
 

quán niệm bốn vị bồ tát
 

bảo điện sáng trang nghiêm 
sen nở, trầm hương xông 

cùng tăng thân hộ niệm 
con thành khẩn cầu mong 

 
chư phật và bồ tát 

hộ trì ban phước lành 
cho con gặp chánh pháp 

quán nguyện bồ tát hạnh 

 
lạy bồ tát quan âm 

con xin học hạnh ngài 
nghe với trí và tâm 

nghe kỹ, biết lắng tai 
 

không phán xét, phản ứng 
lắng nghe tiếng khổ đau  

nghe chú tâm, thành khẩn 
khiến người yêu thương nhau  

 
nghe đau khổ muôn loài 

tình thương trên ngàn tay  

 
lạy bồ tát văn thù 

con xin học hạnh ngài 
bao phiền não diệt trừ 
tập nhìn sâu, dừng lại 

 
không phán xét, phản ứng 

nhìn chú tâm, thành khẩn 
thấy sâu, hiểu rõ những 
tánh không của vạn vật 

 

thấy gốc rễ khổ đau 
gươm báu trừ phiền não  

lạy bồ tát phổ hiền 
con xin học hạnh ngài 

sống bằng mắt và tim 
hiểu, thương, lòng vô ngại 

 
buổi sáng dâng niềm vui 
buổi chiều giảm khổ đau 

mang cử chỉ, nụ cười, 
hạnh phúc cho muôn loài 

 
lòng vui phụng sự đời 

an lạc cho mọi giới 
 

lạy bồ tát địa tạng 
con xin học hạnh ngài 

vào địa ngục trần gian 
mang ánh sáng, giải thoát 

 
nơi bóng tối, quên lãng 

bị áp bức, bỏ rơi 
mang công bình, nhân phẩm, 

lối thoát đến cho đời 

 
nguyện tu tập kiên trì 
giúp đời không kỳ thị  

 
học đạo hạnh giúp người 
tập hiểu biết, yêu thương 

nền tảng của cuộc đời 

an lạc và hướng thượng  
 

lòng biết ơn bát ngát 
tay dâng hương cung kính  

chư phật và bồ tát 
hộ trì và chứng minh  



năm giới quý báu 
 

 
bảo điện sáng trang nghiêm 

sen nở, trầm hương xông 
cùng tăng thân hộ niệm 

con thành khẩn cầu mong 
 

chư phật và bồ tát 
hộ trì và chứng minh 

cho con gặp chánh pháp 

theo năm giới giữ mình 
 

hiểu, thương làm nền tảng 
giải thoát và giác ngộ 
cho tất cả chúng sanh 

gia đình và xã hội 

 
 

vì có ý thức rằng 
những đau khổ vô biên 

do giết hại, sát sanh 
từ nay con xin nguyện 

 

trì tụng giới thứ nhất 
thực tập hạnh đại bi 

tránh mọi sự giết chóc 
trong hành động, ý nghĩ 

 
tập ăn uống chay lạt 

cho chúng sinh bớt khổ 

khỏi bị bắt, giết, chặt 
đau đớn và ghê sợ 

 
bảo vệ muôn sự sống 

yêu thương muôn vạn loài 
chuyển hoá những bạo động 

thành từ bi, bác ái 
 
 

vì có ý thức được  
những bất công xã hội 

do lường gạt, trộm cướp 
con xin nguyện sám hối 

 
trì tụng giới thứ hai  
thực tập hạnh đại từ 

nguyện giúp đỡ những ai 
đang thiếu thốn thật sự 

 
cầu đủ dùng, không tham 

không dấu diếm vơ vét 
lợi chung nguyện gắng làm 

tài vật nguyện chia sẻ 
 

tôn trọng quyền tư hữu 
của người, vật, tất cả 

học vô tham, vô ưu 
hành bố thí, hỷ xả 

 
 

vì có ý thức rằng 
những đau khổ triền miên 

do hành động bất chánh 

từ nay con xin nguyện 
 

trì tụng giới thứ ba 
theo tinh thần trách nhiệm 

tránh mọi sự dâm tà 
giữ cam kết, uy nghiêm 

 

nguyện bảo vệ trẻ em 
tránh đổ vỡ gia đình  

đạo hạnh trong tâm niệm 
giao du trong đoan chính  

 
giữ tiết hạnh, an toàn 

cho gia đình, lứa đôi 
không lang chạ, ăn nằm 

với người không hôn phối 
 
 



 

vì có ý thức rằng 
những đau khổ, tai hại 
do ngôn ngữ bất chánh 
con xin nguyện từ nay 

 
trì tụng giới thứ tư 

tu tập hạnh lắng nghe  
cùng chánh đạo ái ngữ  
cho gia đình, đoàn thể 

 
không nói điều bất hoà 

gây chia rẽ, căm thù 
không đâm thọc, điêu ngoa 

gian dối và ác ngữ 
 

nhìn cho sâu để hiểu 
nghe cho kỹ để thương 

lời đẹp như hoa nở 
tâm rộng như đại dương 

 
 

vì có ý thức rõ 
những đau khổ, nguy hại 

do sử dụng độc tố 

con xin nguyện từ nay 
 

trì tụng giới thứ năm 
ăn uống và tiêu thụ 

cho an lạc thân, tâm 
không ma túy, ghiền rượu 

 
sách báo và phim ảnh 

thực phẩm gây kích thích 
truyền thanh, truyền hình nhảm 

tránh xa vì vô ích 
 

giữ đạo hạnh kiêng khem 
trong gia đình xã hội 

không phụ nghĩa con em 

không phụ ơn tiền bối 
 
 

nguyện thực hành năm giới 
tập hiểu biết, yêu thương 

nền tảng của cuộc đời 

an lạc và hướng thượng  
 

lòng biết ơn bát ngát 
tay dâng hương cung kính  

chư phật và bồ tát 
hộ trì và chứng minh 

 

 
 
 



năm lạy cầu nguyện 
 

(1- lạy tổ tiên) 
thành tâm kính lễ 

gia đình huyết thống 
dòng giống oanh liệt 
ngàn năm nước việt 

 
công ơn tổ tiên 

từ xưa lưu truyền 
hai bên nội ngoại 

cúi đầu kính lạy 
 

(2- lạy thầy cô) 
thành tâm kính lễ 
gia đình tâm linh 

thầy, cô truyền dạy 

thế hệ tương lai 
 

chỉ lối soi đường 
hiểu biết, yêu thương 
thảnh thơi, vững chãi 

cúi đầu kính lạy 

 

(3- lạy sông núi này) 
thành tâm kính lễ 

sông núi khí thiêng 
hoà hợp thiên nhiên 
chuyển hoá vô minh 

 
biết ơn che chở 

chấp nhận, yểm trợ 
khai sáng đất này 

cúi đầu kính lạy  
 

 
 

 
 
 
 
 

(4- lạy cho người con thương) 
thành tâm cầu xin 

gia đình tâm linh  
gia đình huyết thống 

phù hộ hết lòng 
 

cho người con thương 
cuộc sống hướng thượng 

an lạc, vững chãi 

cúi đầu kính lạy 
 

(5- lạy cho người hại con) 
thành tâm cầu xin 
gia đình tâm linh  

gia đình huyết thống 

phù hộ hết lòng 
 

cho người hại con 
hết khổ, đau đớn 
thoát khỏi nạn tai 

cúi đầu kính lạy  

 


