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Nam mô thị hiện Tara Phật 

Biêng biếc mắt xanh chiếu Ta-bà 

Vì độ quần sanh làm thân nữ 

Tam Giới liên hoa ngọc lệ thành  

Khể thủ tướng hảo vạn trăng thu 

Diệu vợi muôn sao phổ sáng ngời 

Vằng vặt trên cao vô số ức 

Từ quang rạng rỡ khắp muôn trời  

Khể thủ thân tướng tợ kim ngân 

Sáu hạnh liên hoa vô nhiễm trần 

Bố thí, Trì giới đồng Kham Nhẫn 

Tinh tấn, Thiền định, Huệ quang tâm  

Nam mô danh Tara Bồ tát 

http://phatphaponline.org/kinh/Audio/Thuyet Phap/Bo Tat/


Vô thủy vô chung vượt mê lầm 

Vô biên thế giới ưng đảnh lễ 

Ðáo Bỉ Ngạn con nguyện theo Ngài  

Vô thượng thần chú TUTTARA 

HUM Ðại hùng đại lực đại mật âm 

Phá tan Dục vọng thệ hoằng thâm 

Muôn cõi theo Ngài giải thoát tâm  

Vô lượng Thánh hiền ái kính Danh 

Ða-hàm, Thần Hỏa, Phạm thiên nhân 

Ma vương, dạ xoa đồng chư quỷ 

Nhứt thiết thế gian tác lễ Danh  

Nam mô TRAT PHAT chú cam lồ 

Hàng yêu phục quái diệt tam đồ 

Nơi nào hung hiểm chân Ngài đến 

Ðuốc tuệ vô biên bạt minh đồ  

Nam mô oai vũ chú TURE 

Hàng ma trừ quái diệt tà binh 

Liên hoa tướng hảo từ bi hiện 

Phổ chiếu quang minh địa ngục lùi  

Ngọc thủ liên thành phát tịnh quang 

Aán Tam muội hiện khắp thế gian 



Kim luân thường trụ thường lưu chuyển 

Bất đoạn từ tâm tự chiếu thành 

  

Nam mô Hoa hỉ Tara Phật 

Vi diệu hào quang thân hiệp thành 

TUTTARE pháp âm thường niệm 

Thắng hết muôn loài khổ nạn tan  

Nam mô diệu lực danh Bồ tát 

Vì độ chúng sanh triệu hộ thần 

Dùng muôn phương tiện Thanh lương địa 

Tối thượng âm HUM nguy hiểm tàn  

Nam mô đảnh thượng nguyệt cung quang 

Chiếu hộ quần sanh bất thất thời 

Trùng trùng ánh sáng từng chân tóc 

Phổ chiếu hào quang Phật Di Ðà  

Nam mô tướng hảo quang cung Phật 

Rực rỡ Chính phương ngọn lửa thần 

Biến ánh từ quang thành binh tướng 

Thiêu hết hung đồ diệt ma quân  

Nam mô uy dũng lôi chấn địa 

Ðại hùng phật thủ lực nan tư 



Cử túc âm thinh rền địa ngục 

Chinh phục mười phương diệu âm HUM  

Nam mô Công đức, Từ bi, Hỉ 

Thanh tịnh thường cư, cõi Niết Bàn 

Biến mãn không trung HUM hoằng phát 

SVAHA năng bạt mê lầm  

Nam mô biến khổ thành an lạc 

Tùy duyên phương tiện hiện sắc thân 

Giải thoát giải thoát tầm thinh nguyện 

Oai vũ HUM thập đại âm thần  

Nam mô đại sĩ cử túc tôn 

Chủng tử uy nghi pháp tướng Hum 

Ðại địa rung rinh tam giới chuyển 

Tu di, Mạn-đà đồng chư thiên  

Nam mô tướng hiện bàn tay ngọc 

Sáng tựa trăng cao khắp cõi trời 

Hai lần mật chú TARA PHAT 

Phá bỉ trần lao nghiệp chướng tàn  

Nam mô tam giới chi Bồ tát 

Nhơn-phi-nhơn thánh hiền cử tán 

Bi nguyện muôn phương tràn đại hỉ 



Tiêu trừ hư vọng phá ma vương 

  

Nam mô thiên nhãn châu quang diệu 

Nhật nguyệt liên hoàn khắp cõi tiên 

HARA thần chú TUTTARE 

Pháp ngữ minh thời ngọc kệ tuyên   

Nam mô giải thoát tam thế tri 

Ðại hùng đại lực đại từ bi 

TURE đại chú chư thiên hộ 

Thoát ly lục đạo ngã qui y 

   

TÂM TRI dịch 
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