
NGHI VÍA QUAN ÂM BỒ-TÁT 
 

I. Khải bạch (chủ lễ bạch): 
Nam-mô quá khứ Chính Pháp Minh Như Lai, hiện tiền Quan Thế Âm Bồ-Tát,  
Tuyên thuyết Bát-Nhã khải phát Thanh Văn, 
Pháp Hoa Hội thượng Quan Âm Đại Sĩ: 
Thành diệu công đức, cụ đại từ bi, 
Nơi một thân tâm hiện ngàn tay mắt 
Chiếu kiến pháp giới, hộ trì chúng sinh, 
Khiến phát đạo tâm quảng đại, dạy trì viên mãn thần chú, 
Vĩnh lìa ác đạo, được sinh trước Phật. 
Trọng tội vô gián, thói ác triền thân, không ai cứu nổi 
Trọn khiến tiêu trừ. 
Tam-muội biện tài, hiện đời cầu nguyện, đều được quả toại 
Chắc chắn không nghi. 
Khiến cho mau được ba Thừa, sớm đăng Phật địa. 
Lực oai thần ấy ca ngợi chẳng cùng, 
Nên con nhất tâm quy mạng đảnh lễ. 
Thập phương Tam Thế Nhất Thiết Phật, 
Nhất Thiết Bồ-Tát Ma-Ha-Tát, 
Ma-Ha Bát-Nhã-Ba-La-Mật. 
Hôm nay nhân ngày vía Bồ-Tát, hiện tiền đệ tử chúng con lai tập trước Ngài, y 
theo Bổn Sư di giáo, dâng hương, hoa, bánh, đèn, cúng dường lên Ngài, xưng 
dương Danh Hiệu quy mạng Bồ-Tát. 
Nguyện Bồ-Tát oai thần linh cảm, nhiếp thọ cúng phẩm, gia lực hộ trì cho chúng 
con được công đức vô lượng, ba chướng tiêu trừ, tội khiên tận diệt, Bồ-Đề tâm 
khai, sớm đăng bất thối, mau thành Chính Giác. 
Đệ tử chúng con chí thành tín thọ gia trì lực của Bồ-Tát, nguyện ngài chứng 
minh. 
Nam-Mô Quan Thế Âm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát 
 

II. Quy y, phát nguyện và tụng chú (chúng đồng tụng) 
 

Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo 
Nam Mô Bổn Sư Thích-Ca Mâu-Ni Phật 
Nam Mô Thiên Thủ Thiên Nhãn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-Tát. 
 
(1) Quy y Bồ-Tát: 
Khể thủ Quan Âm, đại bi chủ, 
Lực nguyện rộng sâu, tướng tốt thân, 
Ngàn tay nghiêm sức hộ trì khắp, 
Ngàn mắt quang minh quán chiếu cùng. 
 



Nơi lời chân thật tuyên mật chú, 
Trong tâm vô vi khởi tâm bi: 
Khiến mau trọn đủ các mong cầu, 
Để vĩnh diệt trừ các tội nghiệp, 
Trời, rồng, chúng thánh đồng từ hộ, 
Trăm ngàn tam-muội đốn huân tu. 
 
Thân thọ trì tức quang minh tràng, 
Tâm thọ trì là thần thông tạng, 
Tẩy rửa trần lao biển nguyện tế, 
Siêu chứng bồ-đề môn phương tiện. 
 
Con nay xưng tụng, thệ quy y, 
Sở nguyện tuỳ tâm đều viên mãn. 
Nam Mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-Tát Ma-Ha-Tát. 
 
(2) Phát Nguyện: 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con mau biết tất cả pháp. 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con sớm được mắt trí huệ. 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con mau độ tất cả chúng. 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con sớm được thiện phương tiện. 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con mau ngự thuyền bát-nhã. 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con sớm được vượt biển khổ. 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con mau được giới, định, huệ. 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con sớm lên núi niết-bàn. 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con mau về nhà vô vi. 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm, 
Nguyện con sớm đồng thân pháp tính. 
 
Con hướng đến núi đao, 
Núi đao tự gãy đổ. 
Con hướng đến lửa bỏng, 
Lửa bỏng tự tắt diệt. 



Con hướng đến địa ngục, 
Địa ngục tự cạn khô. 
Con hướng đến ngạ quỷ, 
Ngạ quỷ tự no đủ. 
Con hướng đến tu-la, 
Ác tâm tự điều phục. 
Con hướng đến súc sinh, 
Tự đắc đại trí huệ. 
Nam mô A-Di-Đà Phật (3 lần) 
Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-Tát (3 lần) 

Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà-Ra-Ni 
Nam mô hắt ra đát na dạ da… 
     

III. Hiến Cúng Đèn Hoa 
IV. Tán thán và xưng danh Bồ-Tát 

 
Quan Âm Bồ-Tát diệu khó bì, 
Thanh tịnh trang nghiêm nhiều kiếp tu. 
Ba mươi hai ứng khắp trần cõi, 
Trăm ngàn vạn kiếp hoá Diêm-Phù. 
Cam lộ trong bình thường thường rưới, 
Dương liễu nơi tay chẳng kể thu. 
Ngàn chốn nguyện cầu ngàn chốn hiện, 
Biển khổ vẫn làm thuyền độ nhân. 
Nam-mô Phổ-Đà Lưu Ly Thế Giới Đại Từ Đại Bi Quan Thế Âm Bồ-Tát. 
Nam-mô Quan Thế Âm Bồ-Tát (nhiều ít tuỳ ý) 
 

V. Tâm Kinh Trì Danh (hoặc Lục Tự Thần Chú) 
VI. Hồi Hướng 

 
Phục Nguyện 
Thượng chúc Phật nhật tăng huy Pháp Luân thường chuyển. Phong điều vũ 
thuận quốc thái dân an… 
Đệ tử chúng đẳng hạnh ngộ lương duyên, lâm ư Quán Thế Âm Bồ Tát kỷ niệm 
khánh nhật, cung đối Phật tiền phát nguyện thọ trì quy y Tam Bảo cập quy y đại 
thánh Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Duy nguyện Tam Bảo chứng minh oai 
thần hộ niệm, Bồ Tát Thanh Văn, Phạm Vương Đế Thích, Tứ Thiên Vương 
Tướng, Thiên Long Bát Bộ nhất thiết thần vương tất giai ủng hộ chứng minh gia 
bị đệ tử chúng đẳng Bồ Đề đạo chủng thành tựu, đắc Tam Bảo lực gia trì, Quán 
Âm lực nhiếp thọ bất xả, lệnh Bồ Đề Đạo dị hành bất thối, kiếp kiếp thường vi 
Bồ Tát quyến thuộc, học hành Bồ Đề, quảng độ chúng sinh, phổ thí vô uý. Hiện 
tiền nguyện chư hữu duyên đồng phát đại tâm, đồng hành đại đạo, đồng thành 
Chính Giác 
Phổ nguyện: Âm siêu… 



Nghi Thức Hiến Cúng Đèn và Hoa 
 

Đốt Đèn Phát Nguyện 
Hướng	dẫn	sư	nói	trước,	Phật	tử	nói	theo	sau. 
Đệ tử chúng con cho đến khi ngồi Đạo tràng thành bồ đề nguyện:  
Vĩnh viễn quy y chư Phật. 
Vĩnh viễn quy y chính Pháp vô thượng của Như Lai. 
Vĩnh viễn quy y Chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng. (3 lần) 
 
Nay chúng con thắp đèn cúng Phật (Quán Thế Âm Bồ Tát) … tích 
tập tư lương này, vì lợi ích hữu tình, nguyện cùng nhau đồng 
thành Đẳng Chánh Giác.  
Mỗi người hai tay dâng đèn lên để ngay chỗ giữa hai chân mày, quán tưởng dâng đèn lên 
cúng dường. Đèn biến thành vô lượng trần số đèn hiện khắp trước vô số trần sát Phật, mỗi 
Phật với hải chúng đông vô lượng bao quanh nghe Pháp. Quán dâng đèn lên cúng dường như 
vậy, rồi đồng tụng hiến đăng chân ngôn: 
Ôm! Tát và đát, tha nga đa, nễ tỉ dã, bố nhạ, mê già, mẫu nại-la, 
sa-phả, la nã, tam ma, duệ hồng.  
 
Rồi đồng tụng bài cầu nguyện dâng đèn: 
Kỳ nguyện cúng hiến các đèn sáng, 
Lượng bằng khắp hết cõi tam thiên, 
Mỗi mỗi đèn cao sánh Tu-Di 
Mỗi mỗi dầu đèn như biển lớn, 
Mỗi mỗi trước Phật rất chân thành, 
Mỗi đều biến hiện trần số ức, 
Phóng quang chiếu thấu cõi tam thiên, 
Trên tận Hữu Đỉnh, dưới A-Tì, 
Bao nhiêu vô minh ngu si ám 
Thảy đều trừ sạch không chút còn, 
Mười phương chư Phật Bồ Tát chúng 
Khắp cùng sát độ đều hiện thân. 
Ai mẫn từ bi mà nạp thọ, 
Chuyển ánh tâm con thành đuốc huệ 
Phổ chiếu vô biên bất tận cùng. 
Nam Mô Nhiên Đăng Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 lần) 
 
Tụng xong, quỳ lên, dâng đèn lên ngang giữa hai chân mày, nhiếp tâm quán thấy ngọn đèn 
dâng cúng ấy bắt vào trong tâm mình ngang qua chỗ giữa hai chân mày mà thắp sáng lên ánh 
sáng trí huệ trong tâm mình. 



Dâng Hoa Phát Nguyện 
Mỗi người hai tay dâng hoa lên để ngay chỗ giữa hai chân mày, quán tưởng dâng hoa lên 
cúng dường. Đoá hoa biến thành vô lượng trần số hoa, hiện khắp trước vô số trần sát Phật, 
mỗi Phật với hải chúng đông vô lượng bao quanh nghe Pháp. Quán dâng hoa lên cúng dường 
như vậy, rồi đồng tụng hiến hoa chân ngôn: 
Ôm! Tát và đát, tha nga đa, bổ sáp-bả, bố nhạ, mê già tam, mẫu 
nại-la, sa-phả la, nã tam ma, duệ hồng. 
 
Rồi đồng tụng kệ phát nguyện cúng hoa: 
Ngàn hoa tươi mát ấy ưu-đàm 
Hương ngàn thơm ngát ướp bảo toà, 
Mười phương chư Phật đều tác chứng,  
Các địa thánh hiền thảy hỉ hoan. 
Hoa hoa biến khắp trần sa cõi, 
Đoá đoá chân thành phụng thập phương. 
Con nay dâng cúng trang nghiêm khắp, 
Nguyện đoá tâm khai trí huệ hoa. 
Nam Mô Ưu Đàm Hoa Bồ Tát (3 lần) 
 
Tụng xong, dâng đoá hoa lên giữa hai chân mày, quán thấy sắc hoa ấy hiện ảnh vào trong tâm 
mình ngang qua chỗ giữa hai chân mày, thành ra 32 sắc tướng vi diệu của Phật vĩnh viễn trụ 
ngay trong tâm mình không bao giờ mất. 

 
Kết thúc hồi hướng: 

 
Tụng theo nghi hồi hướng… 
 


