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HƯƠNG VƯƠNG QUÁN ÂM 
 
Hương Vương Quán Âm: tên Phạn là: Gandha-rāja, dịch âm là Kiên Đà La Xà, 

dịch nghĩa là Hương Vương. Lại xưng là Hương Vương Bồ Tát.  
Gandha: Hương có ý nghĩa là tràn khắp  
Rāja: Vương có ý nghĩa là tự tại 
Gandha-rāja: tức là Tự Tại Độ Hóa khắp cả chúng sinh trong Pháp Giới 
Tôn này là bộ thuộc của Quán Âm và Tôn thứ 15 trong 15 vị Quán Âm 
_Kinh Hương Vương Đà La Ni Chú ghi chép rằng: “Vẽ Hương Vương Bồ Tát 

có thân thịt mầu trắng, diện mạo đoan chính, đầu đội mão Trời, cổ đeo chuỗi Anh Lạc. 
Rũ đều 5 ngón tay phải thành Thí Vô Úy với 5 đầu ngón tay đều tuôn mưa Cam Lộ 
ban bố cho chúng sinh trong 5 nẻo. Dưới bàn tay vẽ 3 hay 5 con Quỷ màu đen. Tay trái 
co khuỷu tay cầm hoa sen đặt ở vú trái, hoa đó mọc từ hoa sen dưới chân, cả 2 hoa sen 
này đều có màu trắng hồng. Phía sau cổ có vầng hào quang tròn, trên có lọng che. 
Quần áo bằng gấm lụa ngũ sắc. Trên bắp tay quấn 2 vòng Châu bằng tơ: Một sợi màu 
đỏ, một sợi màu vàng”. 

 

 
 

Chữ Chủng Tử là:  (GA) hoặc  (GAṂ) 
Chân Ngôn là: 

  
        
      
           

Namo ratna-trayāya 
Namaḥ Ārya-avalokiteśvarāya bodhisatvāya mahā-satvāya mahā-

kāruṇikāya 
Namo Gandha-rāja-bodhisatvāya mahā-satvāya 
Iṣṭi miṣṭi mata manti_ Sarvārtha sādhane karsa-paṇḍa dhidhime prayaccha 

svāhā 
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_Trong 33 Thể của Quán Âm thì Lưu Ly Quán Âm (Vaiḍurya-avalokitesvara) 
là Tôn thứ 23, còn được xưng là Cao Vương Quán Âm, Hương Vương Quán Âm.  

Hình tượng là hai tay nâng một cái bình Lưu Ly, cỡi cánh sen đứng nổi trên mặt 
nước 

Có người cho rằng Tôn này tương đương với hóa thân Tự Tại Thiên của Bồ Tát 
Quán Âm 

 
 

 
           

Nếu muốn cầu tăng ích Phước Đức hoặc diệt trừ tội lỗi tai nạn, thì nên phụng 
thờ Bồ Tát này làm Bản Tôn của Pháp Tu gọi là Hương Vương Bồ Tát Pháp. Khi Tu 
Pháp ở trước Tượng làm 1 cái Đàn vuông rộng 4 tấc, dâng cúng các vật của nhóm: 
Hương, Hoa kèm thắp đèn dầu. Nửa đêm thức dậy, mặc quần áo khô sạch, tụng Hương 
Vương Bồ Tát Đà La Ni Chú 1008 biến cho đến sáng mà không buồn ngủ, thì cầu 
nguyện Phước sẽ được đầy đủ. 

 


