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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.
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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.
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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.
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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. 
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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.



46

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)



48

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


