chỉnh sửa năm 2010, và 
hiệu đính toàn bộ vào tháng 7, 2014.

Bản hiện tại (in ấn năm 2019 nhân chuyến hoằng 
pháp của Đại sư Garchen Rinpoche tại Việt Nam) 
được Trần Lan Anh chỉnh sửa , và Trần Hương Giang 
góp ý hoàn thiện, để phù hợp với bản tiếng Anh do Ina 
Trinley Wangmo dịch vào năm 2017.
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OM. Cung kính đảnh lễ đức Tara, 
đấng bảo hộ khỏi tám chướng 
nạn! Cung kính đảnh lễ đức 
Tara, đấng tỏa rạng hào quang 
cát tường! Cung kính đảnh lễ 
đức Tara, đấng đóng lại cánh cửa 
đọa sinh vào các cõi thấp! Cung 
kính đảnh lễ đức Tara, đấng dẫn 
dắt [chúng sinh] đến các cõi cao! 
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Ngài luôn luôn đồng hành cùng 
con. Với lòng đại bi, xin hãy mãi 
mãi gia hộ cho con.

Lời khẩn nguyện này đã được chính đại 
học giả Atisha thốt ra.
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Namo Đấng Tara Tôn Quý! 
Ngài là Mẹ của chư Phật cả ba 
thời. Đấng Phật Mẫu Tara bảo 
hộ [chúng sinh] thoát khỏi tám 
chướng nạn. Đấng Thánh Nữ 
đại bi - một trăm danh hiệu của 
Ngài bảo vệ [chúng sinh] thoát 
khỏi mọi đau khổ và chướng 
nạn. Khẩn nguyện Ngài hãy che 
chở độ trì cho con với lòng đại bi 
ấy!
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Đấng Phật mẫu Tara Tôn Quý, 
với lòng đại bi thường trụ bất 
khả phân ly, xin hãy che chở 
cho tất cả những ai có kết nối 
với con, dù rằng họ tốt hay xấu, 
trong tất cả mọi hoàn cảnh, dù ở 
đời này, các đời vị lai hay trong 
thân trung ấm! Xin hãy làm an 
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dịu các chướng ngại bên ngoài, 
bên trong và ẩn mật, và xin hãy 
ban gia trì để mọi mong nguyện 
được tự nhiên viên thành.

Để mang lại lợi lạc cho hữu tình chúng 
sinh, vị Đại sư Gar phát triển những lời 
khẩn nguyện vốn khởi đầu được đức Osel 
Dorje nói ra.
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Ôi! Đấng Phật Mẫu của Chư Phật 
ba thời, người yêu thương tất cả 
chúng sinh hệt như mẹ hiền yêu 
thương con dại. Nguyện cho con 
được tự do khỏi xiềng xích của 
chấp ngã, và nguyện cho các 
hoạt động vì lợi lạc chúng sinh 
của con cũng được như của Ngài.
Nguyện cho các lời cầu nguyện của những 
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đệ tử thành tín được viên thành. Những 
lời này được viết bởi Konchog Gyaltsen, 
người mang tên Gar.
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18

OM - hỡi đấng Tara, đấng tức 
thời giải thoát [chúng sinh] khỏi 
mọi nỗi đau, xin hãy làm cho thọ 
mạng, trí tuệ và công đức của 
chúng con tăng trưởng - SVAHA.
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Một ngàn cánh tay của Ngài là 
một ngàn vị Chuyển Pháp Luân 
Vương.
Một ngàn con mắt của Ngài là 
một ngàn vị Phật của Hiền kiếp 
này.
Tình yêu thương của Ngài vô 
lượng vô biên tựa hư không.
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Con khẩn nguyện [Đấng Đại 
Từ Đại Bi] Bồ Tát Quán Thế Âm 
(Chenrezig).

Tâm yếu của Sáu Toàn Thiện giúp giải 
thoát khỏi sáu cõi luân hồi. 
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Nương vào công đức này, nguyện 
con nhanh chóng thanh tựu quả 
vị đức Quán Thế Âm, và nguyện 
con đưa tất cả chúng sinh không 
sót một ai đến cùng quả vị đó.
Bài cầu nguyện đức Quán Thế Âm này 
được chỉnh sửa bởi Garchen Rinpoche vào 
năm 2008.

[Phần Bảy đoạn kệ khẩn nguyện đấng Bảo Hộ 
Quan Âm Tara kết thúc ở đây.]

[Nếu muốn, hành giả có thể tụng đọc Hai Mươi Mốt 
Đoạn Kệ Tán Thán Đức Quan Âm Tara ở dưới.]
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Phật Mẫu Bạch Quan Âm Tara 
Tôn Quý
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Hai Mươi Mốt Đoạn Kệ Tán 
Thán Đức Quan Âm Tara

Hai Mươi Mốt Bài Kệ Tán Dương 
Hai Mươi Mốt Hiện Thân 

Của Đức Tara

 

Khai Nguyện
Xin cho chúng con được bước 
vào
Bàn tay phải của ngài,
Bàn tay ban Pháp Ấn Quy Y 
tuyệt vời, 
Và thoát khỏi mọi sợ hãi.                                        
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Thỉnh Cầu
Giữa cung điện tráng lệ, 
nơi ngự trị của Đức Quan Âm 
Tara, 
Hóa hiện từ chủng tự TÂM.
Trên đỉnh đầu ngài là Đức A Di 
Đà,
ngài là Mẹ của các Công Hạnh 
của tất cả chư Phật trong ba 
thời.
Con khẩn nguyện ngài hãy 
giáng lâm cùng chư thánh 
chúng, 
và gia ơn độ trì cho con cùng tất 
cả chúng sinh.



25

Kính Lễ và Tán Thán
Đầu rạp đất, chư Thiên và chư 
vị cõi Bán-Thiên cung kính 
đánh lễ dưới đôi chân ngát sen 
của ngài,
Ngưỡng phục tán dương Mẹ 
Hiền Tara,
Đã cứu vớt tất cả thoát khỏi mọi 
khốn cùng!
Om. Cung kính đánh lễ Đức 
Tara Tôn Kính.



26

1.  Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
đấng đại hùng đại lực tức thời 
cứu khổ cứu nạn chúng sinh; 
đôi mắt ngài tựa làn chớp sáng, 
khuôn mặt tịnh thủy đản sanh 
từ búp sen hé nở của đức Quán 
Thế Âm, ngài là Hộ Thần của cả 
Ba Cõi.
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2.  Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
khuôn mặt ngài tựa cả trăm 
vầng trăng rằm tụ lại giữa đêm 
thu, tỏa rạng ánh sáng rực rỡ 
huy hoàng từ muôn vàn tinh tú.
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3. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
sắc thân tựa đóa sen vàng biếc, 
đôi tay đẹp đẽ của ngài điểm 
những bông sen; ngài là hiện 
thân của tâm bố thí, tâm hoan 
hỷ, tu hành khổ hạnh, xoa dịu 
độ trì, kham nhẫn, của tâm an 
định và của tất cả những đề mục 
hành trì.
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4. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
tháp cao tuyệt đỉnh của chư Như 
Lai, những thiện hành của ngài 
đã hàng phục vô lượng xấu ác; 
ngài đã chứng đắc viên mãn, vô 
thượng chánh đẳng chánh giác, 
và là nơi nương tựa của những 
người con của chư Phật tối thắng.
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5. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
với hai âm tự TUTTARA và HUM, 
ngài đã rót đầy tất cả dục giới, 
muôn phương trời và toàn thể 
không gian; chân ngài dẫm khắp 
bảy cõi, và Ngài có quyền năng 
thu nhiếp tất cả chúng sinh.
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6. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
ngài được các vị trời Đế Thích, 
A-kì-ni, chư Phạm Thiên, Vayu 
và chư vị cõi Tự Tại Thiên tôn 
sùng, được tất cả chúng vong 
linh, quỷ ma, càn- thát-bà và dạ 
xoa tán thán.
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7. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
với TRAT và PHAT, đã hủy diệt 
được trọn vẹn bánh xe quyền 
thuật của kẻ khác; chân phải 
của ngài cong lên, chân trái 
vươn ra và ấn xuống, ngài bốc 
cháy phừng phừng giữa vòm lửa 
hung nộ.
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8. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
đấng đại hùng đại lực, âm tự 
TURE của ngài đã hủy diệt được 
trọn vẹn quỷ thần hung bạo; với 
nét hung nộ trên khuôn mặt tịnh 
thủy, ngài trừ khử mọi kẻ thù 
không sót một ai.
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9. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
những ngón tay ngà điểm tô trái 
tim bằng ấn kiết của Tam Bảo 
tối thắng; luân xa ngài bung tỏa 
khắp mười phương, nhất nhất do 
ánh hào quang của Ngài chiếu 
rọi.
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10. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
mũ miện chiếu tỏa hào quang 
tươi vui tuyệt mỹ; với tiếng cười 
ròn rã TUTTARA, ngài nhiếp 
phục quỷ thần và tất cả tam 
thiên đại thiên thế giới.



36

11. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
ngài đã chiêu gọi được toàn thể 
chúng long vương thổ thần; khi 
nét hung nộ và âm tự HUM gầm 
gừ rung chuyển, ngài giải thoát 
được biết bao chúng sinh cùng 
khốn.
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12. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
đỉnh đầu ngài điểm vầng trăng 
khuyết, trân châu bảo ngọc tỏa 
sáng vô lường; từ đỉnh đầu của 
ngài, đức Phật A Di Đà phóng tỏa 
những luồng ánh sáng chan hòa 
bất diệt.
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13. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
chân đạp đất, ngài ngự trì giữa 
vòm lửa rực cháy không khác chi 
vòm lửa chấm dứt đại kiếp này; 
ngài tọa thiền, chân phải vươn 
ra trước, chân trái co vào, chung 
quanh là hỷ lạc, ngài hoàn toàn 
tiêu trừ được đạo quân thù xấu 
ác.
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14. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
tay chống đất, chân dậm đất, với 
ánh mắt hung nộ và âm tự HUM, 
ngài nhiếp phục hết thảy bảy 
tầng [trong pháp giới].
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15. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
ngài là đấng an lạc, toàn thiện và 
thanh bình, là đề mục hành trì, 
vượt thoát khổ não; ngài được 
phú cho hai âm tự SVAHA và OM 
tuyệt hảo, hoàn toàn hàng phục 
tất cả ma lực xấu ác. 



41

16. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
chư Thánh Tăng hoan hỷ đang 
vây quanh ngài; ngài nhiếp phục 
toàn thân kẻ thù; mười âm tự 
điểm tô lời ngài thuyết, và nương 
vào chủng tự HUM ngời tri thức, 
ngài cứu khổ tất cả chúng sinh.
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17. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
chân dậm đất, miệng niệm 
TURE, cả ba ngọn núi Tu-Di, 
Man-đa-ra, Vin-đa-da, và tất cả 
tam thiên đại thiên thế giới cũng 
phải run rẩy chấn động trước 
chủng tự của Ngài qua hình ảnh 
HUM.
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18. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
tay nâng niu vầng trăng in dấu 
thỏ ngọc chẳng khác nào một 
đại dương thiên thể; miệng niệm 
hai lần TARA và âm tự PHAT, 
ngài tiêu trừ tất cả mọi ô nhiễm 
độc hại không gì sót lại.
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19. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
hết thảy chư Thiên, vua của 
các cõi Trời cùng các nghi thần 
Khẩn-la-na đều nương tựa nơi 
ngài; y giáp ngài đẹp tuyệt vời 
đem an lạc đến cho tất cả; ngài 
tiêu trừ mọi tranh chấp và ác 
mộng.
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20. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
đôi mắt ngài như đôi vầng nhật 
nguyệt, tỏa ánh sáng tuyệt trần; 
miệng hai lần niệm HARA và 
TUTTARA, ngài tiêu trừ tất cả 
mọi dịch bệnh nghiệt ngã.
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21. Cung kính đánh lễ Đức Tara, 
sáng ngời ba chân tánh, ngài 
được phú cho năng lực an tĩnh; 
Ngài nhiếp phục chúng vong 
linh ác hại, quỷ ma và dạ xoa, ôi 
TURE tối thắng và vi diệu.
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Như thế, hai mươi mốt kệ tán thán âm tự 
và cúng dường Đức Tara kết thúc ở đây.

Tâm chú Tara:

OM TARE TUTTARE TURE SVAHA 
(Trì tụng 108 lần)
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Bản Anh ngữ của bài Hai Mươi Mốt Kệ 
Tán Thán Đức Quan Âm Tara là do Lama 
Thubten Yeshe chuyển dịch và được trích 
lại với sự đồng ý của trung tâm FPMT. Tâm 
Bảo Đàn chuyển sang Việt ngữ vào tháng 
9, 2004 để cúng dường Bổn Sư tôn quý 
Garchen Triptrul Rinpoche.
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Bồ Đề tâm vương,
 tâm tối thượng, 

tâm vô cùng trân quý,
Nơi tâm ấy chưa sinh, 

xin cho tâm ấy nẩy sinh.
Nơi tâm ấy đã sinh, 

xin cho tâm ấy 
đừng bao giờ thối chuyển,

Mà vĩnh viễn mỗi ngày 
mỗi vươn lên cao hơn.







Giữa cung điện tráng lệ
là nơi ngự trị của Đức Tara,
Hóa hiện từ chủng tự TÂM.

Trên đỉnh đầu ngài là
Đức A Di Đà,

ngài là Mẹ của các Công Hạnh
của tất cả chư Phật

trong ba thời.
Con khẩn nguyện Ngài

hãy giáng lâm
cùng chư thánh chúng,
và gia ơn độ trì cho con
cùng tất cả chúng sinh


