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BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG 
 
Bất Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja). Lại xưng là Bất Động Kim Cương 

Minh Vương (Acala-vajra-vidya-rāja), Bất Động Tôn (Acala-nātha), Vô Động Tôn, Vô 
Động Tôn Bồ Tát... là một trong 5 vị Đại Minh Vương, một trong 8 vị Đại Minh 
Vương.  

Tôn này còn có các tên gọi khác là: Bất Không Thánh Giả Vô Động Uy Đức 
Vương, Thánh Vô Động Tôn  Ma Ha Uy Nộ Vương, Vô Động Đại Uy Đức Kim 
Cương, Vô Lượng Lực Thánh Giả, Bất Động Tôn Minh, Đại Mãnh Bất Động Lực Giả, 
Bất Động Đại Hữu Tình, Vô Động Bất Động Tôn, Bất Động Sứ Giả...Mật Hiệu là 
Thường Trụ Kim Cương 

Bất Động Minh Vương là thân ứng hoá của Đại Nhật Như Lai (Vairocana-
tathāgata) thọ nhận Giáo Mệnh của Đức Như Lai, hiện bày tướng phẫn nộ, trường trụ 
trong Tam Muội Hoả Sinh  hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài với các 
phiền não, tồi diệt tất cả Ma Quân oán địch. 

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Đại Nhật Như Lai, 
hay giáng phục tất cả Ma  (Māra) 

Do Tôn này có Thệ Nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, 
nhận thức ăn dư thừa do hành giả cúng dường, ngày đêm ủng hộ hành giả, khiến cho 
người ấy viên mãn Vô Thượng Bồ Đề, cho nên Ngài có tên gọi là Bất Động Sứ Giả, 
Vô Động Sứ Giả (Acala-ceṭaka). 

_ Thắng Quân Bất Động Nghi Quỹ ghi nhận bốn Hoằng Nguyện của Bất Động 
Minh Vương là: 

1_ Thấy được thân Ta liền phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) 
2_ Nghe được tên Ta sẽ đoạn ác tu thiện 
3_ Nghe được Ta nói sẽ được Đại Trí Tuệ 
4_ Biết được Tâm Ta ắt tức thân thành Phật 
 
Ngoài ra Bất Động Minh Vương đối với việc hộ trì Mệnh Căn của chúng sinh 

cũng có Công Đức thù thắng. 
_ Thắng Quân Quỹ ghi rằng: “Pháp Bất Động có ý nghĩa là hay bảo hộ Tâm Bồ 

Đề, tức bảo hộ chư Phật Bồ Đề, chúng sinh Bồ Đề.  
Bảo hộ chư Phật Bồ Đề. Phàm Thể của Tâm Bồ Đề là Thức thứ tám (Ālaya-

vijñāna), Thức này tức là chư Phật, Thức này không có khởi đầu không có kết thúc (vô 
thủy vô chung) có hiệu là Vô Lượng Thọ Phật (Amitāyuḥ-buddha). Tất cả mệnh căn 
của chúng sinh đều gìn giữ trên Thức thứ tám, Mệnh Căn này bảo hộ khiến cho chẳng 
động tức là Bất Động Minh Vương vậy. 

Bảo hộ chúng sinh Bồ Đề. Phàm giữ gìn Phong Luân của Thế Giới sự, ấy là tuổi 
thọ của tất cả chúng sinh, tức là gió của hơi thở, hơi thở ngưng thì chết. Thế nên Bất 
Động bảo vệ hơi thở của cõi Phật, hơi thở của chúng sinh”  

_ Thâm Bí Khẩu Quyết nói rằng: “Chữ chủng tử của Bất Động Minh Vương đại 
biểu cho Bản Thệ thọ mệnh lâu dài của tất cả chúng sinh nên dùng chữ  (Hūṃ) làm 
chủng tử. Do Bất Động Minh Vương này  đặc biệt có Bản Thệ sống lâu, nên dùng chữ 

 (Hāṃ) làm chủng tử.  
Tuổi thọ của con người tức là hơi thở, mà hơi thở lại là gió. Thế nên Sớ 10 nói 

rằng: “Mệnh là Gió, gió là Tưởng, Tưởng là Niệm. Mệnh Căn như vậy là Tưởng hơi 
thở ra vào, hơi thở ra vào của sinh mệnh. Do vậy chữ  (Hāṃ) là Phong Luân biểu thị 
cho ý nghĩa sống lâu 
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Chính vì thế cho nên Lập Ấn Tạp nói rằng 
“Lại khi Chính Báo dứt 
Sống thêm được sáu tháng” 
Dựa vào Văn bày mà tu Pháp Diên Mệnh vậy. 
_ Quỹ ghi rằng: “Pháp trừ chết yểu. Dùng cỏ Cốt Lự thấm với bơ, sữa, Mật làm 

thành Hộ Ma (Homa: Pháp dùng lửa thiêu đốt) mười vạn biến thì hay trừ ách nạn lớn 
như là người dân trong nước bị chết yểu bởi bệnh dịch lưu hành, nên gọi là Yểu Tử 
Nạn (nạn chết yểu)” 

Lại nói rằng: “Pháp trừ tai nạn chết chóc. Dùng sữa làm Hộ Ma một ngàn biến thì 
hay trừ khử tai nạn chết chóc” 

_ Đế Lị Kinh cũng nói: “Lại dùng cỏ Cú Lô hòa với bơ, sữa, Mật rưới vào trong 
lửa, thiêu đốt mười vạn lần thời hay trừ diệt bệnh Đại Dịch”. 

Đặc biệt là Pháp Bất Động còn được dùng trong việc an gia trấn quốc 
 
_ Quyến thuộc của Bất Động Minh Vương thường được ghi nhận là: 
  .) Hai vị Đồng Tử: Căng Yết La Đồng Tử và Chế Tra Ca Đồng Tử. 
Trong 2 vị Đồng Tử này thì Căng Yết La biểu thị cho Đức Từ Dẫn Ích dẫn dắt 

chúng sinh xa lìa Tả Đạo, vào hẳn trong Phật Đạo. Chế Tra Ca biểu thị cho sự giáng 
phục tính ác khó giáo hóa của chúng sinh. 

  .) Ba vị Đồng Tử: Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đồng Tử và Liên Hoa 
Đồng Tử. 

Ba vị Đồng Tử này biểu thị cho sự nhiếp các Tôn thuộc ba Bộ của Thai Tạng 
Giới. Trong đó Căng Yết La biểu thị cho đặc tính của Phật Bộ, Chế Tra Ca biểu thị 
cho đặc tính của Kim Cương Bộ, Liên Hoa Đồng Tử biểu thị cho đặc tính của Liên 
Hoa Bộ 

  .) Bốn vị Đồng Tử: Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đồng Tử, Liên Hoa 
Đồng Tử và Cát Tường Đồng Tử 

   .) Năm vị Sứ Giả: Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đồng Tử, Câu Lợi Ca 
La Long Vương (Kulika-nāga-rāja), Tu Mâu Dược Xoa Nữ, Liên Hoa Cát Tường Nữ 

  .) Tám vị Đồng Tử: Tuệ Quang Bồ Tát, Tuệ Hỷ Bồ Tát, A Nậu Đạt Bồ Tát, Chỉ 
Đức Bồ Tát, Ô Câu Bà Nga, Thanh Tịnh Tỳ Khưu, Căng Yết La, Cế Tra Ca. 

8 vị Đồng Tử biểu thị cho bốn Trí và bốn Ba La Mật. Trong đó Tuệ Quang 
biểu thị cho Bồ Đề Tâm Môn, Tuệ Hỷ biểu thị cho Phước Đức Môn,  A Nậu Đạt biểu 
thị cho Trí Tuệ Môn, Chỉ Đức biểu thị cho Tinh Tiến Môn, Ô Câu Bà Nga biểu thị 
cho Bồ Đề Tâm Hạnh, Thanh Tịnh Tỳ Khưu biểu thị cho Phước Đức Tâm Hạnh, 
Căng Yết La biểu thị cho Từ Bi Tâm Hạnh, Chế Tra Ca biểu thị cho Phương Tiện 
Tâm Hạnh. 

  .) 12 vị Sứ Giả: Tuệ Quang Bồ Tát, Tuệ Hỷ Bồ Tát, Chỉ Đức Bồ Tát, A Nậu 
Đạt Bồ Tát, Ô Câu, Ba Khổ, Thanh Tịnh Tỳ Khưu, Liên Hoa Cát Tường Nữ, Tu Mâu 
Dược Xoa, Căng Yết La Đồng Tử, Chế Tra Ca Đồng Tử, Câu Lực Ca La Đồng Tử. 

   .) 36 vị Đồng Tử: Căng Già La đồng tử, Chế Sất Ca đồng tử, Bất Động Huệ 
đồng tử, Quang Võng Thắng đồng tử, Vô Cấu Quang đồng tử, Kế Tử Nhĩ đồng tử, Trí 
Tuệ Tràng đồng tử, Chất Đa La đồng tử, Triệu Thỉnh Quang đồng tử, Bất Tư Nghị 
đồng tử, La Đa La đồng tử, Ba La Ba La đồng tử, Y Ê La đồng tử, Sư Tử Quang đồng 
tử, Sư Tử Tuệ đồng tử, A Bà La Để đồng tử, Trì Kiên Bà đồng tử, Lợi Xa Tỳ đồng tử, 
Pháp Hiệp Hộ đồng tử, Nhân Đà La đồng tử, Đại Quang Minh đồng tử, Tiểu Quang 
Minh đồng tử, Phật Thủ Hộ đồng tử, Pháp Thủ Hộ đồng tử, Tăng Thủ Hộ đồng tử, 
Kim Cương Hộ đồng tử, Hư Không Hộ đồng tử, Hư Không Tạng đồng tử, Bảo Tạng  
Hộ đồng tử, Cát Tường Diệu đồng tử, Giới Quang Tuệ đồng tử, Diệu Không Tạng 



 3

đồng tử, Phổ Hương Vương đồng tử, Thiện Nễ Sư đồng tử, Ba Lợi Ca  đồng tử, Ô Bà 
Kế đồng tử   

   .) 48 vị Sứ Giả: Kiền Đạt Dược Xoa Vương, Thi Khí Đại Phạm Vương, Thất 
Thiên Ngũ Mẫu Dạ Xoa Vương, Sơ Thiền Nhã Ca Đại Phạm Vương, Nhị Tam Tứ 
Thiền Đại Minh Vương, Tam Thập Tam Thiên Các Các Thiên Vương, A Ca Ni Đa 
Thiên Vương, Ương Câu Tướng Ca La Vương, Tu La Kim Phộc Vương, Đại Bát Sa 
La Vương, Bạt Khổ Bà La Vương, Đa La Ca Vương, Ngũ Đầu Mật Chú Vương, 
Quang Hỏa Diễm Ma Vương, Ngũ Thiên Nhân Tán La Vương, Thần Mẫu Đại Tiểu 
Chư Vương, Trùy Chung Ca La Đại Vương, Ca Tỳ La Tu Pháp Vương, Dược Xoa 
Chư Thiên Vương, Tam Giới Bạt Thiên Đại Vương, Đa Đà Thiên Hóa Thiên Vương, 
Diêm La Chư Thiên Vương, Giai Tương Trì Thiên Vương, Kim Dạ Tu La Vương, 
Thần Dẫn Nhiếp Đại Sĩ Vương, Nhị Thập Bát Tú Chư Đại Vương, Nhất Thiết Chư 
Pháp Thọ Dụng Vương, Ca Diệp Đại Chú Đại Sĩ Vương, Nhất Nhất Các Hữu Đại Sĩ 
Vương, Hộ Trì Chư Pháp Vương, Hồng Phát Đa La Vương, Tô Tiểu Bạt Khổ Vương, 
Cấp Cấp Đại Tiểu Thần Đại Vương, Na Phạ Ca La Vương, Tất Để Địa Đại Sĩ Vương, 
Thần Vương Quyến Thuộc Đại Vương, Ma Đăng Ca La Thiên Nhân Vương, Thiên 
Địa Thọ Dụng Đại Minh Vương, Chư Thần Giai Đắc Đại Vương, Nhất Nhất Đông Tây 
Nam Bắc Vương, Mật Chú Thọ Trì Vương, Ca Diệp Đại Vương, Sa La Đại Thần 
Vương, Mạc Chú Đại Chú Đại Minh Vương, Hội Tập Thần Vương, Thái Nhất Đức 
Vương, Nhất Thiết Chư Thần Vương.  

Trong 48 vị Sứ Giả này thì 24 vị Sứ Giả đầu tiên biểu thị cho nghĩa Phát Tâm 
thành Phật, 24 vị Sứ Giả sau biểu thị cho nghĩa Tu Quả thành Phật 

 
  .) Riêng Pháp tu sai khiến Câu Lực Ca Long Vương (Kulika-nāga-rāja) thì 

được ghi nhận trong Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp là: 
“Nếu muốn sai khiến Cổ Lực Ca Long Vương (Kulika-nāga-rāja). Ở trên tường 

vách, vẽ một cây kiếm, dùng Cổ Lực Ca Long Vương quấn quanh trên cây kiếm, hình 
Rồng như con rắn, giữa cây Kiếm viết chữ A ( ), trong Tâm cũng tự mình quán cây 
kiếm này với chữ, mỗi mỗi thật rõ ràng, Tâm niệm Bất Động Sứ Giả, tụng 108 biến, 
một ngày ba thời, đủ sáu tháng, tụng càng nhiều càng tốt. Nếu đủ tháng xong, sau đó 
Cổ Lực Ca Long Vương tự hiện hình, làm hình dạng con người, thường đi theo, nhận 
sự sai khiến”. 
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Tín ngưỡng Bất Động Minh Vương được truyền bá từ Ấn Độ qua các nước Tây 
Tạng, Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn.  

Đặc biệt ở Nhật Bản, tín ngưỡng Bất Động Minh Vương nhận được sự sùng bái 
nhiệt liệt của dân gian. Khi đến đất nước này, chúng ta có thể nhìn thấy Tôn Tượng của 
Bất Động Minh Vương, hình tượng của các vị Đồng Tử, Mạn Trà La với Pháp cúng 
dường. 
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_ Tại Việt Nam, tín ngưỡng Bất Động Minh Vương rất mờ nhạt. Nay trong sự 
phát triển của Mật Giáo tại Việt Nam, với tinh thần tham cứu cầu học, dưới sự hướng 
dẫn của Thầy Thích Quảng Trí nên tôi đã cố gắng phiên dịch thêm vài bản Kinh 
(ngoài các bản Kinh mà Thầy Thích Quảng Trí đã phiên dịch) và biên soạn thêm các 
tài liệu có liên quan đến Pháp tu Bất Động Minh Vương nhằm có thể trợ giúp phần 
nào cho những người tìm hiểu nghĩa thú tu hành của Mật Giáo. 

Điều không thể tránh khỏi là các bản soạn dịch này vẫn còn nhiều sự thiếu sót. 
Ngưỡng mong chư vị Cao Tăng Đại Đức, các Bậc Long Tượng của Mật Giáo hãy rũ 
lòng Từ Bi giúp cho bản ghi chép này được hoàn hảo hơn. 

Hết thảy Công Đức có được trong tập ghi chép này, con xin hồi hướng đến Hương 
Linh của Thân Phụ (Nguyễn Vũ Nhan), Thân Mẫu (Vũ Thị Ni) là hai bậc ân nhân đầu 
tiên của con. 

Con xin chân thành hồi hướng mọi Công Đức có được đến các Thầy Thích 
Quảng Trí, Thích Pháp Quang là các bậc Thầy luôn theo dõi và thúc đẩy con tìm học 
Mật Giáo cho chính đúng. 

Tôi xin chân thành cám ơn nhóm Phật Tử của Đạo Tràng Phổ Độ đã hỗ trợ phần 
vật chất cho tôi trong thời gian soạn dịch Kinh Điển. 

Tôi xin cảm tạ em Mật Trí (Tống Phước Khải) đã hỗ trợ nhiều phần tài liệu về 
Pháp Bất Động Minh Vương và các con tôi đã nhiệt tình giúp đỡ cho tôi hoàn thành 
tập ghi chép này 

Tôi cũng xin cám ơn người bạn đường Ngọc Hiếu (Vũ Thị Thanh Hà) đã và luôn 
cam chịu mọi sự khó khăn trong cuộc sống để hỗ trợ cho tôi an tâm tìm hiểu Giáo Pháp 
Giải Thoát của Đấng Phật Đà. 

Nguyện xin Tam Bảo và các vị Hộ Pháp hãy ban rải Thần Lực giúp cho các bậc 
ân nhân của con với tất cả chúng hữu tình mau chóng tránh được mọi lỗi lầm, thực 
chứng được Chính Pháp Giải Thoát. 

 
                                                            Mùa Hạ năm Nhâm Thìn (2012) 
                                                      HUYỀN THANH (Nguyễn Vũ Tài) kính ghi 
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HÌNH TƯỢNG CỦA BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG 
 
Tôn Tượng của Bất Động Minh Vương tùy theo Kinh Điển và sự truyền thừa mà 

có nhiều hình tướng khác nhau. 
_ Kinh Đại Nhật, Phẩn Cụ Duyên ghi nhận Tôn Hình là: 
Thân màu xanh đen, hiện thân Đồng Tử, nheo một con mắt, ngậm miệng, đầu đội 

hoa sen, tóc kết thành bện rũ xuống ngực bên trái, tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm 
sợi dây, ngồi trên bàn đá. 

 
 

 
 
 
_ Thắng Quân Bất Động Bí Mật Nghi Quỹ ghi nhận rằng: 
Bất Động Minh Vương mặc áo màu đỏ, nghiêng eo, quần đùi màu đỏ. Bên trái có 

một lọn tóc rũ xuống đến lỗ tai, mắt trái hơi nhìn nghiêng, tay trái cầm sợi dây, tay 
phải cầm cây kiếm dựng thẳng với đầu kiếm như dạng hình cánh hoa sen, đi Kiếm 
Ủng, đeo vật trang sức có khảm Xà Cừ, ở trên bàn đá, cau mày trợn mắt giận dữ (sân 
mục), Tự thân màu vàng đỏ, dạng phẫn nộ khiến cho tất cả chúng sinh đều run sợ. 
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_ Để Lị Tam Muội Da Bất Động Tôn Thánh Giả Niệm Tụng Bí Mật Pháp, 
quyển Hạ ghi nhận rằng: 

Vẽ Vô Động Tôn với thân mặc quần áo màu đất đỏ, búi tóc bên trái xõa xuống, 
mắt nhìn nghiêng, tay cầm cây kiếm sợi dây, ngồi trên hoa sen báu, cau mày, mặt giận 
dữ làm dạng khủng bố ba đời 

 

 
 
_ Thánh Vô Động Tôn An Trấn Gia Quốc Pháp ghi nhận rằng: 
Thân Đại Nghiêm Phẫn Nộ (Thân của Vô Động Tôn) có bốn cánh tay, màu xanh 

biếc lớn đầy đoan nghiêm. Mắt, miệng  đều mở căng, răng nanh bén ló lên trên. Tay 
phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây, hai cánh tay bên trên để hai bên cái miệng tác 
Ấn phẫn nộ. Thân ở bên trong bánh xe Kim Cương có tám căm. Bốn phương bên ngoài 
bánh xe ấy hiện tám cái chày Tam Cổ Kim Cương, đầu bánh xe lại có lửa Già Lâu 
La, ngồi trên núi Tu Di do bốn báu lớn hợp thành kèm theo tám vị Trời và các quyến 
thuộc, với đúc bánh xe vàng tự có Đồ Dạng (hình dáng như hình vẽ) 
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_ Bất Động Sứ Giả Đà La Ni Bí Mật Pháp ghi nhận rằng: 
 “Vẽ Bất Động Sứ Giả (Acala-ceṭaka) mặc áo màu đỏ với áo choàng vai nghiêng 

lệch, quần đùi cũng màu đỏ, một lọn tóc bên trái rũ xuống đến lỗ tai, mắt trái nhìn 
nghiêng, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm cây kiếm dựng đứng, đầu kiếm như dạng 
cánh hoa sen, cán kiếm có hoa văn báu, ngồi ở trên tảng đá báu, cau mày trợn mắt giận 
dữ, thân màu vàng đỏ, dạng phẫn nộ, hình tướng  khiến cho tất cả chúng sinh đều sợ 
hãi”.  

 

 
 
Lại ghi nhận pháp vẽ riêng Sứ Giả là: 
“Nên vẽ Bất Động Sứ Giả thân màu vàng đỏ, áo bên trên choàng lệch vai có màu 

xanh, quần bên dưới màu đỏ, bên trái có một búi tóc màu mây đen, tướng mạo Đồng 
Tử, tay phải cầm cái chày Kim Cương, tay trái nắm sợi dây, hai bên miệng hơi ló răng 
nanh, mắt giận dữ màu đỏ, ngồi trong lửa rực, trên núi đá”. 
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Trong các hình vẽ lưu truyền thì Bất Động Minh Vương còn được ghi nhận qua 
nhiều hình tướng như sau: 

Tôn Tượng Bất Động Minh Vương dẫm đạp lên hai vợ chồng Đại Tự Tại Thiên: 
 

 
 
Tôn Tượng Bất Động Minh Vương với 6 vị Sứ Giả: 
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Tôn Tượng Bất Động Minh Vương với 8 vị Sứ Giả: 
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Tôn Tượng Bất Động Minh Vương với hai vị Đồng Tử: 
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Tôn Tượng  Bất Động Minh Vương có 3 đầu 6 cánh tay 
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Tôn Tượng  Bất Động Minh Vương có 4 đầu  
 

 
 
5 Tôn Tượng Bất Động Minh Vương:  
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_ Mật Giáo Tây Tạng thường phụng thờ Tôn Tượng Bất Động Minh Vương có 
tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây, dựng đứng gối phải và quỳ gối trái (hoặc 
co gập chân phải, duỗi ngang chân trái) 
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_Tại Trì Minh Viện trong Thai Tạng Giới Man Đa La (Garbha-dhātu-
maṇḍala) thì Bất Động Minh Vương là ứng hóa thân của Đại Nhật Như Lai, thọ nhận 
Giáo Mệnh của Đức Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, thường trụ ở Hỏa Sinh Tam 
Muội, hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài với các phiền não, tồi diệt tất 
cả Ma Quân oán địch.  

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Đại Nhật Như Lai, 
hay giáng phục tất cả Ma  (Māra) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện thân Đồng Tử, nheo một mắt, ngậm miệng, 
đầu đội hoa sen, tóc kết thành bện dài rũ xuống ngực, tay phải cầm cây kiếm, tay trái 
cầm sợi dây, ngồi trên bàn đá 
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Ý nghĩa của Tôn Hình này là: 
Hoa sen chín cánh trên đầu biểu thị cho Thức thứ chín (Amala-vijnana: Vô Cấu 

Thức) 
Nheo một con mắt biểu thị cho việc dùng con mắt Như Lai, bình đẳng quán sát 

tất cả chúng sinh không sót một ai 
Ngậm miệng biểu thị cho sự dứt trừ hạt giống Nghiệp Thọ và dứt nghỉ các lời hý 

luận 
Tóc kết thành bện rũ xuống ngực bên trái biểu thị cho nghĩa rũ lòng Từ Bi, 

thương nhớ tất cả chúng sinh hèn kém đang chịu mọi sự khổ não. 
Tay phải cầm cây kiếm biểu thị cho sự đoạn trừ Phiền Não Ma. Hoặc thừa lệnh 

Phẫn Nộ của Như Lai muốn giết hại tất cả Niệm của chúng sinh trong Tâm, cắt đứt 
Nghiệp Thọ không cùng của chúng sinh khiến cho họ sinh được Đại Không 

Tay trái cầm sợi dây biểu thị cho Phương Tiện Tự Tại, dùng bốn Nhiếp Pháp 
của Tâm Bồ Đề bắt trói những kẻ ngang ngược chẳng chịu hành phục 

Ngồi trên bàn đá biểu thị cho việc trấn giữ Chướng nặng nề, khiến cho nó chẳng 
lay động, thành núi Diệu Cao Vương (Sumeru) của Tâm Tịnh Bồ Đề 

_Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HMAṂ ( ) hay HĀṂ ( ) hay MĀṂ ( ) 

Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiếm 

 
 
Tướng Ấn là Căn Bản Ấn. Còn gọi là Châm Ấn, Độc Cổ Ấn. Tức hai tay Nội 

Phộc, hai ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, để đầu hai ngón giữa ở mặt hai 
ngón cái, dựng hợp hai ngón trỏ. Hai ngón trỏ biểu thị cho cây kiếm; hai ngón cái, hai 
ngón vô danh biểu thị cho sợi dây. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón giữa biểu thị cho 
bốn Ma, dùng hai ngón cái đè lên tức biểu thị cho nghĩa giáng phục bốn Ma. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

         

      

NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  MUKHEBHYAH_ 
SARVATHĀ  TRĀṬ  CAṆḌA-MAHĀ-ROṢAṆA  KHAṂ  KHAHI  KHAHI_  
SARVA  VIGHNA  HŪṂ  TRĀṬ _ HĀṂ    MĀṂ 

 
_Tại Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) trong Kim Cương 

Giới Man Đa La (Vajra-dhātu-maṇḍala) thì Bất Động Minh Vương là ứng hóa thân 
của Đại Nhật Như Lai, thọ nhận Giáo Mệnh của Đức Như Lai, thị hiện tướng phẫn nộ, 
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thường trụ ở Hỏa Sinh Tam Muội, hay thiêu đốt hết chướng nạn bên trong bên ngoài 
với các phiền não, tồi diệt tất cả Ma Quân oán địch.  

Do Tôn này có thệ nguyện làm tôi tớ của chư Phật, thực hành mọi công việc, 
nhận thức ăn dư thừa do Hành Giả cúng dường, ngày đêm ủng hộ Hành Giả, khiến 
người ấy viên mãn Vô Thượng Bồ Đề, cho nên Ngài có tên gọi là Bất Động Sứ Giả, 
Vô Động Sứ Giả (Acala-ceṭaka) 

Tôn này là Giáo Lệnh Luân Thân (Ādeśana-cakra-kāya) của Đại Nhật Như Lai, 
hay giáng phục tất cả Ma  (Māra) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện thân Đồng Tử, nheo một mắt, ngậm miệng, 
đầu đội hoa sen, tóc kết thành bện dài rũ xuống ngực, tay phải cầm cây kiếm, tay trái 
cầm sợi dây, ngồi trên bàn đá 

 

 
 

Ý nghĩa của Tôn Hình này là: 
Thân màu xanh đen: biểu thị cho tướng điều phục 
Đầu đội mão hoa sen: biểu thị cho sự chuyển bảy Pháp Phần là Trạch Pháp, 

Tinh Tiến, Hỷ, Chuyển An, Niệm, Định, Hành Xả 
Hiện hình Đồng Tử: Biểu thị cho ý nghĩa bên trên nương theo Phật Nghiệp mà 

giúp cho Hành Giả sai bảo, bên dưới hóa độ chúng sinh mà nắm giữ công việc tạp 
nhạp (tạp vụ) như Tâm con đỏ của Đồng Tử 

Bên trái rẽ một lọn tóc: biểu thị cho nghĩa rũ lòng Từ Bi thương yêu chúng sinh 
con một của mình 

Vết nhăn trên trán hình như sóng nước: biểu thị cho nghĩa ôm nhớ sáu đường 
mà tưởng tính toán nhiều phương pháp cứu chúng sinh 

Nhắm mắt trái, mở mắt phải: chận đứng nẻo Tà dắt vào đường Chính 
Răng bên dưới cắn môi bên trên: dùng phương tiện Từ Bi khiến cho Thiên Ma 

bại tướng, hướng lên trên hóa độ chư Thiên, hướng xuống dưới hóa độ chúng sinh 
Ngậm miệng: dứt các Hý Luận của chúng sinh 
Tay phải cầm cây Kiếm: biểu thị cho sự giết hại ba Độc Tham, Sân, Si hiện tại 

của chúng sinh 
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Tay trái cầm sợi dạy: Biểu thị cho sự nhiếp phục Ma Oán, dẫn dắt chúng sinh 
đến bờ Bồ Đề 

Ngồi trên bàn đá lớn: biểu thị cho sự trấn giữ Trong Chướng của chúng sinh 
khiến cho chẳng lay động, cũng tức là thành tựu Tâm Bồ Đề 

Toàn thân rực lửa mạnh: biểu thị cho Lửa Tuệ của Như Lai thiêu đốt TRí Tà 
của Ngoại Đạo 

_Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HMAṂ ( ) hay HĀṂ ( ) hay MĀṂ ( ) 

Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiếm 

 
Tướng Ấn là Căn Bản Ấn. Còn gọi là Châm Ấn, Độc Cổ Ấn.  
 

 
Chân Ngôn là: 

         

      

NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  MUKHEBHYAH_ 
SARVATHĀ  TRĀṬ  CAṆḌA-MAHĀ-ROṢAṆA  KHAṂ  KHAHI  KHAHI_  
SARVA  VIGHNA  HŪṂ  TRĀṬ _ HĀṂ    MĀṂ 

 
_Trong Ngũ Đại Minh Vương Man Đa La thì Bất Động Minh Vương hiện thân 

phẫn nộ có hai cánh tay cầm cây kiếm và sợi dây là Hóa Thân của Bát Nhã Bồ Tát 
(Prajña-bodhisatva) [hoặc là Hóa Thân của Chuyển Pháp Luân Bồ Tát] hay giáng 
phục tất cả các Ma, Quỷ Mỵ, mê loạn… và là Giáo Lệnh Luân Thân của Đức Đại Nhật 
Như Lai ở phương trung ương, biểu thị cho việc chuyển Thức thứ chín (Amala-
vijñāna: Bạch Tịnh Thức, Vô Cấu Thức) thành Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-
dhātu-prakṛti-jñāna) 

Tôn Hình: Thân màu đen xanh, hiện thân Đồng Tử, nheo một mắt, ngậm miệng, 
đầu đội hoa sen, tóc kết thành bện dài rũ xuống ngực, tay phải cầm cây kiếm, tay trái 
cầm sợi dây, ngồi trên bàn đá 
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Mật Hiệu là Thường Trụ Kim Cương 
Chữ chủng tử là: HMAṂ ( ) hay HĀṂ ( ) hay MĀṂ ( ) 
Tam Muội Gia Hình là: Tuệ Kiếm 

 
Tướng Ấn là Căn Bản Ấn: Còn gọi là Châm Ấn, Độc Cổ Ấn. Tức hai tay Nội 

Phộc, hai ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, để đầu hai ngón giữa ở mặt hai 
ngón cái, dựng hợp hai ngón trỏ.  

 

 
 
Chân Ngôn là: 

          
      
]Namaḥ sarva tathāgatebhyaḥ_ Sarva mukhebhyaḥ sarvathā trāṭ caṇḍa 

mahā-roṣaṇa khaṃ_ khahi khahi, sarva vighna hūṃ trāṭ hāṃ māṃ 
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Tám ĐẠI ĐỒNG TỬ của BẤT ĐỘNG TÔN 
 
Tám vị Đại Đồng Tử của Bất Động Minh Vương được sinh ra từ bốn Trí và bốn 

Ba La Mật. Vì gần gũi tùy thuận Giáo Lệnh của Đức Đại Nhật nên hiển hiện tám hình 
Đồng Tử vây quanh Thánh Bất Động Tôn. 

 

 
 

 
 
1_ Tuệ Quang (Mati-jvala) hơi phẫn nộ, đội mão trời (thiên quan) , thân màu 

vàng trắng, tay phải cầm chày Ngũ Trí, tay trái cầm hoa sen bên trên có để vành trăng. 
Cà Sa, Anh Lạc, mọi thứ trang nghiêm. 
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Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya) ở phương Đông tức Bồ Đề Tâm Môn, dùng ánh 

mặt trời làm ví dụ cho nên sinh ra Sứ Giả tên là Tuệ Quang 
Tuệ Quang Đồng Tử Bồ Tát Chân Ngôn là (Tức Kim Cương Hợp Chưởng, hợp 

Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như cây kim) 
      

Án phộc nhật-la (1) ma đế, nhập-phộc la (2) bồ địa chất đa (3) nẵng (Quy 
mệnh Bản Tôn) 

Oṃ_ vajra  Mati-jvala bodhi-citta  Na 
 
2_ Tuệ Hỷ Bồ Tát (Mati-sadhu) có hình tựa như khuôn mặt hiền lành với tướng 

mỉm cười, màu như sen hồng, tay trái cầm ngọc Ma Ni, tay phải cầm Tam Cổ Câu. 
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Bảo Bộ (Ratna-kulāya) ở phương Nam tức Phước Đức Môn cho nên sinh ra Sứ 

Giả tên là Tuệ Hỷ, dùng Phước Đức Nhị Nghiêm làm vui 
Tuệ Hỷ Bồ Tát Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng, Nhẫn Nguyện (2 ngón 

giữa) như hình báu) 
       

Oṃ _ Ratna Mati-sadhu mahā-maṇi  Maḥ 
 
3_ A Nậu Đạt Bồ Tát (Anavatapta, hay Satva-daha-praśamina) có hình như 

Phạm Vương, màu như vàng ròng, đỉnh đầu đội Kim Xí Điểu, tay trái cầm hoa sen, tay 
phải cầm chày Độc Cổ, cỡi Long Vương. 
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Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya) ở phương Tây tức Trí Tuệ Môn cho nên hiện ra Sứ 

Giả tên là A Nậu Đạt. Đây nói là Vô Nhiệt (không nó nóng bức) biểu thị cho hoa sen 
sinh từ nước ao đầm mà vẫn trong sạch không nhiễm dơ  

A Nậu Đạt Bồ Tát Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng, Nhẫn Nguyện (2 
ngón giữa) như cánh sen) 

      
Oṃ _ Padma satva-daha-praśamina mahā-dharma  Saṃ 
 
 
4_ Chỉ Đức Bồ Tát (Mahā-vairya) có hình như Dạ Xoa, màu như hư không , mặt 

có ba mắt, mặc giáp trụ, tay trái cầm bánh xe, tay phải cầm Tam cổ Mâu. 
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Yết Ma Bộ (Karma-kulāya) ở phương Bắc tức Tinh Tiến Môn cho nên sinh ra Sứ 

Giả tên là Chỉ Đức. Nay Bộ này chỉ Đức của ba Bộ trước tức y theo Tinh Tiến hay 
được Quả cho nên gọi là Chỉ Đức    

Chỉ Đức Đồng Tử Bồ Tát Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng, Nhẫn 
Nguyện (2 ngón giữa) vào trong lòng bàn tay, cùng hợp mặt ngón) 

     
Oṃ _ Karma  mahā-vairya  paripūraka  Maṃ 
 
5_ Ô Câu Bà Nga (Ukubhaga) đội mão Ngũ Cổ, hiện tướng bạo ác, thân như 

màu vàng, tay phải cầm Phộc Nhật La (Vajra: Kim Cương), tay trái tác Quyền Ấn 
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Kim Cương Ba La Mật (Vajra-pāramitā) tức Bồ Đề Tâm Hạnh cho nên hiện ra 
Sứ Giả tên là Ô Câu Bà Nga. Đây là Siêu Việt trụ Thế  

Ô Câu Bà Nga Đồng Tử Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng) 
     

Oṃ_ Vajra satva-ukubhaga  mahā-saukhya  Ta 
 
6_ Thanh Tịnh Tỳ Khưu (Viśuddha-dharma-guru) cắt bỏ tóc trên đầu, mặc 

Pháp Cà Sa kết rũ ở vai trái, tay trái cầm Phạm Lai, tay phải để ngang trái tim cầm 
chày Ngũ Cổ, hiện lộ vai phải, quấn quần đỏ ở eo lưng, diện mạo chẳng trẻ chẳng già, 
mắt như sen xanh, trên miệng có răng nanh hiện ra bên dưới 

 

 
 

 
 
Bảo Ba La Mật (Ratna- pāramitā) tức Phước Đức Tâm Hạnh cho nên sinh ra Sứ 

Giả tên là Thanh Tịnh Tỳ Khưu biểu thị cho Tỳ Khưu hay thủ hộ Pháp Bảo 
Thanh Tịnh Tỳ Khưu Sứ Giả Chân Ngôn là (Phạm Giáp Ấn) 
        

Oṃ_ Maṇi  Viśuddha-dharma-guru  rakṣa  dharma  Va 
 
7_ Căng Yết La (Kiṅkara) có hình như đứa trẻ 15 tuổi, đội mão Hoa Sen, thân 

màu thịt trắng, hai tay chắp lại, ở khoảng giữa của ngón cái và ngón trỏ có chày Độc 
Cổ cắm ngang. 
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Pháp Ba La Mật  (Dharma- pāramitā) tức Từ Bi Tâm Hạnh cho nên hiện ra Sứ 

Giả tên là Căng Yết La. Đây là Tùy Thuận 
Căng Yết La Đồng Tử Chân Ngôn là (Liên Hoa Hợp Chưởng) 

      
Oṃ_ Dharma  Kiṅkara  tiṣṭa  Jra 
 
8_ Chế Tra Ca (Ceṭaka) cũng như Đồng Tử, màu như sen hồng, đầu kết 5 búi 

tóc (một búi tóc ở chính giữa bên trên đỉnh đầu, một búi tóc trên vầng trán, hai búi tóc 
ở hai bên trái phải của cái đầu, một búi tóc ở phía sau đỉnh đầu… biểu thị cho 5 Trí ở 5 
Phương) tay trái cầm Phộc Nhật La (Vajra: chày Kim Cương) tay phải cầm cây bổng 
Kim Cương. Vì tâm giận Tính ác cho nên chẳng mặc Cà Sa, dùng Thiên Y (áo khoác 
ngoài) buộc quang cổ và vai. 
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Nghiệp Ba La Mật  (Karma- pāramitā) tức Phương Tiện Tâm Hạnh cho nên sinh 

ra Sứ Giả tên là Chế Đa Ca. Đây là Tức Tai. Bồ Tát phương tiện hiện hình giận dữ 
vậy 

Chế Đa Ca Đồng Tử Chân Ngôn là ( Ngoại Phộc Ngũ Cổ Ấn) 
       

Oṃ _ Karma  Ceṭaka hūṃ  hūṃ  phaṭ  Ṇaṃ 
 
Thông thường người ta hay thờ phụng hình tượng Bất Động Minh Vương với hai 

vị Sứ Giả đứng ở hai bên trái phải là Chế Tra Ca với Căng Yết La, và xưng là Bất 
Động Tam Tôn. 
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_ Ưu Khâu Mãn Nguyện Pháp: 
Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni…hoặc có ách nạn, 

hoặc cầu quan tước, hoặc gặp Quý Nhân, hoặc có sự thỉnh cầu…thì nên thiêu đốt năm 
loại hương, tụng niệm đủ mười vạn biến chẳng được gián đoạn.  

Nếu ngày gấp rút tu Nguyện, tức nhiều người đồng niệm khiến cho mau được đủ 
số lúc trước thì cũng được mãn nguyện. 

Chú là: 
“Hồi Quang Bồ Tát (Mati-jvala), Hồi Hỷ Bồ Tát (Mati-sadhu), A Nậu Đại 

Thiên (Anavatapta), Chí Đức Bồ Tát (Mahā-vairya), Ưu Khâu Bà Khâu 
(Ukubhaga), Thanh Tịnh Tỳ Khưu (Viśuddha-dharma-guru). 

Nguyện xin cho (họ tên là…) [Nếu tự thân cầu xin việc thì nên tự xưng tên họ của 
mình. Nếu vì người cầu xin thì xưng tên họ của người ấy] việc Quan được kết thúc, 
việc chết được ngưng dứt. Chư Thiên, Bồ Tát, La Hán nước ngoài cứu giúp cho (họ 
tên…) vượt qua tai tạn [Giả sử khiến cầu Quan, nên ở ngay trước mặt nguyện xin cho 
(họ tên…) trở xuống, được Quan (….), diệt hẳn tai ương đời trước, chướng nạn đều 
ngưng dứt. Lại ở chốn này cứu giúp (họ tên…) vượt qua tai nạn. Bên dưới nói rằng: 
“Việc mà (họ tên…) đã mong cầu đều được xứng nguyện] 

Nguyện xin Từ Bi khiến cho Đệ Tử được mãn nguyện” 
 

Bất Động Man Đa La 
(Bất Động Minh Vương và tám vị Đồng Tử) 
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Bất Động Man Đa La An Trấn Pháp 
 

 



 33

_ Hình vuông bên trong 
   .) Trong hình vuông dựng chéo: 

Chữ  ( Hāṃ-māṃ) ở chính giữa biểu thị cho Bất Động Minh Vương 
Chữ  (Hūṃ) ở phương Đông biểu thị cho Giáng Tam Thế Minh Vương 

(Trailokya-vijaya) 
Chữ  (Hūṃ) ở phương Nam biểu thị cho Quân Trà Lợi Minh Vương (Kuṇḍali) 
Chữ   (Hrīḥ) ở phương Tây biểu thị cho Đại Uy Đức Minh Vương 

(Yamāntaka) 
Chữ  (Hūṃ) ở phương Bắc biểu thị cho Kim Cương Dạ Xoa Minh Vương 

(Vajra-yakṣa) 
  .) Bên ngoài hình vuông chéo: 
Chữ  (Bra) ở góc Đông Nam biểu thị cho Phạm Thiên (Brahma) 
Chữ  (Pṛ) ở góc Đông Nam biểu thị cho Địa Thiên (Pṛthivī) 
Chữ  (Ca) ở góc Đông Nam biểu thị cho Nguyệt Thiên (Candra) 
Chữ  (A) ở góc Đông Nam biểu thị cho Nhật Thiên (Āditya) 
_ Hình vuông bên ngoài 
Chữ  (Ī) ở phương Đông biểu thị cho Y Xá Na Thiên (Īṣāṇa)  
Chữ  (A) ở phương Đông Nam biểu thị cho Hỏa Thiên (Agni) 
Chữ  (yaṃ) ở phương Nam biểu thị cho Diễm Ma Thiên (Yama) 
Chữ  (nṛ) ở phương Tây Nam biểu thị cho La Sát Thiên (Nirṛti) 
Chữ  (va) ở phương Tây biểu thị cho Thủy Thiên (Varuṇa) 
Chữ  (vā) ở phương Tây Bắc biểu thị cho Phong Thiên (Vāyu) 
Chữ  (vai) ở phương Bắc biểu thị cho Tỳ Sa Môn Thiên (Val’sravaṇa)  
Chữ  (i) ở phương Đông Bắc biểu thị cho Đế Thích Thiên (Indra) 
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TAM MUỘI GIA HÌNH, CHỮ CHỦNG TỬ,  CHÂN NGÔN 
CĂN BẢN CỦA BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG 

 
_ Tam Muội Gia Hình: Tuệ Kiếm 

 
Cây kiếm này biểu thị cho Thể của Tâm Tịnh Bồ Đề, bên ngoài giáng phục nhóm 

Thiên Ma, Ngoại Đạo. Bên trong giết hại Vô Minh, phiền não, Hoặc Chướng của tất cả 
chúng sinh 

_Chữ chủng tử:   ( Hāṃ-māṃ) hoặc    ( Hāṃ) hoặc   (Hūṃ)     

Chữ chủng tử:   ( Hāṃ-māṃ) được kết hợp bởi hai chữ chủng tử  (Hāṃ) và 
 (Māṃ). Trong đó chủng tử  (Hāṃ) biểu thị cho cây kiếm Tuệ (Tuệ Kiếm), chữ 

chủng tử  (Māṃ) biểu thị cho sợi dây Định (Định Sách). Hợp hai chữ này thành Bất 
Tộng Tôn. Do vậy Mật Giáo thường thờ phụng hoặc quán tưởng chữ chủng tử này thay 
cho Bất Động Minh Vương 

 
 
Hoặc dùng chữ chủng tử này để tạo thành hình của Bất Động Tôn. 
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Tôn Tượng Bất Động Tôn với Câu Lực Ca Long Vương 
 

 
 
_ Chân Ngôn căn bản: 
  .) Bất Động Từ Cứu Chú  
Namaḥ  samanta-vajrāṇāṃ. Caṇḍa  mahā-roṣaṇa sphaṭya  hūṃ trāṭ  hāṃ  

māṃ 
Namaḥ  samanta-vajrāṇāṃ: Quy mệnh tất cả đấng Kim Cương 
Caṇḍa: Bạo ác 
Mahā-roṣaṇa: Đại Phẫn Nộ 
Sphaṭya: Phá hoại 
Hūṃ: Khủng bố 
Trāṭ: Tàn hại phá Chướng 
Hāṃ  māṃ: chữ Chủng Tử 
 
  .) Bất Động Từ Cứu Chú (nhiếp việc của 5 vị Đại Minh Vương) 
Namaḥ  samanta-vajrāṇāṃ: Quy mệnh tất cả đấng Kim Cương 
Caṇḍa: Kim Cương Dược Xoa bạo ác ở phương Bắc 
Mahā-roṣaṇa: Giáng Tam Thế phẫn nộ ở phương Đông 
Sphaṭya: Quân Trà Lợi khủng bố vương ở phương Nam 
Hūṃ traṭ: Đại Uy Đức ở phương Tây 
Hāṃ  māṃ: Bất Động hay thành sự nghiệp ở phương chính giữa 
 
  .) Nhất Tự Tâm Chân Ngôn (hay thành tựu tất cả sự nghiệp, tác thông dụng tất cả 

Ấn): 
Namaḥ  samanta-vajrāṇāṃ_ Hāṃ 
Namaḥ  samanta-vajrāṇāṃ: Quy mệnh tất cả đấng Kim Cương 
Hāṃ: chủng tử 
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  .) Thánh Vô Động Tôn Đại Hỏa Viện Đà La Ni: 
Namaḥ  sarva  tathāgatebhyaḥ sarva  mukhebhyaḥ. Sarvathā  trāṭ caṇḍa 

mahā roṣaṇa, khāṃ, khahi  khahi, sarva  vighnaṃ, hūṃ trāṭ, hāṃ  māṃ 
Namaḥ  sarva  tathāgatebhyaḥ: Quy mệnh tất cả Đức Như Lai 
Sarva  mukhebhyaḥ: Tất cả xảo diệu 
Sarvathā: Tổng nhiếp Công Đức của chư Phật 
Trāṭ: quát mắng, nhiếp phiền não với Tùy Phiền Não 
Caṇḍa: Bạo ác, Bộ Trịnh Minh Vương hiện bày tướng ấy 
Mahā roṣaṇa: Đại phẫn nộ, Lục Túc Minh Vương hiện bày Thể Tướng ấy 
Khāṃ: Trống rỗng (không), Đại Tiếu Minh Vương hiện bày Thật Tướng ấy 
Khahi  khahi: Ăn nuốt, Mã Đầu Minh Vương hiện bày tướng ấy 
Sarva  vi: Lìa tất cả sự cột trói, Đại Luân Minh Vương hiện ra nghĩa ấy 
Ghnaṃ: Lửa Trí, Vô Năng Thắng Minh Vương hiện bày tướng ấy 
Hūṃ: Thể của lời nói đáng sợ. Vô Động Minh Vương trong Phật Bộ làm Kim 

Cương Bộ, trong Kim Cương Bộ làm Phật Bộ, ba Bộ đều có ba Bộ, là đem Thể của 
Chân Ngôn đặt để phía sau Vô Năng Thắng, phía trước Giáng Tam Thế. Bởi vậy Vô 
Năng Thắng là Minh Vương của Phật Bộ, Giáng Tam Thế là Minh Vương của Kim 
Cương Bộ. Do Vô Động Tôn thông cả hai Bộ, cho nên đem Thể của Chân Ngôn để 
giữa hai vị Minh Vương  

Trāṭ: Kiên cố, Giáng Tam Thế Minh Vương hiện bày tướng ấy 
Hāṃ  māṃ: hai thân Định, Tuệ của Bản Tôn Bất Động. 
 
  .) Thí Thực Chân Ngôn:  
Namaḥ  samanta-vajraṇāṃ_ Trāṭ_ Amogha-caṇḍa  mahā-roṣaṇa  sphaṭya  

hūṃ,  trāmaya  trāmaya, hūṃ  trāṭ  trāṭ  hāṃ  māṃ
Namaḥ  samanta-vajraṇāṃ: Quy mệnh tất cả đấng Kim Cương  
Trāṭ: Tàn hại phá Chướng 
Amogha-caṇḍa: Bất Không Bạo Ác  
Mahā-roṣaṇa: Đại Phẫn Nộ 
Sphaṭya: Phá hoại 
Hūṃ:  Khủng bố 
Trāmaya  trāmaya: Kiên cố, bền chắc  
Hūṃ: bảo vệ   
Trāṭ  trāṭ: Tàn hại phá hai Chướng bên trong bên ngoài 
Hāṃ  māṃ: chữ Chủng Tử
 
  .) Thánh Vô Động Tôn liệu ngược tật (chữa trị bệnh sốt rét) Chân Ngôn: 
Namaḥ  samanta-vajrāṇāṃ_ Caṇḍa  mahā-roṣaṇa   
Tadyathā: Hūṃ  aku  maku  traṭ  mama  kure  ha hoḥ  he _ mara  mara  

cucure  pure  hūṃ  phaṭ 
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MƯỜI BỐN ẤN CĂN BẢN CỦA BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG 
 
Mười bốn Ấn căn bản của Bất Động còn được gọi là Căn Bản Ấn Minh, tức 14 

Ấn Khế của Bất Động Minh Vương trong Mật Giáo.Thứ tự Ấn Tướng của 14 Ấn được 
các Kinh Quỹ lược nói có chút sai khác. Nay căn cứ vào 14 loại được ghi chép trong 
Bất Động Lập Ấn mà ghi chép lại 

 
1_ Căn Bản Ấn: Còn gọi là Châm Ấn, Độc Cổ Ấn. Tức hai tay Nội Phộc, hai 

ngón cái để ở bên cạnh hai ngón vô danh, để đầu hai ngón giữa ở mặt hai ngón cái, 
dựng hợp hai ngón trỏ. Hai ngón trỏ biểu thị cho cây kiếm; hai ngón cái, hai ngón vô 
danh biểu thị cho sợi dây. Hoặc hai ngón vô danh, hai ngón giữa biểu thị cho bốn Ma, 
dùng hai ngón cái đè lên tức biểu thị cho nghĩa giáng phục bốn Ma. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
Hoặc dùng Chân Ngôn là: 

         

      

NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  MUKHEBHYAH_ 
SARVATHĀ  TRĀṬ  CAṆḌA-MAHĀ-ROṢAṆA  KHAṂ  KHAHI  KHAHI_  
SARVA  VIGHNA  HŪṂ  TRĀṬ _ HĀṂ    MĀṂ 

 
2_ Bảo Sơn Ấn: Tức hai tay Nội Phộc, đưa hai ngón cái vào ở trong lòng bàn tay, 

làm tòa ở bàn đá, biểu thị cho nghĩa chẳng động chuyển 
 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
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3_ Đầu Ấn: Hai tay tác Kim Cương Quyền. Ngửa quyền phải, quyền trái che bên 
trên. Đây là hình kết tóc. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
 
4_ Nhãn Ấn: hai tay Nội Phộc, đưa hai ngón cái vào lòng bàn tay, dựng hợp hai 

ngón trỏ. Đem An để ở hai con mắt với tam tinh, biểu thị cho con mắt Trí của ba Bộ,  
hoặc hai Bộ với con mắt Trí chẳng hai 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
 
5_ Khẩu Ấn: Hai ngón út cài chéo nhau ở bên trong, hai ngón vô danh đè ở 

khoảng chéo nhau của hai ngón út, kèm duỗi hai ngón giữa, hai ngón cái đều đè ở 
móng ngón vô danh, hai ngón trỏ đều để ở móng hai ngón giữa, đem Ấn để ở miệng. 
Hoặc dùng hai ngón cái làm môi dưới, hai ngón giữa, hai ngón trỏ làm môi trên, 
khoảng giữa làm hình cái miệng. Đây là cái miệng của Đại Không Tam Muội, đầu hai 
ngón út ló ra biểu thị cho hình của hai răng nanh. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
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6_ Tâm Ấn: Hai tay chắp lại giữa rỗng, hai ngón trỏ, hai ngón cái làm như dạng 
búng ngón tay, tức tương đồng với Đại Tuệ Đao Ấn. Tâm Ấn là Tâm Càn Lật Đà của 
Bất Động Tôn, biểu thị cho vạn Đức trong tâm. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
 
7_ Tứ Xứ Gia Trì Ấn: Còn gọi là Giáp Ấn. Chắp hai tay lại giữa rỗng, dựng hai 

ngón giữa như dạng cây phướng, để hai ngón trỏ ở lóng đầu tiên của hai ngón giữa, hai 
ngón vô danh làm hình báu; bung đứng hai ngón út, hai ngón cái xong ấn ở bốn nơi là 
trái tim, hai vai, cổ họng rồi bung tán ở trên đỉnh đầu. Dùng Ấn này gia trì bốn nơi trên 
thân tức thành thân Bất Động. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
 
8_ Sư Tử Phấn Tấn Ấn: Như Ấn lúc trước, mở đứng ngón trỏ phải rồi dao động, 

làm hình sư tử chồm dậy mau lẹ (sư tử phấn tấn). Sư Tử biểu thị cho Tâm Bồ Đề 
(Bodhi-citta) 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
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9_ Hỏa Diễm Ấn: Tay phải đem ngón cái đè ở móng ngón giữa, ngón vô danh, 
dựng ngón trỏ đặt ở gốc ngón giữa trong lòng bàn tay trái, có nghĩa là dùng gió chỉ dạy 
(giáo) của Phật Đại Bi dẫn phát  lửa Trí của chúng sinh. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
 
10_ Hỏa Diệm Luân Chỉ Ấn: Còn gọi là Chế Hỏa Ấn, Già Hỏa Ấn. Hai tay đều 

để ngón cái ló ra ỡ khoảng giữa của ngón trỏ và ngón giữa, hai tay nắm quyền, hợp 
lưng. Như Phong (ngón trỏ) gần ở Hỏa (ngón giữa) ắt lửa lớn mạnh, Trí Không (2 
ngón cái) ở khoảng giữa của Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) ắt lửa tự diệt, tức biểu 
thị  dùng Trí Đại Không diệt lửa của nghiệp phiền não. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
11_ Thương Khư (Pháp Loa) Ấn: Hai tay ngón cái đều đè ở ngón vô danh, ngón 

út; dựng hợp hai ngón giữa, ngón trỏ phải phụ ở lóng của ngón giữa, mở đứng ngón trỏ 
trái. Pháp Loa tức là nghĩa Thuyết Pháp 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
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12_ Khát Nga (Kiếm) Ấn: Các Quỹ với Phẩm Mật Ấn của Kinh Đại Nhật đều 
nói giống nhau. Tay trái duỗi giương ngón trỏ, ngón giữa; đem ngón cái đè móng ngón 
út làm dạng cái bao chứa đao. Tay phải cũng làm dạng cây đao như vậy, ngửa trên tay 
làm cái bao, úp tay làm đao xuống dưới để ở trên tay làm cái bao. Trong Ấn này thì hai 
ngón giữa, ngón trỏ biểu thị cho thân Bất Động. Hoặc ngón vô danh, ngón út đè ở ngón 
cái biểu thị cho Đức Đại Nhật của hai Bộ. 

 

 
 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
 
13_ Quyến Sách Ấn: Tay phải đem ngón cái đè móng ba ngón giữa, vô danh, út; 

dựng ngón trỏ rồi đưa vào lòng bàn tay trái. Tay trái dùng ba ngón giữa, vô danh, út 
nắm lại;  ngón cái trái và ngón trỏ cùng vịn nhau như cái vòng, biểu thị cho sợi dây 
(Quyến Sách) của Minh Vương cầm. 

 

 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
 
14_ Tam Cổ Kim Cương Ấn: Đem ngón cái phải đè ở móng ngón trỏ, duỗi 

giương ba ngón còn lại như dạng Tam Cổ (ba cái chấu) 
 

 
Chân Ngôn là: 

   
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HĀṂ 
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HÌNH TƯỢNG CỦA 36 VỊ ĐỒNG TỬ 
 
1_矜迦羅童子 
Căng Già La đồng tử   

 
 
2_制叱迦童子 
Chế Sất Ca đồng tử  
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3_不動恵童子 
Bất Động Huệ đồng tử  

 
 
 
4_光網勝童子 
Quang Võng Thắng đồng tử   
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5_無垢光童子 
Vô Cấu Quang đồng tử  

 
6_計子爾童子 
Kế Tử Nhĩ đồng tử  
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7_智慧幢童子 
Trí Tuệ Tràng đồng tử  

 
8_質多羅童子 
Chất Đa La đồng tử  
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9_召請光童子 
Triệu Thỉnh Quang đồng tử  

 
10_不思議童子 
Bất Tư Nghị đồng tử   
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11_羅多羅童子 
La Đa La đồng tử  

 
12_波羅波羅童子 
Ba La Ba La đồng tử  
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13_伊醯羅童子 
Y Ê La đồng tử  

 
 
14_獅子光童子 
Sư Tử Quang đồng tử  
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15_獅子慧童子 
Sư Tử Tuệ đồng tử  

 
16_阿婆羅底童子 
A Bà La Để đồng tử  
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17_持堅婆童子 
Trì Kiên Bà đồng tử  

 
18_利車毘童子 
Lợi Xa Tỳ đồng tử  
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19_法挟護童子 
Pháp Hiệp Hộ đồng tử  

 
20_因陀羅童子 
Nhân Đà La đồng tử   
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21_大光明童子 
Đại Quang Minh đồng tử  

 
22_小光明童子 
Tiểu Quang Minh đồng tử  
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23_仏守護童子 
Phật Thủ Hộ đồng tử  

 
24_法守護童子 
Pháp Thủ Hộ đồng tử   
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25_僧守護童子 
Tăng Thủ Hộ đồng tử  

 
26_金剛護童子 
Kim Cương Hộ đồng tử  
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27_虚空護童子 
Hư Không Hộ đồng tử  

 
28_虚空蔵童子 
Hư Không Tạng đồng tử  
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29_宝蔵護童子 
Bảo Tạng  Hộ đồng tử  

 
 
30_吉祥妙童子 
Cát Tường Diệu đồng tử  
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31_戒光慧童子 
Giới Quang Tuệ đồng tử  

 
 
32_妙空蔵童子 
Diệu Không Tạng đồng tử  

 



 58

33_普香王童子 
Phổ Hương Vương đồng tử  

 
 
34_ぜんにし童子 
Thiện Nễ Sư đồng tử  
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35_波利迦童子 
Ba Lợi Ca  đồng tử  

 
36_烏婆計童子 
Ô Bà Kế đồng tử   
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BẤT ĐỘNG MINH PHI 
 
_ Giáng Tam Thế Yết Ma Hội (Trailokya-vijaya-karma) trong Kim Cương 

Giới Man Đa La (Vajra-dhātu-maṇḍala) ghi nhận Bất Động Minh Phi (Acala-vidya-
rājñī) là vợ của Bất Động Minh Vương (Acala-nātha) biểu thị Tam Muội Chính Định 
hay sinh ra và nuôi lớn các công hạnh của Bất Động Minh Vương 

Chữ chủng tử là: HŪṂ ( ) 
Tôn Hình: Hiện hình Thiên Nữ, thần màu xám tro xanh, hai tay cây đàn Không 

Hầu, làm tư thế búng gảy đàn. 
 

 
 
Tam Muội Gia Hình là: Chày Tam Cổ 
 

 
 
Tướng Ấn là: Độc Cổ Ấn. 

 
Chân Ngôn là: 

           

    

NAMAḤ  SAMANTA  VAJRĀṆĀṂ  _ TRĀṬ  AMOGHA-CAṆḌA _ MAHĀ-  
ROṢAṆA  SPHAṬAYA  HŪṂ _ TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ HĀṂ  
MĀṂ      
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Mật Tạng Bộ 4_ No.1199 (Tr.01_ Tr.07) 
 

KIM CANG THỦ QUANG MINH QUÁN ĐẢNH KINH 
TốI THẮNG LẬP ẤN THÁNH VÔ ĐỘNG TÔN  
ĐẠI OAI NỘ NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM 

_ MỘT QUYỂN_ 
 

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam tạng Sa-môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG 
phụng chiếu dịch  

Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ 
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH 

 
Khi bấy giờ Bồ-tát Kim Cang Thủ nhập vào Tam-Ma-Địa tên là Kim Cang Đẳng 

Chí Xí Thạnh Quang Diễm, ánh quang này chiếu khắp hết thảy các cõi Phật, thiêu đốt 
ba cõi, ở trong đó hết thảy các loài Ma gây chướng nạn, hết thảy Vĩ-Nẵng-Dã-Ca 
(Vināyaka), La-Sát-Sa (Rākṣasa) …vv, đều bị lửa kia thiêu đốt đến hết thảy các chi phần 
khổ não khắp thân, tâm thần hoảng hốt thảy đều la lớn như người trong đời khi gặp khổ 
nạn lớn bức bách kêu lên “Mật mật”, tiếng này vang khắp ba ngàn đại thiên thế giới, hết 
thảy chúng sanh khi nghe tiếng này đều sợ sệt bỏ chạy, quy y theo Phật và nói rằng: “Thế 
Tôn! Hết thảy chúng con đều quy mạng Tam Bảo.” 

Thời Kim Cang Thủ Bồ-Tát (Vajra-pāṇi  bodhisatva) từ trong Tam-Ma-Địa 
(Samādhi) xuất ra, hỏi ngài Văn-Thù-Sư-Lợi (Maṃjuśrī): “Ngài có biết tại sao chư 
Thiên Đế Thích v.v… đều đến chỗ này?” 

Ngài Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát bảo ngài Kim Cang Thủ Bồ-Tát rằng: “Tôi không thể 
biết, chỉ có Như Lai mới hiểu được.”  

Nói lời này xong hai vị đại sĩ đều ngồi yên. 
 
Thời Kim Cang Thủ Bồ-Tát lại bảo ngài Văn-Thù-Sư-Lợi Bồ-Tát rằng: “Có Đại Oai 

Nộ Vương (vua mạnh mẽ, hung dữ) tên là Thánh Vô Động (Ārya-acala), nay ta nói Tâm 
và Ấn của vị ấy, nên hết thảy đại chúng đều lại nơi đây.” 

Thời Kim Cang Thủ Bồ-Tát lại bảo ngài Văn Thù Sư Lợi rằng: “Thiện Nam Tử! 
Hãy lắng nghe! Vô Biên Công Lực Dõng Kiện Vô Biên Như Lai Phụng Sự Bất động 
Tôn Đại Oai Nộ Vương, lại có sáu mươi vạn ức hằng hà sa cu-chi Như Lai theo Giáo 
Pháp này mà được Vô Thượng Chánh Đẳng Bồ-Đề. Lại có vô lượng Trời, Rồng tám Bộ 
thường luôn cúng dường cung kính thừa sự (làm theo mọi việc). Nếu thường hay nhớ 
niệm Oai Nộ Vương, tức hay khiến hết thảy kẻ gây chướng nạn thảy đều tiêu trừ, không 
dám gần gũi, người tu hành sanh ra nơi nào thảy đều không có các việc Ma và những loại 
Quỷ Thần.” 

 
Thời Kim Cang Thủ Bồ-Tát từ Tam-Muội Kỉnh Giác triệu tập hết thảy Thanh Văn 

(Śrāvaka), Bích Chi Phật (Pratyeka-buddha), hết thảy Trời (Deva), Rồng (Nāga), Dạ-
Xoa (Yakṣa), Càn-Thát-Bà (Gandharva), A-Tu-La (Asura), Khẩn-Na-La (Kiṃnara), 
Ma-Hầu-La-Nga (Mahoraga), người (Manuṣya) và Phi Nhân (Amanuṣya), hết thảy 
Bàng Sanh… đều lại trong hội, lại khiến hết thảy các Tâm sai biệt của các loại Bàng Sanh 
hợp lại làm một, đồng trụ trong Tam-Muội tên là “Diễm Thiêu Thế Giới Đại Oai” (oai 
lực lớn thiêu đốt Thế Giới) thành một đống lửa lớn chiếu rực rỡ như bảy mặt trời, như cửa 
bể nuốt hết thảy các giòng nước không còn dư sót, nói Đại Oai Nộ Vương Thánh Vô 
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Động Tôn Vi Diệu Tâm cũng như vậy, ăn nuốt hết thảy chúng sanh đều thành một đống 
lửa lớn. 

“Nam mô tát phạ đát tha nghiệt đề tì dược, tát phạ  mục khế tì dược, tát phạ đà 
đát ra tra, tán nõa, ma ha lô sái noa, khiếm, khư hê khư hê, tát phạ vĩ cận nam, 
hồng, đát ra tra, hám mam” 

            
      
*)NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  MUKHEBHYAḤ_ 

SARVATHĀ  TRĀṬ_ CAṆḌA-MAHĀ-ROṢAṆA  KHAṂ_ KHAHI  KHAHI_ SARVA  
VIGHNAṂ  HŪṂ  TRAṬ  HĀṂ  MAṂ 

Khi nói Chân Ngôn thời hết thảy thân của chúng sanh như bị kiếm bén chặt gãy rơi 
rớt xuống đất, như gió bão thổi tung gãy các cây cối,  thổi quăng Đại Chúng vào trong 
giữa hai ngọn núi, chỉ trừ Thập Địa Đại Bồ-Tát …vv, hết thảy cõi Phật trong ba ngàn Đại 
Thiên Thế Giới đều bị oai quang của Đại Phẫn Nộ Vương thiêu đốt gom hết lại thành 
đống lửa lớn. Núi Tu-Di-Lâu (Sumeru), núi Ma-Ha Tu-Di-Lâu (Mahā-sumeru), núi 
Thiết Vi (Cakravāḍa), núi Ma-Ha Thiết Vi (Mahā-cakravāḍa), hết thảy biển lớn đều bị 
khô cạn, thành tro mạt. 

 
_Muốn làm các sự nghiệp 
Trước kết Tam-Muội-Gia (Samaya) 
Hai bàn tay chắp lại 
Đứng thẳng hai ngón không (2 ngón cái) 
Do sức đây gia trì 
Thân này đồng Như Lai 
“Nam mô tam mãn đà một đà nẫm. A tam mê, đế rị tam mê, tam ma duệ, sa 

phạ ha” 
       

*)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ ASAME  TRISAME  SAMAYE_ 
SVĀHĀ 

 
_Lại kết Pháp Giới Ấn 
Hai tay Kim Cang quyền 
Hai trỏ dựng hai bên 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản, đạt ma đà đổ, bà phạ bà phạ câu 

hàm” 
     

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ DHARMA-DHĀTU  SVABHĀVAKA-
UHAṂ 

 
_Kết chuyển Pháp Luân Ấn 
Hai tay xoa ngược nhau 
Hai cái đầu dựa nhau 
Gia trì thân năm chỗ 
Thân như Chấp Kim Cang (Vajra-dhāra) 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản, phạ nhựt ra đát ma câu hàm” 

     
*) NAMAH  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ VAJRA-ATMAKA-UHAṂ 
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_Lại kết Đại Tinh Tấn Huệ Kiếm Bí Mật Ấn 
Hai tay tam bố tra (Saṃpuṭa) 
Hai trỏ đầu co dựa 
Tiếp trên hai ngón câu 
Do kết Khế Ấn này 
Kiết Sử đều tiêu hoại 
“Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Ma ha yết nga vĩ nhạ dã, đạt ma tán nại ra 

xả nẵng, sa ha nhạ, sa đắc ca dã, nễ lị thiết na sa, đa đà nghiệt đa, địa mục khất đế, 
nễ ra nhạ đa, vĩ ra nga, đạt ra, nễ khất xí đa, hồng” 

           
       

*) NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ MAHĀ-KHADGA  VIJAYA-  
DHARMA  SAṂDARŚANA  SAHAYA  SATKĀYA  DṚṢṬI  CCHEDAKA_ 
TATHĀGATA-ADHIMUKTI  NIRJATA_ VIRĀGA  DHARMA  NIRJATA_ HŪṂ 

 
_Kiếm Ấn hai ngón cái 
Để giữa phong (ngón trỏ) và hỏa (ngón giữa) 
Tên là Pháp Loa Ấn 
“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Ám” 

    
*) NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AṂ 
 
Sau lại hiến tòa hoa 
Gọi Kim Cang Liên Hoa 
Hai tay chắp nhau lại 
Mở thủy (ngón vô danh) hỏa (ngón giữa) hai ngón 
Như là cánh hoa sen 
Hai phong (2 ngón trỏ) co dựng hỏa 
Ở nơi bên tiết đầu 
Dâng cúng Phật, Bồ tát 
“Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. A” 

    
*) NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AḤ 
 
_Hai tay nắm chặt lại 
Hai phong (2 ngón trỏ) co như câu 
Tên là Câu Mật Ấn 
Hay câu triệu các việc 
“Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. A, tát phạ đát phạ, bát ra để hạ đa, đát đà 

nga đa, cu xá, mạo địa tả rị dã, bạt rị bố ra ca, sa phạ ha” 
        

  
*)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ ĀḤ_ SARVA-SATVA  APRATIHATA  

TATHĀGATA-AṄKUŚA  BODHI-CARYA  PARIPŪRAKA_ SVĀHĀ 
 
_Dùng Ấn Thương Khư trên (Loa Ấn) 
Tụng Bí Mật Chú này 



 64

“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Nga nga nẵng, tam ma tam ma, sa phạ 
ha” 

      
*) NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ GAGANA  SAMA  ASAMA_ 

SVĀHĀ 
 
_Đồ Hương Cúng Dường Ấn 
Hai tay chắp nhau lại 
Hai phong (2 ngón trỏ) như đàn chỉ (búng ngón tay) 
Hai không (2 ngón cái) đè nơi phong (ngón trỏ)  
“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Vĩ thuật đà, hiến độ nạp bà phạ, sa phạ 

ha” 
      

*) NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VIŚUDDHA-GANDHA-UDBHAVA_ 
SVĀHĀ  

 
_Lại dùng Ấn Đồ Hương 
Hai không (2 ngón cái) dựa bên phong (ngón trỏ)  
Từ lóng giữa trở xuống 
Tên Hoa Cúng Dường Ấn 
“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Ma ha muội đế rị dạ, tì  dữu nẵng nga đế, 

sa phạ ha” 
      

*)NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ MAHĀ-MAITRIYA  
ABHYUDGATE_ SVĀHĀ 

 
_Hai tay Tam-Bố-Tra 
Thẳng Địa (ngón út) trụ dưới Thủy (ngón vô danh) 
Hai Hỏa (2 ngón giữa) co lóng trên 
Dựa chút ít dưới Thủy (ngón vô danh) 
Hai Phong (2 ngón trỏ) co lóng giữa 
Đầu tựa đầu ngón Không (ngón cái)  
Tên Thiêu Hương Cúng Dường 
“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Đạt ma đà đát phạ nổ nga đế, sa phạ ha” 

     
*) NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ DHARMA-DHĀTU  ANUGATE_ 

SVĀHĀ 
 
_Ẩm Thực Cúng Dường Ấn 
Hai tay chắp trống lòng 
Co hai Không (2 ngón cái) vào trong (lòng bàn tay) 
“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. A ra ra, ca ra ra, ma lân na nhị, ma lân na 

ni, ma ha ma lị, sa phạ ha” 
             

*) NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ ARARA  KARARA  BALIṂ  DADA  
MI_ BALIṂ  DADE _ MAHĀ-BALIḤ_ SVĀHĀ  

 
_Dùng Ấn Ẩm Thực trên 
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Hai ngón Không (2 ngón cái) mở ra 
Cách nhau như mặt trăng 
Tên Đăng Minh Cúng Dường 
“Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Đát đà nghiệt đa ra chính, sa bạt ra nổ, 

phạ bà sa nẵng, nga nga nổ na rị duệ, sa phạ ha” 
        

*) NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ TATHĀGATA-ARCI  SPHARAṆA  
VABHĀSANA_ GAGANA-UDHĀRYA_ SVĀHĀ 

 
_Lại kết Vô Động Tôn 
Căn Bản Bí Mật Ấn 
Hai tay xoa bên trong 
Các ngón như cái vòng 
Hai Không (2 ngón cái) dựa bên Thủy (ngón vô danh) 
Đầu Hỏa (ngón giữa) dựa mặt Phong (ngón trỏ) 
Hai Không (2 ngón cái) hợp nhau thẳng 
 
_Lại kết Bảo Sơn Ấn 
Hai tay xoa bên trong 
Hai Không (2 ngón cái) vào Mãn Nguyệt (lòng bàn tay) 
 
_Hai tay Kim Cang Quyền 
Định Quyền (quyền trái) trên Huệ quyền (quyền phải) 
Tên Đầu Bí Mật Ấn 
 
_Dùng Ấn để trên đầu 
Hai tay xoa bên trong 
Hai Không (2 ngón cái) vào Mãn Nguyệt (lòng bàn tay) 
Hai Phong (2 ngón trỏ) hợp nhau thẳng 
An mắt và giữa mày (my gian) 
Gọi là Nhãn Bí Ấn 
 
_Lại kết Khẩu Bí Ấn 
Hai Địa (2 ngón út) xoa bên trong 
Thủy (ngón vô danh) đè giữa hai Địa (2 ngón út) 
Hai ngón Hỏa (2 ngón giữa) thẳng đứng 
Hai Không (2 ngón cái) đè móng Thủy (ngón vô danh) 
Hai Phong (2 ngón trỏ)  đè móng Hỏa (ngón giữa) 
Đem Ấn để nơi miệng 
 
_Lại nói tướng Bí Ấn 
Hai tay Tam-Bố-Tra 
Phong (ngón trỏ) Không (ngón cái) như đàn chỉ (búng tay) 
Tên gọi Tâm Mật Ấn 
 
_Lại như Tam-Bố-Tra 
Hai Hỏa (2 ngón giữa) thẳng như Tràng (cây phướng) 
Phong (ngón trỏ) dựa lóng đầu Hỏa (ngón giữa) 
Hai Thủy (2 ngón vô danh) như hình báu  
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Hai Địa (2 ngón út) và hai Không (2 ngón cái) 
Mỗi mỗi đều dựng đứng 
An tim và hai vai 
Cổ họng, xả trên đảnh 
 
_Lại làm Ác-Xoa-Bà 
Tên Sư Tử Phấn Tấn 
Không đổi Mật Ấn trước 
Mở đứng ngón Huệ phong (ngón trỏ phải) 
 
_Lại kết Hỏa Diễm Ấn 
Tuệ Thủ (tay trái) dùng ngón Phong (ngón trỏ)  
Để trên móng Thủy (ngón vô danh) Hỏa (ngón giữa) 
Dựng Phong (ngón trỏ)  trong Định Chưởng (lòng bàn tay trái) 
Xoay phải thành Giới Phương 
Xoay trái là giải tán 
 
_Lại Hỏa Luân Chỉ Ấn 
Hai tay nắm thành quyền 
Không (ngón cái) ló giữa Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) 
Hai quyền dựa lưng nhau 
Hay cấm chỉ các lửa 
 
_Lại Thương Khư Mật Ấn 
Định (tay trái) Không (ngón cái) đè Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) 
Tay phải cũng như vậy 
Duỗi hai Hỏa (2 ngón giữa) như kim 
Quán Phong (ngón trỏ phải) dựa lóng Hỏa (ngón giữa) 
Chỉ Phong (ngón trỏ trái) mở thẳng ra 
 
_Bất Động Khát-Nga ấn (Khaḍga mudra: Đao Ấn) 
Chỉ (tay trái) Không (ngón cái) đè Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) 
Phong (ngón trỏ) Hỏa (ngón giữa) kèm duỗi thẳng 
Đấy tên Tam-Muội Tỏa 
Tay Huệ (tay phải) cũng như vậy 
Quán (tay phải) Phong (ngón trỏ) Hỏa (ngón giữa) co vào  
Định (tay trái) Không (ngón cái)Thủy (ngón vô danh) Địa (ngón út) hoàn (cái vòng) 
Luân diện (mặt ngón tay) hợp cùng Nguyệt (lòng bàn tay) 
Tức nhẫn (mũi nhọn của cây đao) trụ Định sao (tay trái là cái bao ) 
Rút ra, thành các việc 
Nhóm: Đoạn, Kết, Tịch, Hộ…. 
  
_Lại kết Quyến Sách Ấn 
Huệ (tay phải) Không (ngón cái) đè Thủy (ngón vô danh)  Hỏa (ngón giữa) 
Và Địa  (ngón út) là ba ngón  
Đưa Phong (ngón trỏ) vào Định Nguyệt (lòng bàn tay trái) 
Trên nhóm Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) Hỏa (ngón giữa) 
Không (ngón cái) Phong (ngón trỏ) vịn như vòng 
Gọi là Sách tiêu xí (biểu tượng của sợi dây)  



 67

 
_Tam Cổ Kim Cang Ấn 
Quán (tay phải) Không (ngón cái) đè móng Phong (ngón trỏ) 
Ba ngón như  Kim Cang 
Hết thảy các vật cúng 
Tán sái (rưới vảy) làm Tịch Trừ  
 
_Mật Ấn đã nói xong 
Thánh Giả Vô Động Tôn 
Nói hết thảy Chân Ngôn 
Dùng Kim Cang Ấn trước 
Nên tụng Chân Ngôn này: 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản. Hồng, vĩ khất rị đa, vĩ ca tra, vĩ yết ra 

lộ ra trì phạ kế xả, hồng, phạ nhựt ra, khất ra khất ra, hồng phát tra” 
             

 
*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ HŪṂ _ VIKṚTA  VIKAṬA  VIKARA  

RORA  DHVA  KEŚA  HŪṂ_  VAJRA  AGRA  AGRA  HŪṂ  PHAṬ 
Chân Ngôn này dùng Kim Cang Ấn hay làm thành biện tất cả sự nghiệp 
 
Tiếp lại có Chân Ngôn,  dùng Khát-Nga Ấn (Đao Ấn) 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản. Úm, a tả la ca nõa, một đà tế tra ca, 

hồng hồng, khư hê khư hê, y nam, khất rị, ra đát nẵng hàm, ha la ha la, vĩ sa, tác bạt 
đa, ác khất rị, hắc ha phát tra, a rị dã tả ra, nghiệt sái, khẩn chỉ ra dã tùng, y nam ca 
rị dưỡng, cự rô, sa phạ ha” 

             
             

  
*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ OṂ_ ACALA-KĀṆḌA  BUDDHA-

CEṬAKA  HŪṂ  HŪṂ_ KHAHI  KHAHI_ IDAṂ  GRI-RATNA  MAṂ_ HĀLA  
HĀLA  VIṢA  SAPTA-AGRI  HAḤ  HĀ  PHAṬ_ ĀRYA-ACALA  AGACCHA  
KIṂCIRAYASI _ IDAṂ  KĀRYAṂ  KURU_ SVĀHĀ 

Chân Ngôn này dùng Kiếm Ấn, tất cả sự nghiệp đều hay thành tựu,  
 
_Tiếp, một Chân Ngôn dùng Sách Ấn lúc trước 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra nẫm. Ám, bá xả, bồn nhạ nẵng, hồng phấn 

tra” 
        

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ AṂ_  PĀŚA-PŪJANĀṂ  HŪṂ  PHAṬ   
Chân Ngôn dùng Sách Ấn 
Hay thành hết thảy việc 
 
_Lại tiếp  Tâm Chân Ngôn 
Dùng Kim Cang Mật Ấn 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra nẫm. A tả la, ca nõa, tán nõa, sa đà dã, 

hồng phấn tra” 
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*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ ACALA-KAṆḌA  CAṆḌA-SĀDHAYA  
HŪṂ  PHAṬ 

Chân Ngôn này đây 
Dùng Ấn Kim Cang 
Hay làm thành tựu 
Tất cả sự nghiệp 
 
_Lại nói Bất không 
Thánh Giả Vô động 
Uy Nộ Chân Ngôn 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra nẫm. Đát ra tra, a mô già tán nõa, ma ha lộ 

sa nõa, sa bạt tra dã, hồng, đát ra ma dã, đát ra ma dã, hồng, đát ra tra hám mam” 
            

    
*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA  MAHĀ-

ROṢAṆA  SPHAṬYA  HŪṂ  TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ  HĀṂ  MĀṂ 
Hành Giả mỗi khi ăn 
Nên dùng Chân Ngôn này 
Gia trì đồ ăn dư 
Phụng hiến Vô Động Tôn 
 
_Lại nói Thánh Vô động 
Vua của Đại Oai Nộ 
Nhất Tự Tâm Chân Ngôn: 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra nẫm. Hàm” 

    
*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ HĀṂ 
Dùng Nhất Tự Tâm đó  
Chân Ngôn hay thành tựu 
Làm tất cả sự nghiệp 
Thông dụng hết thảy Ấn 
 
_Lại nữa Thánh Vô Động 
Bố Tự Bí Mật Pháp 
Từ đảnh cho đến chân 
Mỗi mỗi đều an bố 
An lâu dài trên đảnh  
Được thành nơi Đảnh Tướng 
Đảnh Tướng Chân Ngôn rằng: 
“Nẵng mồ tát phạ đát tha nghiệt đề tì dược, tát phạ mục khê tì dược, tát phạ 

tha. Úm, a tả la tán nõa, khiếm” 
          

*) NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  MUKHEBHYAḤ_ 
SARVATHĀ  OṂ  ACALA-CAṆḌA  KHAṂ 

 
Xí Dựng ( _KHYAṂ) an trên đảnh 
Thành tựu Thi Khư Kế (búi tóc trên đảnh) 
Đầu Kế Chân Ngôn rằng: 
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“Nẵng mồ tát phạ đát tha nghiệt đề tì dược, tát phạ mục khê tì dược, tát phạ 
tha. Úm,  a tả la, xí-dựng, xí-dựng” (Quy mạng như Đảnh Minh) 

*) NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  MUKHEBHYAḤ_ 
SARVATHĀ_ OṂ  ACALA-CAṆḌA  KHYAṂ 

 
Khí ( _KHI) an bên tráiđầu   
Thành một lọn tóc rũ 
Thùy Kế Chân Ngôn rằng: 
“Nẵng mồ tát phạ đát tha nghiệt đế tì dược, tát phạ mục khê tì dược, tát phạ 

tha, Úm, tán nõa, khí ”(Từ đây trở xuống, Chân Ngôn đều an trên đầu) 

*) NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  MUKHEBHYAḤ_ 
SARVATHĀ_ OṂ  ACALA-CAṆḌA  KHI 

 
An Hám ( _ HĀṂ) ở nơi trán 
Thành tướng Ra Ra Tra 
Hào tướng chân ngôn rằng: 
“Hàm” 

 
*) HĀṂ 
 
An Hề ( _ HI) nơi hai tai  
Thành tựu tai Kim Cang 
Nhĩ Tướng Chân Ngôn rằng  
“Hề” 

 
*) HI 
 
Mắt phải an Đát-ra ( _TRĀ) 
Âm chữ này đọc dài 
Tra ( _ Ṭ) để nơi mắt trái 
Chữ này đọc nửa âm 
Nhãn Tướng Chân Ngôn rằng 
“Đát ra tra” 

 
*) TRĀṬ 
 
Chữ Hồng ( _ HŪṂ) an hai mũi 
An xong tụng Chân Ngôn 
“Hồng” 

 
*) HŪṂ 
 
Chữ Hạ ( _HA) chuyển thứ chín  
Tên Hộ ( _ HO) an nơi miệng 
Tụng Khẩu Chân Ngôn rằng 
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“Hộ” 
 

*) HO 
 
Hạ ngắn ( _HA) thêm điểm Không  
Tên Hàm ( _HAṂ) an đầu lưỡi 
Thành tướng lưỡi Kim Cang 
Tụng Thiệt Chân Ngôn rằng 
“Hàm” 

 
*) HAṂ 
 
Mãng dài ( _MĀ) an hai vai 
Tụng Kiên Chân Ngôn đó: 
“Mãng” 

 
*) MĀ 
 
Mãng ngắn ( _MA) thêm điểm Không 
Gọi Hàm ( _MAṂ) an cổ họng 
Tụng Hầu Chân Ngôn đó: 
“Hàm” 

 
*) MAṂ 
 
Đá ngắn ( _TA) thêm điểm Không 
Gọi Đam ( _ TAṂ) an hai vú 
An bố, tụng Chân Ngôn 
“Đam” 

 
*) TAṂ 
 
Ma ngắn ( _BA) thêm Điểm Không 
Gọi Mãn ( _BAṂ) an nơi tim 
Tụng Tâm Chân Ngôn đó: 
“Mãn” 

 
*) BAṂ 
 
Tra ngắn ( _ ṬA) thêm điểm Không 
An bố nơi lỗ rốn 
Đại Không nghiêm sức nên 
Tức thành chữ Tra-ám ( _ ṬAṂ) 
Tụng Tề Chân Ngôn đó: 
“Trá ám” 
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*) ṬAṂ 
 
Chữ Tra chuyển thứ chín ( _ ṬO) 
Đảnh đội điểm Đại Không 
An ở hai hông sườn 
Tụng Hiếp Chân Ngôn đó: 
“Tra úm” 

 
*) ṬOṂ 
 
Đầu tiên tiếng chữ Tra ( _ ṬA) 
Nên dùng an nơi eo 
An xong, tụng Chân Ngôn 
“Tra” 

 
*) ṬA 
 
Chữ Hạ ( _HA) chuyển mười hai  
Gọi Hác ( _HAḤ) an hai đùi 
Tụng Bễ Chân Ngôn đó: 
“Hắc” 

 
*) HAḤ 
 
Chữ Hạ ( _HA) chuyển mười một 
Gọi Hám ( _HAṂ) an hai gối  
Xong tụng Chân Ngôn đó: 
“Hám” 

 
*) HAṂ 
 
Chữ Ha ( _HA) chuyển thứ hai ( _ HĀ) 
Lại thêm điểm Đại Không 
Gọi Hám ( _ HĀṂ) an hai chân 
Tụng Túc Ấn Chân Ngôn: 
“Hám” 

 
*) HĀṂ 
 
Đây Thánh Vô Động Tôn 
Ma Ha Oai Nộ Vương 
Pháp Bố Tự (an bày chữ) bí mật 
Mười chín loại Chân Ngôn 
An bố các chi phần 
Bồ-Tát tu Chân Ngôn 
An bố như vậy xong 
Tự thân đồng Thánh Giả 



 72

Hết thảy Trời (Deva) Tu-La (Asura) 
Và mười địa Bồ Tát 
Không thể làm dao động 
Hết thảy Trời và Rồng (Nāga) 
Tám Bộ, các Quỷ Thần 
Trong các loài như thế  
Làm La Nhạ (Rāja:vua chúa) tự tại 
 
Lại nữa,Thánh Vô Động Tôn Đại Oai Nộ Vương nói Đại Thân Chân Ngôn rằng: 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra noản, a mộ già, ế hê, a bát ra để ha đa, ê hế, 

a tả ra tế tra, a nan đa ca nẵng, để sắc tra để sắc tra, tả nõa tả nõa, đa ni đát tra, vĩ 
lặc nam, đà đa dã trà a ra dã, khư na dã, tát đa đạn tả danh, a nõa mãn đà, a khất 
nương, cu rô, a sa hà, đà nẵng, khất ra, yết tra yết tra, mãn tra mãn tra trà, hám 
hám, a để ma ra, đái hê ma ha hận nõa tịch sái nõa, nại tra nại tra, a vĩ xã a vĩ xã, a 
tả ra chế tra, tát phạ đát ra nổ đa lại tra ca, tế tra đa tra đa tra, na ma na ma, phát 
tra phát tra, hám  mam” 

          
           
         

        
   

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ AMOGHA _ EHI  APRATIHATĀ_  EHI  
ACALA-CEṬA  ANANTA-KANA_ TIṢṬA  TIṢṬA_ CAṆḌA  CAṆḌA_ TAṆI  
TAṬAU_ VIGHNAṂ-GHATĀYA_  MĀRAYA  KHADAYA _ SATVĀNĀṂCA  ME 
_ANU  MĀDHĀ _ AJÑA  KURU_ ASAHA  DHĀNĀGRANA_ KAṬA  KAṬA_ 
MAṬA  MAṬA_ HAṂ  HAṂ_ ATI  MALA _ EHI  MAHĀ-KUṆḌĀBHIṢAṆA_ 
DAṬA  DAṬA_ AVIŚA  AVIŚA_ ACALA-CEṬA_ SARVA  TARANULĀṂTĀKA  
CEṬATĀ_ DAMA  DAMA_ PHAṬ  PHAṬ_ HĀṂ  MĀṂ 

 
Thánh Giả Vô Động Tôn Oai Nộ lại nói Tam-Ma-Da Nhiếp Triệu Chân Ngôn 

rằng: 
“Nẵng mồ tam mãn đà mộ dà bát ra để hạ đa phạ nhật ra nản, a bát ra để ha 

đa, cu thí, a nẵng dã, Hồng, a mộ dà, ma ha ma hận, cu thí, a nẵng dã, hồng, ma ha 
đế lị tam ma dưỡng, cu thí, hồng, đát ra tra đát ra tra, phạ nhật lễ, ra tra ra tra, phạ 
nhật la, ca tra ca tra, phạ nhật lễ, nẵng tra nẵng tra, phạ nhựt lễ, đa hê đa hê, đa cu 
rô tam ma dã, phạ nhật ra, ma ha ma ra vĩ yết ra nhạ, a nẵng dã, thí ca lam, sa đà 
bạt dã tát võng, mãn đà dã, sa ra ma rị thuật rị nễ mộ chỉ kế mộ tả dã, mãn yết ra 
nan đa ma ma đế nễ, a tam nhạ, đế rị tam ma dã, ma ha ma hận cự thí, a sa hà võng 
nương nễ, hồng, hà, thí hồng, hà ra hà ra, a tam nhạ, đát ra hê ma, a ma hận cu thí, 
hồng, a yết sái dã, a tam võng hận nễ, sa phạ ha” 
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*)NAMAḤ  SAMANTA-AMOGHA  APRATIHATĀ-VAJRĀṆĀṂ_ 
APRATIHATAU  KUŚĪ  ĀNAYA  HŪṂ_ AMOGHA  MAHĀ-MARĀṂ  KUŚĪ  
ĀNAYA  HŪṂ_ MAHĀ-TRISAMAYĀṂ  KUŚĪ  HŪṂ_ TRĀṬ  TRĀṬ_ VAJRI  
RATA  RATA _ VAJRI  KAṬA  KAṬA_ VAJRI  NAṬA  NAṬA_ VAJRI  TĀHI  
TĀHI_ TĀṂ  KURU_ SAMAYA-VAJRA_ MAHĀ-MALA  VIKRAME  ĀNAYA  
ŚĪGHRAṂ  STĀPAYA  SAVAṂ  BANDHAYA_ SĀRE  MARI  VARINI  MOCIKE  
MACAYA  VANTĀṂ  ANANTA _ MAMA _ TINI_ ASAME  TRI-SAMAYA_ 
MAHĀ-MARĀṂKUŚE  ASAHA _ ASAMA  AGNI  HŪṂ_ HARA  HARA_ ASAME  
TRĀHI_ MAHĀ-MARĀṂKUŚĪ  HŪṂ_ AKARṢAYA   ASAMA  AGNI_ SVĀHĀ 

 
Thánh giả Vô Động Đại Oai Nộ Vương lại nói Hộ thân kết giới tam-ma-da chân 

ngôn rằng: 
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhựt ra nản, đát ra tra, a mộ già, tán nõa, ma ha lộ 

sái nõa, sa bạt tra dã, a nẵng dã, a sa hà, a tam võng hận nễ, hồng hồng, vĩ cận nam, 
hồng, đát ra tra” 

           
    
*)NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA  MAHĀ-  

ROṢAṆA  SPHAṬYA_ ANAYA  ASAHA  SAMAṂGNI  HŪṂ  HŪṂ_ VIGHNAṂ  
HŪṂ  TRĀṬ 

 
Thánh giả Vô Động Đại Oai Nộ Vương lại nói gia hộ nơi chỗ ở. Chân Ngôn rằng:  
“Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhựt ra noản,  đát ra tra, a mộ dà tán nõa, ma hộ lộ 

sái nõa, bạt tra dã, tát phạ vĩ cận nam, ma ma sa phạ sa để, phiến để, thỉ vãm nhạ, a 
tả ra đa, cự rô, đát ra ma dã, đát ra tra, hám mam” 

            
          
*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA  MAHĀ-  

ROṢAṆA  SPHAṬYA_ SARVA  VIGHNAṂ_ MAMA_   SVĀSTI  ŚĀNTI  ŚIVAṂ  
ME_ ACALATĀṂ  KURU_ TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ  HĀṂ  MĀṂ 

 
Lại nói Pháp Môn Vô Tỷ Lực Thánh Giả Vô Động Tôn Năng Thành Biện Nhất 

Thiết Sự Nghiệp. 
Ăn rau mà niệm tụng 
Số đủ mười vạn biến 
Nhịn ăn một ngày đêm 
Theo sức cúng dường lớn 
Làm sự nghiệp Hộ-Ma 
Nên dùng cây Khổ Luyện 
Hai đầu bôi bơ thiêu 
Tám ngàn cây làm hạn (giới hạn) 
Hạnh đầu tiên đã thành 
Mọi nguyện cầu trong Tâm 
Thảy đều được thành tựu 
Nói ra được tùy ý 
Chỗ Nhiếp Triệu liền đến 
Muốn thí nghiệm Pháp thành 
Hay làm gãy cây cối 
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Hay làm rớt chim bay 
Khiến nước sông khô cạn 
Khiến cạn nước ao hồ 
Hay khiến nước chảy ngược 
Hay dời núi khiến động 
Cấm ngăn các Ngoại Đạo 
Khiến Chú Thuật không linh 
 
Lại nữa, Pháp thành tựu 
Đợi đến lúc Nguyệt Thực 
Nhịn ăn một ngày đêm 
Dùng phân của bò vàng 
Chưa rớt xuống mặt đất 
Tô đắp Mạn-Đà-La 
Để Kinh Đại Bát-Nhã 
Dùng các diệu hoa hương 
Tán rải ở trên Đàn 
Lại dùng bơ bò vàng 
Mẹ con cùng một màu 
Đủ số bơ một lượng  
Đựng trong đồ đồng đỏ 
Dùng cây Khư-Đà-La 
Khuấy bơ mà gia trì 
Khiến hiện ra ba tướng 
Ấm hay thành Kính Ái 
Tướng khói hiện nhan sắc  
Khiến tăng trưởng tuổi thọ 
Tướng ánh lửa (hỏa quang) hiện ra 
Chân đạp trên hư không 
Được thành tựu Đại Tiên 
 
Lại nữa ở đỉnh núi 
Nhịn ăn mà niệm tụng 
Mãn số một lạc-xoa 
Hay thấy các Phục Tàng 
Muốn lấy đều tự tại 
 
Tiếp Pháp trừ Tử Tai (tai nạn gây chết chóc) 
Dùng sữa làm Hộ-Ma 
Ngàn biến làm giới hạn 
Hay trừ tai nạn chết 
Lại Pháp trừ Đại Tử (sự chết chóc lớn nhiều) 
Dùng cỏ Cốt Lụ, bôi 
Bơ, sữa, mật Hộ Ma 
Mãn một ngàn vạn biến 
Hay trừ nạn chết lớn  
Nhân dân ở trong  nước 
Bị tật dịch chết yểu 
Tức là đại tử nạn (nạn chết lớn) 
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Lại nữa pháp thành tựu 
Dùng nhóm bơ, lạc, mật 
Tẩm hoa sen Hộ Ma 
Mãn một lạc xoa biến 
Liên Hoa Đại Cát Tường 
Thiên Nữ hiện trước mặt 
Khiến Hành Giả mãn nguyện 
 
Lại nữa Pháp thành tựu 
Vào trong nước biển, sông 
Sâu đến tận hai vai 
Ơ trong tác  niệm tụng 
Mãn số ba lạc-xoa 
Được một Đại Tụ Lạc 
Tùy vật đã Hộ Ma 
Được áo màu như vậy 
Nếu dùng lúa Hộ Ma 
Được ngũ cốc không tận 
 
Lại có pháp Hộ-Ma 
Dùng quả Mật La Phạ  
Hộ-ma mười vạn biến 
Sẽ được quả làm vua 
 
Lại có pháp Hộ-Ma 
Dùng Tỷ Lý Dựng Ngu 
Hoa, Hộ Ma mười vạn 
Thành tựu việc Kính Ái 
 
Lại pháp dùng cây Tùng 
Hộ-Ma mười vạn biến 
Được mọi người quy kính 
 
Lại pháp dùng Đại Mạch 
Hộ-Ma mười vạn biến 
Được thành đại trưởng giả 
 
Lại nói Nghi tắc pháp  
Vẽ Tượng Vô Động Tôn 
Ở trên Cà Sa vẽ 
Thánh Giả Vô Động Tôn 
Rũ lọn tóc bên phải 
Mắt bên trái nhắm lại 
Tay phải cầm kiếm bén  
Tay trái cầm sợi dây (quyến sách) 
Ngồi trên bàn đá báu 
Hiện tướng đang la lớn 
Tướng làm  ba cõi sợ  
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Toàn thân đều màu xanh 
Lại nói vẽ Cà Sa 
Hoặc đỏ hoặc càn-đà 
Tơ lụa của màu vải 
Đấy gọi là Cà Sa 
 
Vẽ Tượng làm thành tựu 
Đi đến bờ sông, biển 
Quần áo người tu hành 
Màu sắc y như Tượng 
Bỏ hết các việc đời 
Dứt các ngôn thuyết khác 
Khất thực (đi xin ăn) mà niệm tụng 
Đủ năm lạc-xoa biến 
Xong rồi lại nhịn ăn 
Trọn một ngày một đêm 
Nên dùng Chiến-Na-Ca 
Hình như là hạt đậu 
Hòa bơ làm  hộ-ma 
Nhiều nhất là một vạn  
Vô Động Tôn hiện thân 
Phụng sự người tu hành 
Cũng như Bà-nga-vam (Thế Tôn) 
Được thành Tam-Ma-Địa 
Cùng chư đại Bồ tát 
Đồng đi đứng , làm việc 
 
Lại nói pháp vẽ tượng 
Dùng quần áo người chết 
Vẽ Thánh Vô Động Tôn 
Tướng mạo như đã nói 
Chích lấy máu thân mình 
Vẽ mắt tượng Vô Động 
Để Tượng, mặt ở Tây 
Chân Ngôn Hạnh Bồ Tát 
Mặt Đông,  ngồi đối Tượng 
Ba thời đều tắm gội 
Mặc áo tắm ướt át 
Không nói , tác trì tụng 
Đủ mười vạn biến xong 
Dùng các món ăn uống 
Thí (cúng thí) tất cả Quỷ Thần 
Ngày tám, kỳ Hắc Nguyệt (15 ngày cuối của tháng) 
Nhịn ăn một ngày đêm 
Lấy thây chết chưa rã 
Toàn thân không tỳ vết 
Các căn đều đầy đủ 
Tuổi trẻ, đấng Trượng Phu 
Được thây chết như vậy 
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Nên ngồi trên trái tim 
Niệm tụng một vạn biến 
Thây chết liền động đậy 
Người tu không được sợ  
Miệng xác ló hoa sen (diệu liên)  
Tức liền nên cắt lấy  
Cầm, liền bay trong không (đằng không) 
Thành tựu Trì Minh Tiên 
Thân trạng như Phạm thiên 
Làm vua trong hàng Tiên 
 
Nếu ba thời trước Tượng 
Niệm tụng đủ sáu tháng 
Tùy sức, làm  cúng dường 
Thiêu đốt Trầm Thủy Hương 
Được thành tựu Vương Vị (làm vua) 
 
Lại pháp chú tràng phan (phướng, phan)  
Đầy đủ một ngàn biến  
Hay hàng phục tha quân (quân ở nơi khác đến)  
Muốn chận các oán địch 
Vẽ thân lớn màu vàng  
Bốn mặt và bốn tay 
Miệng ló răng nanh bén 
Làm hình đại bạo ác 
Khắp thân thành lửa rực 
Tướng ăn nuốt sức khác (tha lực)  
Khi có chiến trận thời 
Để tượng phía trước quân 
Giống như dùng dây trói (quyến sách) 
Làm tướng cột trói kia  
Khiến kẻ khác quy hàng 
 
Nếu muốn thành Kính Ái 
Lấy muối làm hình người 
Kêu tên rồi chặt cắt 
Hộ-Ma trong bảy ngày 
Dẫu có oai đức lớn 
Đều đi đến phục tòng 
 
Lại có pháp thành tựu 
Hộ-Ma Nhạ Để Hoa 
Đủ số mười vạn biến 
Được Dược Xoa Nữ đến  
Phục tòng người Trì Minh 
 
Lại có Pháp Hộ Ma 
Lấy lá gió thổi rơi 
Y Pháp làm Hộ Ma 
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Khiến kẻ kia  điên cuồng 
 
Lại Hộ Ma Nhiếp Triệu 
Lấy muối mà thiêu đốt 
Hay nhiếp các Thiên Nữ 
Và triệu nhóm Tiên Nữ 
 
Lại pháp An Tức Hương 
Làm sự nghiệp Hộ Ma 
Trong nước làm Đại Thần 
 
Lại pháp vẽ Thích-Ca 
Mâu-Ni Như Lai tượng 
Bên phải vẽ Văn-Thù 
Hình tướng của  Đồng Tử 
Trái vẽ Kim Cang Thủ 
Bồ-Tát hình mỉm cười 
Bên dưới vẽ Vô Động 
Đại Oai Nộ Kim Cang 
Đeo mọi loại anh lạc 
Dùng nghiêm sức thân phần 
 
Vẽ xong ở trước Tượng 
Niệm tụng năm mươi vạn 
Tất cả đều thành biện 
Đánh giặc dùng Nhãn ấn 
Tụng Chân Ngôn chữ Hồng ( _HŪṂ) 
Hết thảy  các oán địch 
Hay khiến bị điên cuồng 
Nếu Hành giả không giải 
Sẽ bị cho đến chết 
 
Lại nữa thành Kính Ái 
Dùng tro thiêu tử thi 
Gia trì đủ bảy biến 
Rải trên thân người kia 
Liền thành tựu Kính Ái 
 
Lại pháp dùng Ngưu Hoàng 
Gia trì đủ bảy biến 
Chấm nơi giữa chân mày 
Tất cả đều phục tòng 
Không ai dám chống trái 
 
Lại nữa quán thân mình (tự thân) 
Thành hình trạng Bổn Tôn 
Dùng văn tự Chân Ngôn 
An bố các thân phần 
Các loài khó điều ngự 
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Quỷ Thần thường theo dựa 
Tất cả đều tan hoại 
Lại khi Chánh Báo hết 
Hay sống thêm sáu tháng  
 
Lại trên vách vẽ Kiếm   
Dùng Rồng Câu Lý Ca (Kulika)  
Quấn quanh ở trên kiếm 
Gia trì một ngàn biến 
Trong kiếm quán chữ A ( ) 
Sanh ánh lửa oai mãnh 
Khiến người bệnh nhìn vào 
Tức được a-vĩ-xả (Aviśa:biến nhập) 
Hỏi gì đều nói rõ 
 
Nếu như trong mỗi ngày 
Tụng một trăm tám biến 
Vô Động Tôn thường theo 
Bồ Tát tu Chân Ngôn 
Khi ăn còn dư  thừa 
Đem để nơi sạch sẽ 
Cúng Vô Động Sứ Giả 
Tùy tâm được Tất Địa 
 
Lại Pháp nơi giận dữ 
Đọc Chân Ngôn chữ Hồng ( _HŪṂ) 
Hay chận đứng mưa, mây 
  
Lại pháp dùng Thứ Mộc (cây có gai nhọn) 
Làm sự nghiệp Hộ Ma  
Hay chận mưa gió lớn 
Lại hay thành mọi việc 
 
Lại nữa Pháp vẽ Tượng  
Ơ trên cà-sa vẽ  
Nên dùng màu đen xanh 
Rũ lọn tóc bên trái 
Làm hình trạng Đồng Chân (đồng tử) 
Tay cầm Thước-Khất-Để 
Hoặc cầm Bạt-Chiết-La (chày Kim Cang) 
Tròng mắt màu hơi đỏ 
Chung quanh lửa cháy mạnh 
Ngồi ở trên bàn sơn (ngọn núi như cái bàn)  
Núi đó màu vàng đỏ 
Mặc áo quần màu xanh 
Tướng mạo như con nít 
Đối trước Tượng vẽ này   
Kết tất cả Mật Ấn 
Thảy đều được thành tựu 



 80

Việc nghĩ nhớ lúc trước 
Hoặc cũ hay là mới 
Thảy đều thành tựu được 
Hết thảy pháp ẩn hình 
Luân, kiếm, Phi không,  thuốc 
 
Nếu không có tượng vẽ  
Chỉ ở nơi thanh tịnh 
Niệm tụng đều thành tựu 
 
Lại pháp dùng cái kiếng (gương soi)  
Trong kiếng thấy các việc 
Hoặc Tượng vẽ trên vách 
Hỏi xem các sự việc 
Thảy đều được tùy ý 
 
Lại dùng người không bệnh 
Đồng nam hoặc đồng nữ 
Làm pháp a-vĩ-xa (Pháp Biến Nhập) 
Hỏi các việc ba đời 
Thảy đều được thành biện 
 
Tiếp lại nói Pháp Môn 
Thành Tựu của Sứ Giả  
Ngày một, kỳ Hắc Nguyệt 
Trước tượng , ba thời niệm 
Đều một trăm tám biến (108 biến)  
Đến ngày mười lăm, bạch (kỳ Bạch Nguyệt: 15 ngày đầu của tháng) 
Lúc mặt trăng tròn đầy 
Như trước đã diễn nói 
Đầu tiên pháp Thừa Sự 
Dùng  củi cây Khổ Luyện 
Và dùng Bạch Giới Tử (hạt cải trắng) 
Từ hoàng hôn khởi đầu 
Hộ-Ma đến nửa đêm 
Sứ Giả liền đi đến 
Chẳng đến, hết một đêm 
Quyết định sẽ xuất hiện 
Đến hỏi người Trì Minh 
Nếu có mong cầu gì  
Tùy ý mà sai khiến 
Thảy đều y phụng hành 
 
Nếu muốn đến cung Trời 
Sứ giả đều cõng đi 
Khiến bắt nhóm Phi Hậu 
Thể Nữ Trời Đế Thích  
Cũng đều hai đem đến 
Nếu bảo xây cung quán 
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Thảy đều hay thành biện 
Khiến xúc miệng xỉa răng 
Quét dọn làm các việc 
Thảy đều theo ý làm  
Nếu sai khiến làm việc  
Tất cả đều làm xong  
Như là của Thánh Giả  
Đều khiến thành biện hết 
 
Nếu Hộ-Ma một đêm 
Sứ Giả không xuất hiện 
Tức quyết định sẽ  chết 
 
Thánh Vô Động Sứ Giả 
Pháp Môn đã nói xong. 
 
               KIM CANG THỦ QUANG MINH QUÁN ĐỈNH  KINH 

TỐI THẮNG LẬP ẤN THÁNH VÔ ĐỘNG TÔN ĐẠI OAI NỘ VƯƠNG 
NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM 

_MỘT QUYỂN (Hết)_ 
 
Hiệu chỉnh xong vào ngày 08/03/2012 
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Mật Tạng Bộ 4 _ No.1200 (Tr.07 _ Tr.13) 
 
ĐỂ LỊ TAM MUỘI GIA BẤT ĐỘNG TÔN OAI NỘ VƯƠNG 

SỨ GIẢ NIỆM TỤNG PHÁP 
_MỘT QUYỂN_ 

 
Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT 

KHÔNG phụng chiếu dịch. 
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ  
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH 
 
Bấy giờ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Kim Cang Thủ Bồ Tát rằng: “Ta nay vì 

ông nói Vô Lượng Lực Thần Thông Vô Động Sứ Giả khéo hay thành tựu hết thảy sự 
nghiệp. Trước cần sửa Tâm, mới có thể phòng trừ các loạn tưởng, chế tâm một chỗ. 
Trước đảnh lễ hết thảy chư Phật Bồ Tát, sám hối…. khiến ba nghiệp thanh tịnh, sau đó 
làm hết thảy sự nghiệp. Nếu có vọng niệm, làm Pháp thiếu sót. Sư tức phạm Tam 
Muội Gia (Samaya) nên mỗi ngày ba thời trì tụng Minh này liền diệt các tội chướng đã 
phạm ở trên. Minh rằng: 

Nẵng mồ tát đế lị gia địa vĩ ca nẫm, tát phạ đát đà nghiệt đa nẫm. Úm, vĩ ra 
nẫm, ma ha chước yết ra, phạ nhật lị, tát đa tát đa, sa ra đế, sa ra sa ra đế, đát ra 
dị dị, vĩ đà ma nễ, tam bạn đà nễ, đa ra ma để, tất đà nghiệt lê dã, đát lãm diễm, 
sa phạ ha. 

       
         

       
NAMO   STRIYA-DHVIKĀNĀṂ  SARVA-TATHĀGATĀNĀṂ    
OṂ_  VIRAJI  VIRAJI, MAHĀ-CAKRA-VAJRI, SATA  SATA, SARATE  

SARATE, TRAYI  TRAYI, VIDHAMATI, SAṂBHAṂJANI    TRAMATI  SIDDHI 
AGRYE  TRĀṂ   SVĀHĀ 

   
Lại muốn tiểu tiện, nên tụng Chú sau bảy biến, dùng Chùy Ấn hộ thân năm chỗ: 

trán, hai vai, tim , cổ họng rồi xả Ấn trên Đảnh. Minh rằng: 
Úm, a giả la ca nẵng, chiến nõa, sa đà gia, hồng phấn tra  

       
OṂ_  ACALA-KĀṆA  CAṆḌA-SĀDHAYA  HŪṂ  PHAṬ   
 
Làm xong nên tẩy tịnh. Khi ra rửa tay, xúc miệng, đi đến Tịnh Xá như trước lễ 

Phật sám hối xong, chắp tay thanh tịnh tâm, đem hai ngón cái để trên trán, định ý, tụng 
Tam Muội Gia Minh rằng: 

Nẵng mồ tát phạ mẫu địa tát đát phạ nẫm. Nẵng mồ tô tất để sa đạt nễ, a 
nghiệt lê, ca rô ni, rô la nhĩ đa dị, a bá duệ, a để mãng lê, nẵng mãng tố đổ, bà 
mãng tất để đà gia kế tị dụ, mãng hạ khất lị bế tệ, sa phạ ha  

 
Lại dùng An Ẩn Minh Ấn hộ thân. Hai ngón út xoa nhau bên trong, lòi ra nơi hổ 

khẩu của ngón cái, kèm dựng  hai ngón giữa, hai ngón vô danh để ở lưng hai ngón 
giữa, hai ngón trỏ đều nắm hai ngón vô danh, dựng hai ngón cái vịn hai ngón giữa tức 
thành. Minh rằng: 
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Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Úm, Hạ ra hạ ra mãng hạ di nễ đa, hồng 
phấn tra  

        
NAMO  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ  HĀRA  HĀRA  MAHĀ-MENITĀ  

HŪṂ  PHAṬ 
 
Hành Giả nên tịnh nghiệp chướng, tẩy trừ cấu uế vô thỉ của thân tâm khiến được 

thanh tịnh. Tẩy (tắm) có hai loại: một là bên trong, hai là bên ngoài. Bên trong (nội) là 
đối với các hữu tình trên khởi quán nhóm bốn tâm vô lượng Từ Bi Hỷ Xả, thanh tịnh 
vô ngã… Bên ngoài (ngoại) là dùng nước mà tẩy rửa khiến được thanh tịnh. Tức kết 
Tam Muội Gia Ấn tụng Tam Muội Minh  sau dùng Chùy Ấn Minh trừ cấu uế. Tay 
phải: ngón cái vịn trên móng ngón trỏ, mở đứng ba ngón kia như chày Kim Cang. 
Minh rằng: 

Úm, a giả la ca nẵng, chiến trà, sa đà dã, hồng phấn tra. 
       

OṂ_  ACALA-KĀṆA  CAṆḌA-SĀDHAYA  HŪṂ  PHAṬ 
 
Lại nói gia trì nước, đất khiến thanh tịnh. Trước tẩy rửa eo lưng xong xuống dục y 

(áo tắm) cùng rửa tay, xúc miệng. Ấn ấy là: trước chắp tay, co hai ngón cái vào trong 
lòng bàn tay, vốc nước xoay qua phải. Tức Đất… cũng như vậy. Minh rằng: 

Nẵng xú tam mãn đa phạ nhật ra nõa. Đát ra tra, a mẫu già chiến nõa, mãng 
hạ lỗ sa nõa, sa phả tra dã, hồng hồng, đát ra sa dã, đát ra sa dã, hồng đát ra tra, 
hàm,  mam. 

            
     

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA  MAHĀ-  
ROṢAṆA  SPHAṬYA  HŪṂ  TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ  HĀṂ  MĀṂ 
 

Tẩy rửa thân tâm trong ngoài được thanh tịnh. Hành Giả lại nên kết Giới, dùng tay 
phải: ngón giữa trở xuống, ba ngón nắm ngón cái làm quyền, dựng thẳng ngón trỏ. 
Đem Ấn xoay bên phải tức thành Kết Giới, xoay bên trái thành Giải Giới cũng thành 
Tịch Trừ khiến thành mười phương giới. Minh là: 

Úm, hồng, mãng hạ tứ mạn, bạn đà nễ, mãng đà mãng đà, phạ nhật ra, úm 
phạ nhật lợi ni, hồng phấn tra. 

         
OṂ_  HŪṂ  MAHĀ-SĪMĀ  BADHANI, BANDHA  BANDHA  VAJRA  

VAJRIṆI  HŪṂ  PHAṬ 
    
Lại kết Bị Giáp Ấn: Trước tiên chắp tay, mỗi mỗi co ngón trỏ, ngón vô danh vào 

trong lòng bàn tay, mở thẳng ngón cái, ngón út, ngón giữa đứng như chày Kim Cang 
ba chia. Đây gọi là Vô Năng Thắng Kim Cang Giáp Ấn. Minh rằng: 

Úm, hồng phạ nhật ra, ca phạ chế, hốc, phạ nhật ra, hồng phấn tra  
      

OṂ_  HŪṂ  VAJRA-KAVACE  VAJRA  HŪṂ  PHAṬ 
Dùng Ấn ấn năm chỗ thành Bị Giáp (mặc áo giáp) xong, sau đó tùy ý tắm gội. 
 
Lại làm Quán Đảnh. Hai tay, ngón vô danh, ngón út xoa nhau trong lòng bàn tay, 

nắm lại thành quyền, dựng thẳng hai ngón giữa dính đầu ngón, hai ngón trỏ đè móng 
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hai ngón giữa, hai ngón cái vịn hai ngón vô danh tức thành Quán Đảnh Ấn. Minh 
rằng: 

Nẵng mồ tất đế lị dã địa phệ nghiệt đa nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đa nẫm. 
Hột lị, thiết đà nẵng tỵ dã, ra thấp mi, tỷ sái kế, tỵ tiên dã đát mẫu nỗ để ba, phạ 
la phạ để, mạt la giả lệ, sa phạ ha  

 
Lại dùng Giáp Ấn hộ thân tắm gội. Khi mặc áo thì tụng Minh này: 
Úm, hồng sa tra dã, sa hê, hồng, lạc khất xoa, mam, phấn tra 

       
OṂ_ HŪṂ  ŚAṬĀYA-SAHE  HŪṂ  RAKṢA  MĀṂ  PHAṬ 
 
Gia trì chỗ ở khiến thành đất Kim Cang không thể hoại. Nơi đất này, tưởng có tòa 

Kim Cang. Ấn ấy là: Duỗi bằng hai tay, ngửa lòng bàn tay hướng lên trên, tay phải đè 
tay trái, tụng Minh này: 

Úm, hồng phạ nhật ra, sa nễ noan, hồng phấn tra  
       

OṂ_  HĀṂ  HŪṂ, VAJRA- ĀSANAVAT   HŪṂ  PHAṬ  
 
Lại dùng Như Lai Sở Sanh Ấn. Nơi tòa Kim Cang này lần lượt an bố chư Phật 

Thánh Chúng, dùng An gia trì. Ngửa các ngón tay, phải trái xoa nhau bên trong, nắm 
lại làm quyền, mở thẳng hai ngón út. Tụng Minh này: 

Nẵng mồ tát phạ một đà mẫu địa tát phạ nẫm. A mãng la, vĩ ca la đa đế nhĩ 
nễ, a la thệ, sa phạ ha  

         

NAMO  SARVA  BUDDHA  BODHISATVĀNĀṂ_ AMALA  VIKARA  TĀT  
MIDI  ĀRTHE  SVĀHĀ 

Bố trí Thánh Chúng xong, dùng Như Lai Sở Sanh Ấn, tưởng Át Già phụng hiến 
chư Phật Bồ Tát và Phật Đảnh…. Nếu hay thường làm Pháp này cúng dường, niệm 
tụng sẽ mau được thành tựu. 

 
Lại quán Bất Động Tôn (Acala-nātha) trụ ở Bổn Vị. Dùng Quán Đảnh Ấn Chú 

trước dâng hiến. Liền tụng Bổn Minh 21 biến xong, đảnh lễ các Thánh Chúng. Dùng 
Kết Giới An xoay bên trái giải Giới. Lại kết Tam Muội Gia Ấn xong định ý đứng dậy 
đi đến Tịnh Xá , như thường lễ sám. Đến Đạo Tràng rồi, lấy chày ấn năm chỗ trên thân 
để trừ cấu, như trước kết Giới gia trì Bổn Tôn, sau đó ngồi yên dùng Như Lai Sở Sanh 
Ấn dâng Át Già, tụng Bổn Tôn Minh 21 biến như Pháp Quán Đảnh trước cúng dường 
Bổn Tôn.  

 
Ngồi xuống định thân tâm, sau kết Tường (bức vách) các Ấn tức kết Tường Ấn. 

Hai tay: thẳng hai ngón út dựa bên, co hai ngón vô danh ngón giữa vào trong lòng bàn 
tay, cong hai ngón trỏ để bên hai ngón giữa như móc câu, co hai ngón cái đè lóng dưới 
của ngón trỏ, để Ấn trên đảnh, xoay bên phải ba vòng liền thành bức tường Kim Cang 
chẳng hoại. Minh rằng: 

Úm, hồng phạ nhật ra, mạn đồ lê, mãn đà mãn đà, hồng phấn tra 
       

OṂ_  HŪṂ  VAJRA-MAṆḌALE  BANDHA  BANDHA  HŪṂ  PHAṬ 
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Lại kết Kim Cang Hỏa Giới Hỏa Diễm Minh này, dùng Ấn gia trì oai đức. Ở 
bên ngoài bức tường Kim Cang, bốn mặt trên dưới thành đám lửa lớn sáng rực, hết 
thảy các Chướng không dám đến. Ấn ấy là: Hai tay dựa lưng nhau, mười ngón xoa 
nhau như đám lửa. Minh rằng: 

Úm, hồng phạ nhật ra, nặc phạ lệ, hồng phấn tra 
      

OṂ_  HŪṂ  VAJRA-JVALE   HŪṂ  PHAṬ 
   
Kết Giới xong rồi; gia trì đồ ăn uống, đèn sáng, hương, hoa…. cúng dường. Ấn ấy 

là: Chắp tay, mười ngón hơi co khiến móng ngón chạm nhau, sau dùng Ấn Chú ấn tim 
rồi ngồi Định. Tưởng trong Thế Giới, dưới nước trên bờ sanh ra các thứ hoa và hoa 
quả, cây ngon tốt. Trong các núi và biển lớn có trân bảo, Ma Ni, hương lạ…. Như mây 
gom lại cúng dường. Liền tụng Diệu Già Đà gia trì, trong Định cúng dường. Già Đà 
(Gāthā:bài Kệ) rằng: 

Dùng sức Phước Đức của Ta 
Sức gia trì của chư Phật 
Nguyện đem mây hương hoa này 
Tràn đầy khắp các cõi Phật 
Cúng dường hết thảy chư  Phật  
Với các chúng Đại Bồ Tát 
 
Lại cần nên phải suy tư 
Bày đủ năm món cúng dường 
Khiến cho phước đức tăng thêm 
Đầy đủ các nguyện Tất Địa 
Hay thành Phật Bồ Đề Đạo 
 
Trước nói Đồ Hương Minh Chú  
Cúng dường Phật được công đức 
Hay trừ trong thân Hành Giả 
Các Nhiệt Phiền Não ác độc 
Được Nghiệp tịnh, chứng Bồ Đề  
Minh rằng: 
Nẵng mồ tất đế lị dã na phạ nghiệt đa nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đa nẫm. A 

tam mãng ngạn độ đát mê, tô ngạn độ đát mê,  tô ngạn độ đà phạ để, sa phả ra tứ, 
nga nga nam, mãng hô nẵng duệ nê ni, tát phạ thấp sa đà di, sa phạ ha  

 
Lại nói Hoa Cúng Dường 
Phước ban cho Hành Giả 
Ba đời các cấu uế 
Đều tịnh không còn dư 
Quả Phật liền chứng được 
Đều do phước nghiệp này 
Minh rằng: 
Nẵng ma tất để lị dã na phạ nghiệt đa nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đa nẫm. 

Hạ phạ lộ chỉ đa, mãng ha bố sắc bà, phạ ma, sa phạ ha  
        

NAMAḤ    STRIYA-DVAGATĀNĀṂ  SARVA TATHĀGATĀNĀṂ _  
AVALOKITA  MAHĀ-PUṢPA  VAMA   SVĀHĀ  



 86

 
Lại nói phước Thiêu Hương  
Hay khiến gia trì này 
Nghiệp chướng phiền não hết 
Hành Giả tu phước nghiệp 
Xa nghe các phương tiện 
Thảy đều lại gia trì 
Pháp Thân , mây mùi thơm (Hương Khí Vân) 
Cúng dường Phật Bồ Tát 
Minh rằng: 
Nẵng ma tất để lị dã na phạ nghiệt đa nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đa nẫm. 

Úm, a  nghiệt lị, thỉ khí thỉ khí, độ mãng thỉ khí, độ mãng thỉ khí, sa phạ ha  
          

NAMAḤ    STRIYA-DVAGATĀNĀṂ  SARVA TATHĀGATĀNĀṂ _  OṂ  AGRI  
ŚIKHI  ŚIKHI, DUPAṂ-ŚIKHI  DUPAṂ-ŚIKHI   SVĀHĀ 

  
Lại nói Ẩm Thực Minh 
Cúng Dường Phật công đức 
Hay khiến cho Hành Giả  
Mau chứng Giải Thoát Môn 
Lìa ba khổ cột buộc 
Thường nghĩ đến Huệ Mạng 
Chứng đầy đủ ba Thân 
Minh rằng: 
Nẵng ma tất để lị dã na phạ nghiệt đa nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đa nẫm. 

Úm, phạ lân, nẵng đà tứ, mãng ha phạ lệ, sa phạ ha  
          

NAMAḤ   STRIYA-DVAGATĀNĀṂ     SARVA TATHĀGATĀNĀṂ _  OṂ  
BALIṂ  DĀDE  MAHĀ-BALIḤ   SVĀHĀ 

    
Lại nói Đèn cúng dường 
Sức công đức trang nghiêm 
Hay khiến cho Hành Giả 
Niệm tụng mau thành tựu 
Quả Như Ý Bồ Đề 
Quang minh chiếu Pháp Giới 
Hay phá trong ba cõi 
Hết thảy các chúng sanh 
Nghiệp vô minh phiền não 
Minh rằng: 
Nẵng ma tất để lị dã na phạ nghiệt đa nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đa nẫm. A 

nghiệt đế nhật ra lam đế nễ tỷ dã nhu để thỉ khí, sa phạ ha  
 
Trên nói năm Cúng Dường 
Đồ, Hoa, Thiêu, Thực, Đăng 
Các Chú, tụng tám biến 
Hay khiến vật cúng dường 
Như may tràn Pháp Giới 
Khiến cúng dường đầy đủ 
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Do oai lực của Minh 
Hay thành như vật thật 
Cúng dường các Thánh Chúng 
Ban phát cho hữu tình 
Được thọ dụng như thật 
Tụng Minh này tám biến 
Do sức lực gia trì 
Đủ Đàn Ba La Mật (Dāna-pāramitā: Bố Thí Ba La Mật) 
Minh rằng: 
Nẵng mồ tát phạ một đà mạo địa tát đát phạ nẫm. Tát phạ tha , khiếm, ô na 

nga đế, sa phả ra, hứ mam, nga nga nẵng kiếm, sa phạ ha 
           

NAMO  SARVA  BUDDHA  BODHISATVĀNĀṂ _ SARVATHĀ  KHAṂ  
UDGATE  SPHARA  HĪMAṂ   GAGANAKAṂ   SVĀHĀ 

   
Sau đó lại suy tư 
Phát lời Nguyện chân thật 
Tức nói lời như vầy 
Do phước Ta tu hành 
Khiến các diệu cúng dường 
Tràn khắp mười phương giới 
Trước hết thảy Thánh Chúng 
Nguyện thọ vi diệu cúng 
Tụng Minh mà gia trì 
Khiến thành Phước chân thật  
Minh rằng: 
Na ma tát phạ một đà mạo địa tát đát ra nẫm. Tát phạ đát ra tăng câu tát di 

đa, tỷ nhạ ra thỉ phệ , nẵng ma túy đô đế, sa phạ ha  
Lại nên kết Bất Động Tôn Căn Bản Ấn tụng Bổn Minh ba biến, hay làm cho 

Thánh Giả hoan hỷ gia trì, mau được đầy đủ các Nguyện. 
 
Bấy giờ Hành Giả lại nên dùng tâm chận thật suy nghĩ: “Xả bỏ Ngoại Tài chỉ là 

việc nhẹ nhỏ nhặt. Nay nên xả bỏ Nội Tài tức là thân mạng; cúng dường chư Phật, Bồ 
Tát, Thánh Chúng” Nên phát Nguyện, nói lời như vầy:”Cúi xin các Thánh Chúng vì 
con làm Đại Hộ gia trì luôn nhiếp thọ”. 

Như vậy thỉnh ba lần thì Thánh Chúng chẳng làm trái lời Nguyện.  
Liền sám hối các tội.  
Mười nghiệp ác vô thỉ 
Thảy nguyện đều tiêu diệt 
 
Sau đó lại Hồi Hướng  
Chỗ tu Thiện của con 
Các công đức niệm tụng 
Đều cùng các hữu tình 
Hồi hướng quả Bồ Đề 
Tụng Minh này gia trì 
Khiến Nguyện được thành tựu 
Tụng Minh này ba biến  
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Nẵng ma tát phạ một đà mạo địa tát phạ nẫm. Nẵng mô túy đô đế, mãng ha 
phạ nhật ra, hê tát phạ, hê đăng ca ra, để sắt xá, tát lật mê la ma đát la, tát lật mê, 
sát đạt ma noa mãng, địa sắt xá dã, sa phạ ha  

 
Lại nên kết Quán Đảnh Ấn trước, tụng Minh tự quán đảnh xong. Lại kết Hư 

Không Nhãn Ấn hộ tự thân và hộ Bổn Tôn. Ấn ấy là: Chắp tay trống giữa, co hai đầu 
ngón trỏ sao cho đầu ngón đến lóng thứ nhất của ngón giữa, kèm dựng hai ngón cái 
liền thành. Tụng Minh này rằng: 

Nẵng ma tất để lị dã na phạ nõa nghiệt đế tỵ, tát phạ đát đà nghiệt đa tỵ. Úm, 
nga nga nẵng, giả nễ, nga nga tam ma , tát phạ đổ lỗ nga đa để, sa ra , tam bà phệ, 
nhập phạ ra, nẵng mô a già nam, sa phạ ha  

    
          

   
NAMAḤ  STRIYA-DHVAN-GATEBHYAḤ   SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ  
OṂ_ GAGANA  VARA  LAKṢANE _ GAGANA  SAMAYE _ SARVATĀ  

UDGATA  ABHISĀRA  SAṂBHAVE  JVALA_ NAMO  AMOGHĀNĀṂ _ 
SVĀHĀ 

  
Tụng Minh kết Ấn hộ thân xong. Tức ngửa mở Ấn này hướng lên trên như dạng 

nâng đỡ liền thành Phụng Niệm Châu Ấn, tức tụng Minh này dùng gia trì, niệm tụng 
mau thành tựu. Minh rằng: 

Nẵng mồ phạ nhật la mục khế, tát phạ đát tha nghiệt đế tỳ dữu, bà nga noan 
đặc phạ tỳ dược .  

Đát nễ dã tha: kiểu lợi ngạn đà lợi, chiến trà lý, ma đăng kỳ, tân nga lý, đát 
tha nghiệt đa vi duệ sử đa trà để, hồng, nhập-phạ lý đa, đế thệ , y năng ca ra diễm, 
câu lỗ, sa phạ ha  

 
Lại kết Pháp Giới Sanh Ấn tự gia trì khiến các chướng không sanh. Ấn ấy là: 

Dùng hai ngón trỏ, hai ngón vô danh co vào trong lòng bàn tay, mặt ngón móc nhau, 
thẳng hai ngón cái, hai ngón giữa, đầu dựa nhau mở. Đem Ấn an ở vai trái, tiếp bên 
phải rồi đưa lên đảnh xả, mỗi chỗ để Ấn tụng một biến Minh rằng: 

Nẵng mồ tát phạ một đà mạo địa tát đát phạ nẫm. A, tát phạ tha, tát phạ đát 
ra lộ kế, sa phạ ha  

        
NAMO  SARVA  BUDDHA  BODHISATVĀNĀṂ _ AḤ   SARVATHĀ   

SARVA  TRALOKE  SVĀHĀ 
  
Lại kết Hư Không Nhãn Ấn trước, tụng Minh bảy biến (còn gọi là Bộ Tâm). 

Tụng xong, chân thật quán chư Phật Bồ Tát tràn đầy cả hư không, Bổn Tôn Thánh 
Chúng ở trước mặt, an Tâm định Ý, hai tay cầm xâu chuỗi để ở tim niệm tụng, biến số 
tùy ý cho đến khi mỏi mệt. Mỗi ngày ba thời niệm tụng không được gián đoạn, biến số 
không được dưới 108 biến. Niệm tụng đủ số xong, liền tụng Hư Không Nhãn Minh 
gia trì, kết hộ Niệm Châu (xâu chuỗi) rồi để lại chỗ cũ.  

Lại kết Ấn tụng Bách Tự Minh gia trì tự thân khiến mau thành tựu. Minh rằng: 
Úm, a tam ma tam ma, tam mạn đà đổ na đa đát phạ tất để, xã tát nễ, hạ ra 

hạ ra ma nõa, sa ma nõa, vi nga đa, một đà, đạt ma đế, sa ra sa ra, tam ma phạ ra, 
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hà ra hà ra, đát ra dã, đát ra dã, ca na ca na, ma hạ mạt la, lộ khất xoa nễ, nhập 
phạ ra nhập phạ ra, na sa già lệ, sa phạ ha  

Tụng Bách Tự gia trì xong, lại tưởng chỗ quán Bổn Tôn lúc trước, chư Phật 
Thánh Chúng đều yên lặng ở trước mặt nhiếp thọ cho Ta. Liền nên như trước, bày biện 
cúng dường đầy đủ các món, trong hư không hiện hết thảy các món cúng dường Thánh 
Chúng xong. Sau đó nên chí Tâm hồi hướng, phát Nguyện. Nói lời như vầy: 

Nguyện nơi con tu hành 
Hết thảy các nghiệp Thiện 
Sức niệm tụng gia trì 
Ban cho các hữu tình 
Ra khỏi khổ ba cõi 
Mau được chứng Bồ Đề 
 
Hồi hướng, phát nguyện xong. Lại kết các Giới Ấn trên, xoay bên trái ba vòng 

liền giải Giới.Lại kết Quán Đảnh Ấn lúc trước, thẳng hai ngón cái dựa đầu nhau, liền 
tụng Đăng Diễm Như Lai Minh, đem Ấn xoay bên trái thì hết thảy các Thánh Chúng 
đều trở về Tịnh Độ của mình. Minh rằng: 

Nẵng mồ tất đế lị dã na phạ nỗ nga đa nẫm. Úm, hột lị  
    

NAMO   STRIYA-DHVAN-GATĀNĀṂ  _  OṂ  HRĪḤ 
  
Lại kết Tam Muội Gia lúc trước, đảnh lễ chư Phật Thánh Chúng rồi đứng dậy ra 

khỏi Đạo Tràng, đọc tụng Đại Thừa Hoa Nghiêm, các Kinh Điển….. tùy ý đi kinh 
hành. 

 
Hành Giả nếu tự ăn cơm và các thứ thuốc, nên dùng Minh này gia trì đồ ăn tám 

biến, sau đó lấy ăn thì các loài gây chướng không thể gây hại. Minh rằng: 
Nẵng ma tát phạ một đà mạo địa tát đát phạ nẫm. Úm, phạ lam na ni đế nhu 

mãng lợi nễ, sa phạ ha  
          

NAMAṂ   SARVA  BUDDHA  BODHISATVĀNĀṂ _OṂ  VALIṂ  DĀDE   
TEJO  MĀLINI   SVĀHĀ 

  
Hành Giả nếu tu hành, thường hay cúng dường, mỗi ngày khi ăn uống đều lấy ra 

một ít để trong một cái bát riêng, kết Thánh Giả Bổn Kiếm Ấn gia trì đồ ăn trên bảy 
lần rồi đem để ở chỗ sạch sẽ, chí tâm cúng dường. Ấn ấy là: Tay phải nắm Kim Cang 
Quyền, dựng thẳng  ngón giữa ngón trỏ;  ngón cái ở bên cạnh ngón vô danh gia trì đồ 
ăn bên trên. Minh rằng: 

Nẵng mồ tam mãn đa phạ nhật ra nõa. Đát ra tra, a mục già chiến nõa, ma 
ha rô sát nõa, sa phả tra dã, hồng, đát ra ma dã, đát ra ma dã,  hồng, đát ra tra, 
hàm mam. 

            
     

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA  MAHĀ-  
ROṢAṆA  SPHAṬYA  HŪṂ  TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ  HĀṂ  MĀṂ 

 
Đã dùng đồ ăn cúng dường Thánh Giả thời Tôn này có Đại Nguyện: “Đại Bi, xả 

thân phụng trì hết thảy người trì tụng, cũng như là đầy tớ ” Hiện tướng nheo một mắt, 
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khi ăn, Tâm không quên “Ta thường ngày đêm theo bên cạnh để ủng hộ, lại tùy ý mau 
được thành tựu”. 

 
Hành Giả nếu ban đêm khi ngủ nghỉ. Trước tiên kết Tịnh Thất Trang Nghiêm 

Ấn, xoay lưng tay trái đè ở trái tim, sau xoay tay phải để ở đảnh, lại chia hai tay ra chà 
lần xuống dưới, tụng Minh rằng: 

Na ma tất đế lị dã na phạ nỗ nga đa nẫm, tát phạ đát tha ngiệt đa nẫm. Ma 
hạ tam ma dã, nghiệt đế, tam ma, nghiệt ra ma ma tha nghiệt ra ma, đát ra lộ kế 
kế đạt ma đà phạ điếm đa tăng già đế, sa phạ ha  

 
Tịnh gia trì xong. Liền chắp hai tay lại, duỗi hai cánh tay ra để ở đảnh, hướng 

phương Đông, mặt chạm đất, lại duỗi hai chân, chí thành sám hối (quỳ thẳng lưng). 
Khi lễ thời quán tưởng hết thảy chư Phật Bồ Tát đều ở tại Bổn Thổ, nói lời như vầy: 
“Nay con bỏ thân này, làm tôi tớ cúng dường phụng trì hết thảy Phật, Cúi xin thương 
xót, nhiếp thọ cho con được thành tối thượng”. Như vậy bạch ba lần, sau đó tùy ý ngủ 
nghỉ, thường niệm Minh tương tác, mau khởi ý. 

 
Lại Bất Động Tôn Pháp Phẩm ghi rằng: “Đức Phật nói: Bất Động Sứ Giả hay 

lợi ích thành tựu tất cả sự nghiệp” 
 
 Hành Giả nếu muốn tu hành làm các Pháp. Trước phải tụng đủ mười vạn biến 

xong, tức vào ngày tám (8) hoặc ngày 15, một ngày một đêm làm cúng dường lớn. Ở 
trước Tượng dùng cây Khổ Luyện 1008 cái trộn bơ mà thiêu đốt, một biến thiêu đốt 
một cây, đủ 1008 biến xong, sau đó làm các Pháp đều thành tựu. Hành Giả có nói ra lời 
nào thì mọi người đều kính trọng không dám trái lệnh. Nếu muốn cột trói, hỏi các việc, 
sai khiến làm hư hoại thì tùy theo ý đều được. 

Lại vào ngày Nguyệt Thực, lấy phân bò chưa rớt xuống đất, tô đắp Mạn Đà La, 
tùy ý lớn nhỏ. Trên Đàn rải các thứ hoa, trong Đàn để  tráp Kinh Đại Bát Nhã, lấy 
váng sữa của con bò, mẹ con đồng màu, đựng trong cái chén đồng, lấy cây Khư Đà La 
như cây tăm xỉa răng dài khoảng 12 ngón tay, ở trước Đạo Tràng gia trì , niệm tụng 
không hạn biến số khiến ba tướng hiện ra, khi hết Nguyệt Thực liền ngưng.  

Lại ở trên đỉnh núi, xoa tô Đàn, nhịn ăn niệm tụng đủ mười vạn biến tức thấy tất 
cả Phục Tàng trong lòng đất. 

Lại có Pháp. Lấy sữa, liên tục ném vào trong lửa, Hộ Ma niệm tụng một ngàn biến 
thì hay trừ tật bệnh. 

Lại lấy Cu Lậu Thảo trộn bơ, lạc, Mật…Hộ Ma mãn một vạn biến thì hay trừ đại 
tật bệnh. 

Lại lấy hoa sen trộn tô, mật, lạc… bỏ vào trong lửa, tụng mãn một vạn biến sẽ 
được Liên Hoa Cát Tường Thiên Nữ ban cho các nguyện  

Lại đến sông biển, lội xuống nước sâu đến rốn , tụng ba mươi vạn biến thì được 
Vĩ Sa Gia (Viṣaya: cảnh giới)  

Lại có Pháp. Lấy các thứ hoa ném vào trong lửa thiêu đốt, tùy theo màu của hoa, 
được quần áo y như màu hoa. 

Lại thiêu đốt Ngũ Cốc sẽ được lúa gạo, tùy ý thọ dụng 
Lại lấy cây Vĩ La Phạ ném vào trong lửa thiêu đốt, tụng mãn mười vạn biến liền 

được  vua chúa  kính yêu. 
Lại lấy cây Tất Lị Thương Ngung ném vào trong lửa thiêu đốt sẽ khiến mọi người 

kính yêu. 
Thiêu đốt Xỉ Mộc liền được vô lượng tôi tớ (bộc tòng) 
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Thiêu đốt Đại Mạch liền làm Trưởng Giả.  
Các Pháp trên đều niệm tụng đủ mười vạn biến. 
 
Lại nói Pháp vẽ tượng Bất Động Tôn. Dùng lụa sạch đẹp không có lông tóc, vẽ 

Bất Động Tôn mặc quần màu đất đỏ, xõa lọn tóc xuống bên trái, mắt ngó nghiêng, tay 
trái cầm Kiếm, tay phải cầm sợi dây (quyến sách), ngồi trên hoa sen báu, chau mày 
nhăn mặt giận dữ, làm tướng Hàng Tam Thế (Trailokya-vijaya).  

Như vậy vẽ xong, đem Tượng đến bên bờ sông biển, như Pháp xoa tô Đàn, an 
Tượng. Hành Giả cũng mặc áo màu đỏ, tâm không tham đắm, lặng lẽ an tâm, xin ăn 
mà sống. Ở trước Tượng tụng đủ 50 vạn biến liền ở trong ban đêm, lấy Chiêm Mạt một 
vạn đoạn, mỗi đoạn mỗi biến ném vào trong lửa mà thiêu đốt hết thì Bất Động Tôn liền 
hiện thân làm cho Hành Giả đầy đủ mọi điều mong cầu, tự thân Hành Giả là Như Lai 
Sứ Giả, chứng Tam Ma Địa, đồng địa vị của Bồ Tát. 

 
Lại muốn hàng phục hết thảy người ác. Lấy vải trong rừng Thi Đà, vẽ Bất Động 

Tôn. Dùng máu của mình mà tô Tượng. Để Tượng hướng Tây, Hành Giả ngồi hướng 
Đông niệm tụng. Mỗi ngày ba thời tắm gội, mặc quần áo ướt, trước Tượng niệm tụng 
mãn mười vạn biến xong, tức mọi việc làm đều tùy ý thành tựu, mỗi ngày đều ban cho 
Quỷ Thần đồ ăn uống. 

Lại có Pháp. Vào ngày tám (8) của kỳ Hắc Nguyệt, ở Hàn Lâm (rừng Thi Đà) lấy 
Mẫu Gia Ma Nỗ Sa, ngồi trên đó niệm tụng mãn mười vạn biến thì Ma Nỗ Sa (thây 
chết) liền cử động, không được sợ hãi, Ma Nỗ Sa há miệng nhả ra hoa sen, liền cắt lấy 
sẽ hay làm cho tự thân như Đồng Tử mười sáu tuổi, tóc như hoa sen, bay lên  hư không 
đến cõi trời Phạm Thiên, làm Đại Minh Vương Chủ. 

Lại ở trước Tượng, mỗi ngày ba thời niệm tụng, tùy sức cúng dường, đốt Trầm 
Thủy Hương như vậy cúng dường mãn sáu tháng không ngừng liền được Vĩ Sa Gia 
Chủ.  

Lại có Pháp. Muốn phá quân trận, gia trì tự quân tinh (lá cờ) một vạn biến rồi cầm 
đi, đến trước trận thì quân trận liền bị phá tan bỏ chạy  

Lại muốn cột trói quân lính bên kia. Ở lá cờ vẽ Bất Động Tôn có bốn mặt bốn tay, 
thân màu vàng, trên dưới đều ló răng nanh, tướng giận dữ đáng sợ, quanh thân rực lửa, 
hình trang như Trời. Hành Giả cầm cây cờ đến chỗ quân giặc, lại tưởng Sứ Giả dùng 
dây cột trói quân chúng ắt quân giặc đứng yên không động. 

Lại có Pháp. Muốn khiến quân giặc tự đánh nhau rồi rút lui, lấy lông chim Quạ  
già, Cú, Cáp… tụng Minh gia trì rồi ném vào trong lửa., thiêu đốt mãn một ngàn biến 
thì quân giặc tự đánh lẫn nhau. 

Lại có Pháp. Muốn Xã Đổ Rô (Śatrū: Oan Gia) chết, lấy lúa nếp tụng Chú gia trì 
rồi ném vào trong lửa, lại tưởng Xã Đổ Rô ấy bị Sứ Giả dùng dây cột trói đem về 
phương Nam,  buồn khổ thổ huyết mà chết. Tộc loại của nhóm ấy đều chẳng được khỏi 
bệnh, không có người nào tồn tại. 

Lại có Pháp. Muốn khiến chủ soái của quân địch bị chết; lấy đất, muối, sáp, lá 
Khổ Luyện… giã nhỏ trộn lại làm bùn đất, đắp tượng kẻ ấy, để trên đất, tụng Chú gia 
trì rồi chặt đứt ắt kẻ kia liền chết. 

Lại có Pháp. Muốn khiến quân giặc hết lương thực bị đói khổ; lấy bông lúa gia trì 
thì quân ấy liền hết lương thực. 

Lại có Pháp. Muốn quân giặc đều hàng phục, kết Bất Động Tôn Nhãn Ấn, đọc 
chữ Hồng (HŪṂ) một cách giận dữ, tưởng Thánh Giả sai khiến Quỷ Thần cột trói dẫn 
quân kia đến, ắt quân giặc ấy liền hàng phục. 
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Lại có Pháp. Muốn được Đại Ái Lạc, lấy bảy thứ muối làm hình kẻ kia, chặt từng 
đoạn, niệm tụng bảy biến thì người kia liền vui vẻ yêu kính. 

Lại lấy hoa Câu Tô Ma (Kusuma) thiêu đốt, tụng Chú mười vạn biến sẽ được nữ 
Dạ Xoa tìm đến, trong ba việc mong cầu đều được. 

Lại lấy hoa Mạn Đà La (Māndara), xưng tên kẻ kia, gia trì tức khiến hoang loạn 
(điên cuồng). 

Lại lấy muối gia trì rồi thiêu đốt thì Thiên Nữ liền đến, tùy ý sai bảo. 
Lại gia trì An Tức Hương rồi thiêu đốt, liền được vua quan nhớ nghĩ đến. 
Lại nói Pháp vẽ tượng: Ở giữa vẽ Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, bên trái vẽ Mạn 

Thù Đồng Tử, bên phải vẽ Chấp Kim Cang Bồ Tát với mặt hơi cười, tay cầm chày 
Kim Cang. Ở dưới Chấp Kim Cang vẽ Bất Động Tôn với các thứ trang nghiêm. Ở 
trước Tượng tụng 50 vạn biến, sau đó làm hết thảy sự nghiệp đều được tùy ý. 

Lại có Pháp. Lấy tro thiêu của xác chết, tụng bảy biến gia trì rồi đem cho kẻ kia, 
lền được yêu thích. 

Lại có Pháp. Lấy Ngưu Hoàng gia trì bảy biến rồi chấm lên trán sẽ hay khiến mọi 
người nhìn thấy đều kính trọng, Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) không thể gây tổn hại, thành 
tựu rực rỡ. 

Lại ở thân của mình, an bố chữ Phạn thì chúng La Sát, loài gây chướng kia trong 
khoảng một trăm Do Tuần thảy đều bỏ chạy . 

Lại có Pháp. Nếu có người bị rắn cắn, trải qua sáu tháng chưa hết bệnh. Tụng Chú 
gia trì , ở trên cánh tay của người ấy vẽ Kiếm Khế, liền khỏi bệnh. 

Lại có Pháp. Vẽ Luật Ca Đại Xà quấn trên cây kiếm, quanh kiếm có lửa cháy, 
tụng Đại Minh gia trì mãn một ngàn biến, dùng chỉ vào người bệnh tức tự nói ra. Nếu 
tụng gia trì vào người bệnh 108 biến tức thường được Thánh Giả ủng hộ. Nếu mỗi 
ngày gia trì đồ ăn dư rồi đem để ở chỗ sạch cúng dường Sứ Giả sẽ thường được như 
nguyện. 

Lại có Pháp. Vẽ Bất Động Tôn mặc áo màu đất đỏ, xõa lọn tóc bên trái, mắt ngó 
nghiêng, hình Đồng Tử, tay phải cầm chày Kim Cang để ở trái tim, tay trái cầm cây 
gậy báu, mắt hơi đỏ, ngồi trên hoa sen, tướng giận dữ, khắp thân rực lửa. Ở trước 
Tượng, kết Ấn mình ưa thích, niệm tụng thì hết thảy đều được thành tựu. Y theo trước 
niệm tụng sẽ bay lên hư không, ẩn hình, tất cả việc mong ước đều được tùy ý thành 
tựu. Nếu không có Tượng thì ở một mình nơi yên lặng, hoặc trong chùa, hoặc trong 
động, núi… xa lìa nơi ồn ào , cầu hết thảy mọi việc đều được thành tựu. 

Lại có Pháp. Gia trì vào loài gây bệnh sốt rét khiến chúng bị cột trói, tự nói ra. 
Lại gia trì vào cái kiếng, ắt Thánh Giả hiện trong kiếng, hỏi việc gì đều nói 
Lại dùng Đồng Nam, Đồng Nữ khiến tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới rồi đi vào 

trong Đàn, triệu thỉnh Thánh Giả vào Đạo Tràng gia trì. Hỏi Đồng Tử kia ắt hết thảy 
mọi việc đều được. 

Lại có Pháp. Muốn thành tựu Pháp của Hệ Ca La, vào giữa trưa ngày một của kỳ 
Bạch Nguyệt, ở trước Tượng cúng dường các thứ hương hoa không ngừng, tụng Đại 
Minh 108 biến, tưởng niệm trong Đàn chư Phật Bồ Tát nhiếp thọ. Mỗi ngày đều như 
vậy niệm tụng, mãn một tháng. Lại lấy Khổ Luyện, Mộc Hương, lại lấy Át Ca Mộc bôi 
bơ lên đó rồi hòa với hạt cải trắng gia trì, ném vào trong lửa thiêu đốt. Từ giờ Tuất đến 
giờ Tý cho đến giờ Dần thì Hệ Ca La liền đến nói với Hành Giả rằng: “Cầu Ta làm 
việc gì?”, nhiếp thọ Hành Giả sau đó luôn theo bên cạnh Hành Giả tùy theo Hành Giả 
mà làm, tùy thuận cung cấp điều cần dùng; muốn lấy tăm xỉa răng, lấy nước xúc 
miệng… thường luôn ở hai bên cho đến bảo lên cung Trời lấy Thiên Nữ thì cũng đem 
đến. 



 93

Lại nói Căn Bản Ấn Minh. Căn Bản Ấn ấy là: hai tay, ngón giữa xoa nhau bên 
trong làm móc câu, hai ngón trỏ dựa cạnh nhau, hai ngón cái đều vịn trên móng ngón 
vô danh.  

 

 
Minh rằng: 
Na ma tam mạn đà phạ nhật ra nõa. Hồng, vĩ cát lị đa, vĩ ca la, ma hạ tất-lệ 

đa, dĩ sắt xá, khế nộ thỉ sắt xá, hạ ra áng đát la, ma ra đà ra giả, đốt la mục khư, 
nhập phạ la, tỷ lộ la đọa kế xả, hồng, phạ nhật la, nghiệt la, hồng phấn tra.  

           
         

NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ HŪṂ  VIKṚTĀ VIKĀRA  MAHĀ-  
PRETA  VIṢṬHA  KHEṬOCCHIṢṬA   ĀHĀRA  INDRA-MĀLĀ-DHĀRAYA   
CATUR-MUKHA  JVALA  KAPILORDHVA-KEŚA  HŪṂ  VAJRA-AGRA  HŪṂ  
PHAṬ 

      
Lại nói Tâm Ấn. Hai ngón út, hai ngón vô danh xoa nhau bên trong, dựng thẳng 

hai ngón giữa dựa đầu nhau, hai ngón trỏ để sau lưng ngón giữa như móc câu, hai ngón 
cái vịn lóng giữa của ngón giữa. Minh rằng: 

Nẵng ma tam mạn đa phộc nhật la nõa. Đát ra tra, a mẫu già chiến nõa, ma 
ha rô sát nõa, sa phả tra dã, hồng , đát ra ma dã, đát ra ma dã, hồng, đát ra tra, 
hàm mam. 

            
    

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA  MAHĀ-  
ROṢAṆA  SPHAṬYA  HŪṂ  TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ  HĀṂ  MĀṂ 

 
Lại nói Kiếm Ấn. Tay trái: ngón cái vịn móng ngón vô danh, ngón út; thẳng ngón 

trỏ, ngón giữa. Tay phải: đưa ngón trỏ, ngón giữa vào lòng bàn tay trái rồi nắm lại 
thành quyền, ngón cái vịn trên móng ngón vô danh và ngón út. Lại nói: co ngón trỏ trái 
vịn ngón cái như cái vòng.  

 
 
Minh rằng: 
Úm, na giả la gia nõa, một đà, chế tra ca, hồng hồng, khư  hê khư hê, y năng 

ngư lý hê mam, hạ lị vĩ sa tát bát đa, ác , hột lý, hạ , phấn tra, a lị dã giả la, a 
nghiệt xa, khẩn chỉ la dạ tư , y năng  ca lị dã, câu rô , nẵng ma, sa phạ ha 
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OṂ_  ACALA-KĀṆA  BUDDHA-CEṬAKA  HŪṂ  HŪṂ  KHAHI  KHAHI  
IDAṂ  GṚHĪTAṂ  HĀRA  VIṢA  SPHOṬA  AḤ  HṚ  HŪṂ  PHAṬ_  ĀRYA-
ACALA  ĀGACCHA  KIṂCIRĀYASI    IDAṂ  KĀRYAṂ  KURU  NAMAḤ  
SVĀHĀ 

     
Lại nói Kim Cang Chùy Ấn. Tay phải: ngón cái vịn móng ngón trỏ như cái vòng, 

mở rộng ba ngón kia, cũng gọi là Thành Tựu Nhất Thiết Sự Nghiệp Ấn.  

 
 
Minh rằng: 
Nẵng mồ tam mạn đa phộc nhật ra nõa. Úm, a giả ra ca nõa giả lỗ, sa đà dã, 

hồng phấn tra 
         

NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ OṂ  ACALA-KĀṆA  KURU  
SĀDHAYA   SVĀHĀ 

     
Lại nói Bảo Sơn Ấn. Hai tay, mười ngón xoa nhau bên trong, nắm lại thành 

quyền 

 
 
Lại nói Đầu Ấn.  Tay trái: bốn ngón nắm ngón cái làm quyền, để trên đầu 
Lại nói Thùy Biện Phát Phát Ấn. Hai ngón vô danh xoa nhau bên trong, thẳng 

hai ngón giữa dựa đầu nhau, hai ngón trỏ đều vịn móng ngón giữa, đưa hai ngón cái 
vào khoảng giữa  ngón vô danh và ngón út sao cho hợp móng dựa lưng nhau, hai ngón 
cái hợp thẳng. Đem Ấn  để trên góc của cái đầu liền thành. Lại dùng Ấn này quay đầu 
hướng vào bên trong duỗi xuống để trên trán liền thành Thánh Giả Ấn 

Lại nói Khẩu Ấn. Hai ngón út xoa nhau bên trong, dựng hai ngón vô danh đè trên 
hai ngón giữa dựa cạnh nhau, hai ngón trỏ vịn móng ngón giữa, hai ngón cái hướng ra 
ngoài đứng thẳng để trên miệng. 

 

 
 
Lại nói Giáp Ấn. Chắp tay lại, hai ngón trỏ, hai ngón vô danh dựa lưng nhau; mở 

thẳng hai ngón cái, hai ngón giữa, hai ngón út  
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Lại nói Sư Tử Phấn Tấn Ấn. Chắp tay lại, co hai ngón vô danh vào trong lòng 
bàn tay dựa lưng nhau, co hai ngón trỏ sau hai ngón giữa như móc câu, hướng hai ngón 
cái, hai ngón út thẳng ra ngoài. Tức làm như thân bước tới, thân không nóng nảy, nhiễu 
Đàn tụng Chú. 

Lại nói Hỏa Diệm Ấn. Tay trái: co ngón cái đè ngón giữa, duỗi thẳng ba ngón kia 
sao cho đầu ngón trụ trong tâm lòng bàn tay phải.  Tay phải mở rộng năm ngón  

Lại nói Chế Hỏa Diệm Ấn. Hai tay đều nắm quyền, đưa hai ngón cái lòi ra giữa 
hai ngón trỏ, cùng hợp quyền. 

 

 
 
Lại nói Thương Khư Ấn. Đem hai ngón út xoa nhau bên trong, hai ngón giữa, 

hai ngón vô danh dựa đầu nhau, duỗi thẳng ngón trỏ trái để ở lưng ngón giữa, co ngón 
trỏ phải vịn lóng trên của ngón giữa, hai ngón cái đều vịn ngón vô danh. Các An từ 
Bảo Sơn trở xuống lấy trong Bổn Bộ, các Chú tùy ý thích mà gia trì đều hiệu nghiệm 
thành tựu 

Lại nói Sách Ấn. Hai nay đều nắm Kim Cang Quyền đều dựng thẳng ngón trỏ, 
đưa ngón trỏ phải vào trong lòng bàn tay trái nắm lại.  

 

 
 
Dựng Ấn ở trái tim, tụng Chú gia trì. 
Nẵng ma tam mãn đa phạ nhật ra nõa. A ba xá bạn đồ nẵng, hồng phấn tra 

        
NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ A  PĀŚA  BHAṂJANA  HŪṂ  PHAṬ      
 

ĐỂ LỊ TAM MUỘI GIA BẤT ĐỘNG TÔN OAI NỘ VƯƠNG SỨ GIẢ 
NIỆM TỤNG PHÁP 

_MỘT QUYỂN (Hết)_ 
 
Hiệu chỉnh xong vào ngày 10/07/2012 
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Mật Tạng Bộ 4 – No.1201 (Tr.13_ Tr.16) 
 

ĐỂ LỊ TAM MUỘI DA BẤT ĐỘNG TÔN THÁNH GIẢ 
NIỆM TỤNG BÍ MẬT PHÁP 

_QUYỂN THƯỢNG_ 
 
Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG phụng Chiếu 

dịch 
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ 
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH 
     

ĐỂ LỊ TAM MUỘI DA BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG 
BỔN SỰ THẦN LỰC TỨC CHƯỚNG BÍ YẾU 

_PHẨM THỨ NHẤT_ 
 
Ta, Bạc Già Phạm Đại Nhật Thế Tôn (Vairocana-lokanātha) lại vì người tu Chân 

Ngôn nói Nhân trừ Chướng. Tất cả Pháp Chướng có vô lượng nhưng thiết yếu đều do 
từ nơi tâm sanh ra. Lại do Hành Giả đời quá khứ tùy theo Pháp Xan (Tham lẫn) cho 
nên hiện đời có nhiều các Chướng, nên biết Nhân Duyên đây cũng tùy tâm mà sanh, 
nên biết Xan Tham là Nhân của các Chướng, nếu hay trừ Nhân Chướng ấy thì các 
Chướng tự dứt.  

Nếu hay đối trị mà trừ tức Tịnh Bồ Đề Tâm vậy. 
Nếu niệm Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta), tức là hay trừ Nhân của các Chướng. 
Lại tất cả các Chướng do tâm phân biệt sanh, Tư Hữu của Tâm  tức là Chướng, ấy 

là nhóm Phiền Não, Tùy Phiền Não trong Tâm. Nếu lìa các phân biệt tức là tịnh Tâm 
Bồ Đề  

Do Chân Ngôn Hành Giả nhớ niệm Tâm này. Tức lìa hết thảy các lỗi, ý thường 
suy nghĩ Vô Động Thánh Giả (Ārya-acala) liền hay trừ hết thảy chướng như trước đã 
nói. Vô Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja) này là Pháp Thân của Như Lai. Do tự 
nguyện nên trong tướng Vô Tướng mà hiện tướng đó, hộ hết thảy Chân Ngôn Hành 
Giả. Nếu hay thường niệm tức lìa hết thảy chướng tức là Vô Động vậy. Đây tức là Tâm 
Bồ Đề chân tịnh, lấy nghĩa này để biểu thị nên nhân việc mà lập tên gọi. Minh Vương 
này nhắm một mắt cũng có ý sâu xa. Do Phật soi xét chỉ có một, không có hai, không 
có ba.  Phần dưới của Ấn ấy thì tự nói vậy. 

 
_ Này Bí Mật Chủ! Tất cả gió ác (ác phong) nên tụng niệm chữ A ( ) cũng có ý 

thâm sâu. Chính là lấy chữ A làm thân, dùng Môn chữ vốn vô sanh này mà làm thân 
ta, Vô Ngã làm chữ HA ( ), Tâm tụng. Dùng bột hương chấm điểm mặt đất làm bảy 
chấm tròn,  

Gió (phong) này, trước tụng chữ HA, ở trong gia thêm 7 chấm để che chắn tốt, rồi 
mới y theo Phộc Dữu (Vāyu:gió) dùng cái chén bằng ngói (ngõa oản) che hợp lại. 
Chén ngói này là nghĩ nhớ (tư niệm) Di Lô (Sumeru: núi Tu Di) của Đại Chúng Sanh, 
mọi thời trên đó tưởng chữ A và điểm làm Phong Đại Phộc Cơ ấy (cái máy để cột trói 
Phong Đại), trước kia Phật đã nói là khi tạo lập Đàn nếu có gió lớn gây chướng là do 
lập ở nơi đất trống, cần phải dừng lại. Nên tưởng chữ A ( ) này tràn khắp bên trong 
thân phần, chữ này làm màu sắc của Kim Cang Bất Động tức là màu vàng ròng.  

Như vậy tưởng xong, lại tâm tụng chữ A ( ), ở Phương Phong (phương Tây 
Bắc) dùng hương bột (đồ hương) vẽ một vòng tròn nhỏ ở mặt đất với các điểm nhỏ như 
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viên đạn  , đủ số xong, liền dùng chén ngói đậy lên. Trên chén ngói tưởng chữ A, 
dùng chữ này làm núi Kim Cang mà trấn áp. Các núi Tu Di (Sumeru) của ba ngàn Đại 
Thiên hợp làm một Thể mà che trên ấy. Lại ngay lúc đó, mọi thời trên vật khí tác 
tưởng chữ A, chữ A này là nghĩa Kim Cang bất động, thêm một chấm là biến khắp mọi 
nơi. Nay Kim Cang bất động này biến khắp mọi nơi, tức là nghĩa tăng thêm rộng lớn. 

 
_ Bí Mật Chủ! Thủy Chướng Pháp là: nhớ nghĩ chữ LA ( -RA) tràn khắp nơi 

trong thân của mình, làm đám lửa nóng Đại Lực màu đỏ, tức là vòng lửa mạnh, từ bên 
trong tuôn ra khắp nơi trên thân như tràng hoa (Man) làm hình Đại Lực hung ác đáng 
sợ, tay cầm Đại Đao Ấn. Làm hình giận dữ xong, vẽ dưới đất làm tượng mây hoặc làm 
tượng Rồng Rắn, dùng Đao Ấn chặt đứt hình mây ấy tức diệt tan.  

Do mây là Nhân nơi y cứ của các Thủy (nước) tùy theo phương khởi chướng mới 
có thể làm được, như mưa từ Đông đi đến tức làm ở phương Đông. Hoặc làm Kim 
Cang Quyết (cây cọc Kim Cang) dùng chặn đứng gió này. Cây cọc này lấy cây Khư Đà 
La làm chày Kim Cang một chia (Độc Cổ Kim Cang Xử) dùng Kim Cang Chân Ngôn 
gia trì, tưởng đồng hết thảy Kim Cang mà đóng, cũng tùy nơi phương diện. Nên tưởng 
tự thân đồng với hết thảy Kim Cang, sau đó mới làm. Cây cọc này là Kim Cang ba chia 
(Tam Cổ Kim Cang) trừ bỏ các chia bên tức thành Kim Cang một chia (Độc Cổ Kim 
Cang), nhỏ nhất là Kim Cang Châm (cây kim Kim Cang) tức trừ hết thảy chướng nạn.  

 
_ Lại nói Đại Uy Đức Phẫn Nộ Bất Động Đại Lực Chân Ngôn Pháp. Ở trong 

Bổn Mạn Đồ La làm trụ, người trì tụng ở trong Mạn Đồ La vẽ làm hình tượng kẻ kia, 
dùng bàn chân trái dẫm đạp trên đỉnh đầu của hình ấy sẽ trừ dứt, chết không có nghi. 
Sau lại nói phương tiện khác khiến trừ hết thảy chướng, như trước đã nói Bất Động 
Minh Vương Bản Mạn Đồ La tức là Tam Giác Mạn Đồ La, trong đó là màu đen, người 
trì tụng tưởng thân mình là tượng của Bất Động Tôn Minh Vương.  

Lại ở trong đây tác pháp, có hai ý: Một là tưởng Bất Động Tôn ở trong Đàn tròn 
dẫm đạp lên trên kẻ kia, hai là tưởng tự thân là Bất Động Tôn. Tức là dùng Bổn Chân 
Ngôn Ấn mà dẫm đạp lên trên. Trong tam giác vẽ kẻ gây chướng nạn, sau đó vào trong 
dùng chân trái dẫm đạp trên đảnh đầu kẻ ấy, thêm hình đại phẫn nộ, kẻ kia tức thời thối 
lui. Nếu kẻ kia vi phạm giáo lệnh này tức tự chặt đứt mạng căn. Cho nên người trì tụng 
nên sanh tâm Từ Bi mà nghĩ rằng: “Đừng nên đoạt mạng kẻ kia”. Có điều mật ý  trong 
đây thì  Bất Động là kẻ gây chướng, tức là từ Tâm sanh ra Pháp của nhóm xan tham, 
hay gây tất cả chướng nạn cho người tu hành.  

Nay Vô Động Minh Vương này tức là Nhất Thiết Trí Trí (Sarva-jñā-jñāna), 
Tâm Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi-citta),  nên biết đây tức là sức mạnh vô cùng hay hại hết 
tất cả lỗi lầm của nhóm Tùy Miên khiến cho nhóm ấy bị chặt đứt hết, tức là nghĩa bị 
chết  

Như trong Hội Du Dà, Đức Phật mới thành Chánh Giác, trong Đại Tập Hội hết 
thảy Mạn Đồ La, chỗ nhiếp Chúng (Saṃgha) trong ba cõi, có Ma Hê Thủ La 
(Maheśvara) tức là chủ của ba ngàn Thế Giới, trụ trong ba ngàn cõi, do Tâm ngã mạn 
nên không nghe lệnh mời (triệu mạng) mà tự nghĩ rằng: “Ta là chủ của Tam Giới, có 
ai hơn được mà dám triệu Ta vậy?!...” Rồi lại nghĩ rằng “Các vị Trì Minh sợ tất cả uế 
ác. Nay Ta hóa làm rất cả vật dơ uế vây quanh bốn mặt rồi trụ ở giữa thì các vị Trì 
Minh có dùng Chú Thuật, cũng chẳng làm gì được”.  

Thời Vô động Minh Vương vâng theo Giáo Mạng của Đức Phật, kêu triệu vị Trời 
ấy. Thấy vị đó làm các việc như vậy, liền hóa làm Thọ Xúc Kim Cang (tức là Bất 
Tịnh Kim Cang) khiến bắt vị ấy.  
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Bấy giờ Bất Tịnh Kim Cang trong giây lát ăn nuốt hết thảy các uế không còn dư 
sót, liền bắt đến vị ấy đến chỗ Phật. Vị ấy nói: “Ngươi là loại Dạ xoa còn Ta là chủ 
chư Thiên, làm sao có thể nghe lệnh mời của Ngươi”. Liền bỏ chạy trở về, như vậy bảy 
lần.  

Khi ấy Vô Động Minh Vương bạch Phật rằng: “Thế Tôn! Hữu Tình này cố ý 
phạm Tam Muội Gia Pháp của chư Phật ba đời, nên làm gì để trị?” 

Đức Phật dạy:“Liền nên chặt đứt kẻ ấy”  
Thời Bất Động Minh Vương bắt lấy vị ấy (Maheśvara), dùng chân trái đạp lên 

đảnh đầu trong nửa vành trăng, chân phải đạp lên đầu vợ của vị ấy (Uma) trên nửa 
vành trăng. Bấy giờ vị Đại Tự Tại  Thiên liền mạng chung, ngay trong lúc mê man ấy 
thì chứng vô lượng Pháp, được thọ ký sanh vào thế giới Hôi Dục, thành Phật hiệu là 
Nhật Nguyệt Thắng Như Lai”  

Đây đều là việc bí mật. Ăn hết thảy các đồ dơ ác…là ăn nuốt  cặn đục dơ uế của 
nhóm nghiệp ác, phiền não. Đây tức là vì Pháp mà kết thúc bổn mạng. Là chặt đứt hết 
tất cả Tâm Pháp của vị ấy nhập vào Vô Sanh Pháp Tánh, ở trong đây được hết thảy 
Phật thọ ký  chứ không phải là giết chết. 

 
_ Bấy giờ chư Thiên nhìn thấy Tam Thiên Giới Thiên Vương do không thuận 

theo Tam Muội Gia của chư Phật nên tự phải mạng chung. Hết thảy đều kính sợ tự nói 
rằng: “Thiên Chủ còn như vậy thì Ta làm sao không đến!...” Liền cùng nhau đi đến 
chỗ Phật, ở trong Đại Mạn Đồ La, mà được pháp lợi. 

Thời Vô Động Minh Vương bạch Phật rằng: “Đại Tự Tại Thiên này, nên khiến 
làm thế nào?”.  

Đức Phật dạy: “Ông nên làm cho sống lại”  
 
Thời Vô Động Minh Vương liền nói Pháp Giới Sanh Chân Ngôn. Khi ấy vị Đại 

Tự Tại liền sống lại, tức rất vui vẻ bạch phật rằng: “Thật là hiếm có! Con đầu tiên được 
kêu đến đây hướng về Đức phật. Vị Dạ Xoa này là loại nào mà con chẳng thể biết?” .  

Đức Phật dạy: “Đây là chủ của chư Phật” 
“Con nghĩ rằng chư Phật là đấng Tôn Quý trong hết thảy, làm sao lại dùng vị này 

làm chủ ? !... Đây là chỗ không hiểu được. Nay mới biết sức của Đại Vương này khiến 
cho con được thọ ký làm Phật,  nên biết thật là Tôn của chư Phật”  

Này Bí Mật Chủ! Đại Tự Tại Thiên là chủ của ba ngàn Thế Giới  tức là tự tâm 
của chúng sanh, ấy là Vô Minh Trụ Địa ở trong các Hoặc được tự tại, chỉ trừ Tâm Đại 
Bồ Đề chứ không ai có thể giáng phục được. Chặt đứt mạng sống kia, tức là tác Chứng 
ở trong Thế Giới Tịch Nhiên. Sống lại tức là khởi các Tuệ Môn. Chính vì thế cho nên 
Chân Ngôn Hành Giả nên mỗi mỗi  thuận theo Mật Ngữ của chư Phật. 

 
_ Lại có Pháp. Đem hai loại Giới Tử  (hạt cải) với các thuốc độc hòa trộn lại làm 

hình tượng kẻ gây chướng kia,rồi dùng xoa bôi khiến cho thân kẻ kia như bị lửa đốt, 
mau bị trúng thương cho nên gọi là mau bị dựa dính. Cho đến hàng Đại Phạm gây 
Chướng còn dính,  huống là các loại khác. 

Phàm Pháp này đều cần trì tụng Đại Thành Tựu Giải Pháp lâu dài rồi mới có thể 
làm. Nếu chỉ nghe Pháp liền cầu được dùng như vậy thì không có lý này. Dùng cái cọc 
(quyết) bằng cây Khư Đà La, nếu không có cây này thì dùng cây Khổ Luyện cho đến 
dụng tân thiết (Thép Mới ) cũng được. Cần biết việc này vậy”. 

 
Thời Kim Cang Thủ bạch phật rằng: “Như con biết nghĩa của Đức Phật Thế Tôn 

đã nói. Con cũng biết địa vị trụ trong Mạn Đồ La. Thế Tôn Tôn Chủ hiện oai khiến 
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trụ địa vị ấy. Giáo Sắc của Như Lai như vậy chẳng dám ẩn dấu. Tại sao vậy? Vì Phật 
Tam Muội Da này là Thầy của hết thảy Chân Ngôn, tức là Tánh trụ”  

 
Kim Cang Thủ bạch Phật rằng: “Đại Vô Động Minh Vương này (tức là Tôn Chủ) 

hay làm các việc oai mãnh như vậy, hay điều phục việc khó điều. Đây là Sứ truyền 
Giáo Lệnh của bí mật như vậy. 

Như Bổn Tôn là Phật Bộ, tức bên trong Kim Luân, nếu làm như vậy ắt có linh 
nghiệm. Hiện Oai Đức này tức là lời nói có hiệu nghiệm, khiến cho người tu hành nếu 
làm như vậy ắt khiến cho có hiệu nghiệm, trong các sanh tử được nghe biết khắp cả, 
chẳng dám ẩn dấu Chân Ngôn Chủ của điều này. Thế bên bậc Trì Kim Cang rất oai 
mãnh chẳng dám ẩn dấu. Do nói Tôn này có linh nghiệm  cho nên làm các việc thiện 
đều thành, các loài gây chướng chẳng dám ẩn dấu chỗ mà Như Lai đã giáo sắc. Đây  
tức là Tam Muội Da của chư Phật ba đời ở mười phương. Chúng con, hết thảy Chấp 
Kim Cang cũng nên làm Pháp này, chỗ nên làm tùy theo Tam Muội Da này không dám 
bỏ mất. Tại sao vậy? Đây tức là Tánh của các Chấp Kim Cang, thế nên sẽ trụ ở Pháp 
này.  

Như nhóm bốn Tính mỗi mỗi đều có Gia Pháp. Nếu mất Gia Pháp ắt chẳng gọi 
là kính thuận sự dạy bảo của Tổ Tiên, cha mẹ…bị người đời gọi là ác tử (Con bất 
hiếu). Nay Đại Hùng Mãnh này đều điều phục sự khó điều phục, tuyên bố sự dạy bảo 
(giáo), là Pháp Gia Tính của nhóm Kim Cang Ta, ấy là nhà của Như Lai Chủng Tánh.  

Các hàng Bồ Tát tu hành Môn Chân Ngôn của nhóm này, trụ ở trong cội rễ, làm 
hết thảy sự nghiệp. Đây là lời nói mà Kim Cang Thủ dùng Thân khuyên nhủ siêng 
năng thực hành. Chỗ nên làm sự nghiệp của chúng con cũng lại như vậy. Nếu đời vị 
lai, người trì Chân Ngôn cũng nên trụ ở địa vị này, ấy là Gia Pháp của Như Lai, nên 
dùng vô lượng Môn hàng phục các chướng, khiến cho Pháp của Như Lai không dám 
ẩn dấu vậy. 

Người hành Chân Ngôn này cũng đối với các Tôn, nếu muốn làm Hàng Phục tức 
nên tự thân làm Vô Động Tôn trụ ở trong vòng lửa (hỏa luân) cũng gọi là Hỏa Sanh 
Tam Muội”.  

 
_ Này Bí Mật Chủ! Nếu lấy các màu sắc vẽ các Tôn trong Mạn Đồ La. Trước tiên 

Đức Phật nói Bổn Tôn đều có hình sắc, phần dưới sẽ nói. Như bên trên nói tùy theo 
Bổn Vị,  trụ mà làm sự nghiệp. 

Ấy là hết thảy các Tôn ở trong Hội. Nếu thấy vị ấy có màu vàng, tức tương ứng 
ngồi trong Kim Cang. Màu trắng tức ngồi trong Thủy Luân. Màu đỏ tức ngồi trong 
Hỏa Luân. Màu đen tức ngồi trong Phong Luân. Tiếp theo bên dưới có chữ có màu 
sắc là tên gọi riêng của Phạn Âm. Đây là hình tướng. Như vậy, yên lặng tức tu ngồi 
trong Đàn tròn. Các loại nên mỗi mỗi y theo Giáo mà vẽ. Thế nên chư Phật đã nói: 
“Đạo ấy huyền đồng chẳng phải là cái Tôi”, cho nên nói muốn khiến cho chúng sanh 
khởi niềm tin quyết định. 

Này Bí Mật Chủ! Đời vị lai sẽ có chúng sanh kém Huệ không tin nghe Pháp này.  
do trước kia không có Tín Căn cho nên nghe điều này nhưng chẳng tin. Vì nhóm 
chúng sanh này là hàng độn căn, thiếu Trí, chẳng đủ lòng tin cho nên nghe việc thâm 
sâu này không thể hiểu rõ, khiến tăng thêm lưới nghi ngờ. Đây tức nói lý do gây ra 
chướng ngại.  

Như vậy, chân thật vẽ hình sắc và trì tụng… mỗi mỗi đều có Ý sâu xa, vẽ việc 
không thể nghĩ bàn của Như Lai đấy. Như nhóm vẽ hình sắc này đều y theo Pháp 
chẳng nghi nhờ thì hay thâm nhập Pháp Giới bất tư nghị, chỉ người có niềm tin mới 
được nhập vào.  
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Nếu muốn dùng Tâm tính đếm thấp kém để đo lường thì làm sao biết được! Bởi 
thế há chẳng nghi ngờ sao! Nói chẳng phải là Pháp Chân Không, Vô Tướng của Như 
Lai, từ đây tự làm hại mình vậy.  

Chữ có màu sắc này cũng nói là thông đạt nghĩa chánh đúng đấy. Ấy là phương 
tiện khác, không có việc chẳng hiểu nghĩa. Do điều ấy, trước tiên ở đây, tất cả nói Phạn 
Âm hỗ trợ cho nhau”.  

 
_ Văn bên trên đã minh họa chư Phật. Nay câu bên dưới này nói rằng: Phật trước 

kia đã nói như vậy xong. Ta, người hết thảy đều nói lợi ích cho người mong cầu mà kẻ 
phàm phu kia chẳng biết. Nói Pháp Tướng trống rỗng (Śūnya: Không), hết thảy các 
Pháp Tướng nói là Thường nên trụ vào Chân Ngôn Nghiệp làm điều thiện, không có 
nghi ngờ.  

Ý này nói là: Như Lai có đủ Nhất Thiết Trí (Sarva-jñā) ở trong các Pháp mà 
được tự tại, do chúng sanh kém Huệ không thể chấp nhận ngay.  

Nói Như Lai tự chứng Lực Dụng không thể nghĩ bàn, cho nên phương tiện làm 
nhóm hình sắc tô vẽ này, khiến các chúng sanh tùy theo chỗ làm, hay mãn điều mong 
cầu mà được lợi ích. Sở dĩ như thế là do các chúng sanh chưa hiểu Tướng trống rỗng 
(Không Tướng) của các Pháp. Thế nên trong không có Tướng (vô tướng) mà phương 
tiện làm có tướng (hữu tướng). Nếu ngươi hiểu được Ý sâu xa của Phật sẽ trụ ở Hạnh 
Chân Thường, chỗ đã làm của các cõi (chư Hữu) đều nhập vào Lý Thể, đồng ở Tâm 
của Nhất Thiết Trí Trí. Như vậy không nghi lo, hết thảy Pháp chướng ngại không có 
dịp thuận tiện quấy nhiễu. 

 
_ Tiếp lại nói Pháp Giới Sanh Chân Ngôn là: 
“Nẵng ma tam mạn đa một đà nẫm (1) Đạt ma đà đổ (2) tát-phộc bà phộc cú 

ngân” 
     

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ DHARMA-DHĀTU  SVABHĀVAKA- 
UHAṂ 

 
_ Bí Mật nói là Bất Động, là Tâm Bồ Đề, nghĩa của Đại Tịch Định. Ta, Bạc Già 

Phạm Đại Nhật Thế Tôn từ Chánh Giác ban đầu, ngồi ở Đạo Tràng Tịch Diệt, dùng 
Đại Nguyện cho nên chứng biết Chư Phật Ứng Chánh Đẳng Giác ba đời, đều từ bốn Bí 
Mật, ba Bồ Đề dấy lên, ứng hiện ba Thân thành Đẳng Chánh Giác 

Khi Như Lai thành Đạo thời trước tiên ngồi dưới cây Bồ Đề báu, hàng Ma thành 
Đạo, tức là Đại Tịch Định, Bất Động, nhân gốc rễ của Bồ Đề, nghĩa của chư Phật ba 
đời đều huyễn hóa. 

Hiện mọi loại thân tức là giáo hóa điều phục các chúng sanh. Nhân vào việc mà 
lập Hiệu gọi là Bất Động Tôn 

 
_ Lại minh họa nghĩa của Tôn. Tức là Thân Trí sai biệt của Đại Nhật Thế Tôn, 

dùng Đại Nguyện cho nên ở trong Vô Tướng mà hiện làm Tướng. 
 
_ Nhắm một con mắt có Ý sâu xa, thị hiện thân cực tệ xấu ác. Chỉ Đức Phật Thế 

Tôn mới có đầy đủ mọi Tướng rộng lớn viên mãn, còn Ta là Thân xấu xí hèn kém, 
cũng là nghĩa của Bố Ma (khiến cho Ma sợ hãi) 

 
_ Trên đầu có bảy búi tóc biểu thị cho bảy phần Bồ Đề. 
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_ Bên trái rũ một lọn tóc hướng xuống dưới là nghĩa của rũ lòng Từ Bi, thương 

nhớ chúng sinh hèn ác rất khổ não. 
 
_ Nói Vô Động Sứ Giả tức là Đại Nhật Như Lai, như vị vua của Thế Gian ra lệnh 

sai khiến một người gấp rút truy bắt đem người kia đến, bên trên đến vương công bên 
dưới đến dân thường, không kể giàu nghèo sang hèn… chẳng ai dám trái nghịch đều 
tùy theo sự sai khiến đi đến chỗ của nhà vua,  không kể  thiện ác mỗi mỗi đều y  theo 
Giáo Mạng. Nghĩa của Vô Động Sứ cũng lại như vậy, hay khiến cho người hành Chân 
Ngôn gần gũi thấy Phật, cho nên phát Tâm rộng lớn, trong địa vị Quán Đảnh là con 
trưởng của Phật, Đức Phật khiến Nguyện thanh tịnh cõi nước của Phật, Thần Thông du 
hý. 

 
_ Tay phải cầm cây kiếm. Như sự chinh chiến, phòng ngự của Thế Gian cũng 

đều cầm vũ khí sắc bén thì mới thắng được. Bồ Tát cũng như thế 
 
_ Tay trái cầm sợi dây là nghĩa cột trói. Lại như Thế Gian kín đáo bắt một 

người. Như có kẻ trái nghịch khó hàng phục, liền dùng sợi dây cột buộc kéo đi. Sợi 
dây bí mật của chư Phật hàng phục bốn Ma cũng lại như vậy. 

 
_ Ngồi trên bàn đá cũng là nghĩa bất động, Như núi non ở đời cũng dùng đá trấn 

áp thì mới đứng yên. Lại như biển lớn cũng dùng Núi Tu Di trấn áp thì mới được 
thường yên, lắng trong viên mãn. Bất Động cũng như thế, do do Tánh của tảng đá lớn 
hay sanh ra hết thảy vật báu. Vô Động (Acala) ngồi trên bàn đá lớn cũng hay sanh ra 
báu Công Đức của Phật, cũng là nghĩa hàng phục bốn Ma. 

 
_ Bất Động cũng tự thân mình phát ra ánh sáng nóng rực của lửa, tức là Bổn Tôn 

tự trụ Hỏa Sanh Tam Muội 
Lại nói rõ lửa có bốn nghĩa: hai loại thuộc Thế Gian, hai loại thuộc Xuất Thế 

Gian. 
Lửa Thế Gian. Thứ nhất là Nội Hỏa (lửa bên trong), tên gọi của ba Độc phiền 

não là lửa, hay thiêu đốt các Công Đức tốt lành của chúng sanh. Thứ hai là Ngoại Hỏa 
(lửa bên ngoài) hay thành tựu chúng sanh, nuôi dưỡng vạn vật. 

Lửa Xuất Thế Gian là lửa Đại Trí vậy. 
Như trong 95 Pháp của Ngoại Đạo thì pháp thờ lửa là hơn hết. Như con Rồng lửa 

to lớn biến làm lửa Xuất Thế thiêu đốt gây tổn hại chúng sanh, cũng hay thiêu đốt mọi 
vật. Lửa Vô Động Trí trước tiên hay hàng phục Rồng lửa, chế ngự các Đạo khác, bên 
trên đến Đẳng Giác, bên dưới đến chúng sanh, đều hay thiêu đốt các phiền não cho 
đến tập khí Đại Trí của Bồ Đề, cũng hay thiêu đốt hết thảy Vô Minh, phiền não, 
chướng ngại hắc ám của chúng sanh. 

Lại chữ câu Chân Ngôn của Bổn Tôn có nghĩa Hỏa Sanh, tức là câu Ma Hạ Lô 
Sa (Mahā-roṣa:Đại sinh khí, đại phẫn ác). Lửa Trí này trụ tại A Tự Nhất Thiết Trí 
Môn, lớp lớp thiêu đốt tập khí phiền não rộng lớn của Bồ Tát khiến cho không còn dư 
sót, cho nên gọi là Hỏa Sanh Tam Muội. 

 
Lại nghĩa của Vô Động là cầm giữ cây kiếm sắc bén hay đoạn hoại nghiệp sanh 

tử, yêu thích, phiền não. Hàng phục tham, sân, si, ngã mạn, phiền não trong ba đời.  
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_ Ăn đồ dư thừa là ăn nuốt hết thảy các ác nghiệp, phiền não, chướng nặng nề 
của chúng sanh khiến cho hết sạch không còn dư sót. Do chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn, 
cho nên hàng phục đời vị lai; chặt đứt Vô Minh, phiền não, tập khí, kiến chướng… 

 
_ Cầm sợi dây Kim Cang dẫn dắt đến đường Đại Bồ Đề, trụ tại cửa Giải Thoát 

của Phật, nối tiếp phát vượng địa vị mầm giống của Tam Bảo chẳng cho đứt đoạn, cho 
nên gọi là nghĩ a Hàng Tam Thế.  

 
Thế nên Bổn Tôn trụ tại bốn Mật Môn là lớp lớp của A (A- ) Lộ (RO- ) Ham 

(HĀṂ- ) Hàm (MĀṂ - ), là nghĩa Bố Ma (lam cho Ma sợ hãi), cũng là nghĩa của 
Chủng Tử. Như khu ruộng tốt của Thế Gian có thể gieo xuống mầm giống tốt. Mầm 
giống Trí của chư Phật cũng lại như vậy, hay thành tựu Đại Bi Mạn Đồ La sanh ra hết 
thảy Đà La Ni Môn, Tam Ma Địa Môn 

 
_ Cây Câu Để Chi (là cây hòe), cây Điểu Già (là Ốt Bột) cây A Di Thi Lợi Sư (là 

cây Thủ Cung Hòe), cây Trấn Đầu Ca (không rõ là cây gì), cây Đốc Ca (là cây Lật), 
cây Bá La Sư (là cây Hồ Đào), cây Dương Tố Khư (cam thảo), cây Cư Lăng Ca (là cây 
mận,) cây Xá Lợi Bát Na (là tường vi)  

 
_ Lại nữa hoặc có Chân Ngôn mà bên trong có ba chữ Hồng hay thành tựu hết 

thảy việc. Ấy là việc của nhóm: Hộ Thân, Kết Giới, Triệu Thỉnh, Cúng Dường, 
Tương Trợ, Quyết Phạt, Giáo Thọ….Nếu người trì hết thảy Chân Ngôn đã lâu mà 
chẳng thành tựu thì trì Chân Ngôn này sẽ thành tựu Pháp của hết thảy Chân Ngôn. 

Tam Hồng Tự Chân Ngôn là: 
“Nẵng mồ lạt đát nẵng đát ra dạ da(1) nẵng mãng thất chiến-đồ phộc nhật-

ra bá noa duệ (2) ma hạ dược khất-xoa, tế na bát đa duệ (3) Úm (4) tô tất địa da, 
tô tất địa da (5) sa thái dã (6) tô tất địa yết ra (7) hồng hồng hồng (8) phấn tra 
phấn tra”. 

   
      

              
NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ŚCAṆḌA VAJRA-PĀṆĀYE – MAHĀ-YAKṢA -SENAPATĀYE 
OṂ – SUSIDDHIYA  SIDDHIYA-SĀDHAYA, SUSIDDHI KARA – HŪṂ  

HŪṂ  HŪṂ – PHAṬ  PHAṬ  PHAṬ 
  
_ Liên Hoa Bộ Minh Vương tên là Hạ Dã Yết Rị Bà (Hayagrīva) là Bổ Sắt 

Trưng Ca Minh Vương Chân Ngôn, cũng gọi là Giáng Tam Thế Minh Vương. 
Chân Ngôn là: 
“Nẵng mô ra đát-nẵng đát ra dạ da. Nẵng mãng thất chiến đồ phộc nhật ra 

bá noa duệ, ma ha dược khuất-xoa tế  nẵng bát đa duệ. Úm, tố bà nễ tố bà hồng 
khất lị vĩ noa, khất lị vĩ noa, hồng, khất lị vĩ noa, bá da hồng, a na da hộ, bạc già 
phạm, vĩ nễ dạ, phộc nhật ra ra xà, hồng phấn tra, nẵng mãng” 
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NAMO  RATNA-TRAYĀYA 
NAMAḤ  ŚCAṆḌA VAJRA-PĀṆĀYE – MAHĀ-YAKṢA -SENAPATĀYE 
OṂ – SUMBHA  NISUMBHA  HŪṂ – GṚHṆA  GṚHṆA  HŪṂ – GṚHṆA  

APAYA   HŪṂ – ĀNAYA  HOḤ – BHAGAVAṂ  VIDYĀ-RĀJA  HŪṂ  PHAṬ 
NAMAḤ   

 
_ Liên Hoa Bộ Minh Vương Tâm: 
“Úm, vĩ lộ chỉ ninh, sa phộc ha” 
   

OṂ_ VILOKINI  SVĀHĀ 
 
_ Phật Bộ Minh Vương Tâm: 
“Úm, nhạ phộc nhật ra, lộ giả ninh, sa phộc  ha”  

     
OṂ_ JAḤ _ VAJRA-LOCANI  SVĀHĀ 
 
_ Kim Cang Bộ Minh Vương Tâm: 
“Úm, mãn độ lị nễ dị bát đế sa phộc  ha” 
  
Niệm tụng xong, lúc muốn nằm ngủ thời tác Quang Trang Nghiêm Ấn lúc 

trước. 
Lại dùng Bộ Mẫu hộ Thân, lại Bị Giáp gia trì chỗ nằm, sau đó lắng sạch Thân 

Tâm. Tụng Minh là: 
“Úm, phệ xa nễ hồng”. 

   
OṂ_ VEŚANI  HŪṂ 
Dùng Gia Trì này khiến không có mộng ác. Nếu có mộng thấy các Tướng ác, liền 

tụng Minh này là: 
“Úm, phộc nhật ra na la ha na ma tha bàn xà ra noa hồng phấn”  

         
OṂ_ VAJRA  DARA  HANA  MATHA  PACA  RAṆA  HŪṂ  PHAṬ 
Tụng 108 biến, ở chỗ nằm ngủ, như Pháp Tịch Trừ, Kết Giới 
 
_ Nếu muốn biết tướng Thiện Ác, nên dùng ba Bộ Minh Vương Tâm lúc trước 

gia trì Đàn, nước thơm bảy biến, rồi uống ba bụm kèm rưới vảy trên Thân. 
_ Nếu lúc niệm tụng cầu thành tựu thời như bên trên tác Pháp rồi mới nhận lấy 

tướng tốt lành. 
 
“Hết thảy chúng sanh 
Vô Minh che lấp 
Chỉ cầu Bồ Đề 
Chẳng thể tin nhận 
Ta nay vì họ 
Chẳng vì Thân mình 
Nguyện xin Như Lai 
Vào lúc Thành Tựu 
Trả lại (Ta) biến số”  
Tụng Kệ xong rồi, dùng Bách Tự Minh gia trì 
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Lại dùng Bộ Mẫu hộ Tôn với Thân của mình 
Dùng Tam Muội Da Đại Kết Hộ, chuyển Ấn ấy vòng theo bên trái, dùng câu 

Văn Xà liền thành Giới vậy 
 

ĐỂ LỊ TAM MUỘI DA BẤT ĐỘNG TÔN THÁNH GIẢ 
NIỆM TỤNG BÍ MẬT PHÁP 
_QUYỂN THƯỢNG (Hết)_ 
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Mật Tạng Bộ 4 – No.1201 (Tr.16_ Tr.20) 
  

ĐỂ LỊ TAM MUỘI DA BẤT ĐỘNG TÔN THÁNH GIẢ 
NIỆM TỤNG BÍ MẬT PHÁP 

_QUYỂN TRUNG_ 
  
Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG Phụng Chiếu 

dịch 
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ 
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH  
   

CĂN BẢN CHÂN NGÔN 
_PHẨM THỨ HAI_ 

  
Trong Kinh Tam Muội Da lược nói: Vô Động Minh Vương Căn Bản Bí Yếu 

thành tựu hết thảy sự nghiệp  vì muốn cho các người tu hành hiển phát Thật Trí của 
chư Phật. Chư Phật Ứng Chánh Đẳng Giác ba đời đều do thành tựu Đà La Ni Môn, 
Tam Ma Địa Môn ở dưới cây Bồ Đề hiện chứng Tối Thắng Tam Giải Thoát Môn 
đầy đủ hết thảy Trí (nhất thiết Trí) 

Thích Sư Tử (Śākya-siṃha) kia do được Vô Tỷ Đại Minh Chú Tạng, cho nên 
hay tồi phục ma quân lợi lạc hết thảy. Thế nên người có Trí an Tâm trong sự bí mật 
của Môn này làm Hạnh, cần phải tịnh Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) tu hành Pháp này mau 
được thành tựu hết thảy Trí 

Ta, Bạc Già Phạm Đại Nhật Thế Tôn lại vì hết thảy người tu Chân Ngôn. Vì 
muốn trừ chướng cho nên trụ ở Hỏa Sanh Tam Muội nói Đại Tồi Chướng Chân 
Ngôn này. Oai thế của Bí Mật Minh này hay trừ hết thảy mọi loại chướng nạn của hữu 
tình, cho đến Phật Đạo (Buddha-mārga) dưới cội Bồ Đề,  dùng sức của Chân Ngôn 
này cho nên hết thảy Ma quân không có gì chẳng tan hoại, huống chi là hết thảy các 
Chướng của Thế Gian.  

Lại minh họa Chướng này, lược có hai loại: 
1_ Nội Chướng (chướng bên trong) là từ Tâm của mình sanh ra, loại ấy rất nhiều 

không thể nói hết. 
2_ Ngoại Chướng (chướng bên ngoài) từ bên ngoài mà sanh ra, loại ấy cũng rất 

nhiều, nên  dùng lời thiết yếu đều hay trừ Chướng vậy.  
Liền nói Đại Tồi Chướng Thánh Giả Bất Động Minh Vương Oai Nộ Minh là: 
“Nẵng ma tam mãn đá phạ nhật ra nẫm(1) đát ra-tra, a mô già chiến nõa (2) 

ma ha lộ sái ninh (3) sa-phả tra dã, hồng (4) đát ra ma dã, đát ra ma dã (5) hồng, 
đát ra tra ham hàm (6)” 

            
    

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA  MAHĀ-  
ROṢAṆA  SPHAṬYA  HŪṂ  TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ  HĀṂ  MĀṂ 
 

_ Bí Mật Thích nói rằng: 
Nẵng ma tam mãn đá phạ nhật ra nẫm (NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ): 

Quy mệnh khắp cả Phẫn Nộ Kim Cang Vương (Krodha-vajra-rāja) 
Đát ra tra (TRĀṬ): Tàn hại phá Chướng. 
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A mô già chiến nõa (AMOGHA-CAṆḌA): sự cùng cực trong sự cực ác của Bất 
Không Oai Nộ, là hình trạng bạo ác không có gì vượt qua được, cho đến các Chướng 
của hết thảy Thế Gian khiến cho không có dư sót. Là ác trong ác vậy. 

Ma ha lộ sái ninh (MAHĀ-ROṢAṆA): Đây là Đại Nộ, rất phẫn nộ bạo ác trong 
sự cực ác, tức là Đệ Nhất Nghĩa (Chân Lý tối cao) của chư Phật, oai mãnh tàn hại Thế 
Gian tận sào huyệt Định, nhập vào Pháp Giới (Dharma-dhātu), quy y Kim Cang Giới 
(Vajra-dhātu) 

Sa-phả tra dã (SPHAṬYA): Phá hoại 
Hồng (HŪṂ): Khủng bố 
Đát ra ma dã (TRĀMAYA): kiên cố, bền chắc 
Hồng, đát ra tra (HŪṂ  TRĀṬ) 
Ham hàm (HĀṂ  MĀṂ): Chủng Tử 
Dùng hai chữ sau làm Chủng Tử (Bīja), trong nghĩa của các câu đều hay thành 

sự nghiệp. 
Đầu tiên, Chiến Nõa ( : CAṆḌA) nghĩa là chết, vào A Tự Môn ( _A) tức 

là nghĩa không có sanh tử 
Đồ ( : ḌA) nghĩa là Chiến (đánh nhau), dùng vua Đại Thế không có sanh tử này  

cùng với các bốn Ma đánh nhau vậy. 
Tiếp đến Ma ( :MA) nghĩa là Ngã (cái tôi), vào A Tự Môn tức là Vô Ngã 

(không có cái tôi), cũng là Không Tam Muội (Śūnya-samādhi) vậy 
Chữ Lô ( : RO) có chữ La ( :RA) là nghĩa của Cấu Chướng làm Thể. Có tiếng 

Ổ ( :U) là Tam Muội (Samādhi), tức Xa Ma Tha (Śamatha: Thiền Chỉ) làm Đại 
Tam Muội vậy 

Ninh ( : ṆA) nghĩa là Chiến (đánh nhau), vào A Tự Môn tức Đại Không Tam 
Muội 

Tát ( :SA) nghĩa là cứng bền (kiên) 
Phả ( : PHA) nghĩa là bọt nước, biết Pháp của Thế Gian như đống bọt, cho nên 

dễ phá hoại. Bên cạnh có điểm của chữ A  ( : PHĀ) tức là Hành 
Tra ( :Ṭ) nghĩa là Chiến (đánh nhau), hay đánh phá Chướng đáng sợ, khiến cho 

bị phá nát.  
Dã ( :YA) nghĩa là Thừa (Yāna) 
Hồng ( : HŪṂ) là Đại Không Tam Muội 
Như bên trên nói Đát ( : TA) là Như (Tatha), La ( :RA) là không có dơ, Tra 

( : Ṭ) là tạo làm. Ấy là tất cả Pháp không có tạo làm 
Bên trên chữ Ham ( : HĀṂ) có điểm không, nghĩa là Viên Tịch, cũng gọi là 

Đại Không Trí (Mahā-śūnya-jñāna) 
Vào Ha Tự Môn (HA) nghĩa là Hạnh, lại có tiếng A ( : HĀ), nên là Bố Ma 

Chướng Kim Cương Tam Muội Hạnh   
Dã ( :YA) tức là Đại Không, dùng Hạnh Đại Không Bất Động khủng bố tất cả 

Ma Chướng 
Chữ Hàm (MĀṂ: ) cũng gọi là Đại Không Trí. Vì Ma Tự Môn ( :MA) 

nghĩa là Ngã (cái tôi), do vào A Tự Môn nên là Vô Ngã (không có cái tôi). Ay là tất cả 
Pháp vốn không có sanh diệt. Lại dùng Đại Không Vô Ngã Tam Muội mà khủng bố 
chúng Ma, do chữ này cũng có tiếng A (A) với dã (YA) vậy 
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A (A- ) Lô (RO- ) Ham (HĀṂ - ) Hàm (MĀṂ - ). Bốn chữ này đều có 
tiếng A, tức khủng bố Ma lần nữa khiến cho rất sợ hãi. Tức là nghĩa phá hai chướng 
bên trong bên ngoài.  

Kết Tam Muội xong, liền tưởng toàn thân của mình thành chữ Lam ( : RAṂ). 
Chữ này tưởng thành giống như màu lửa  từ Chữ phát ra lửa nóng bức sáng rực thiêu 
đốt ba độc Phiền Não với Tùy Phiền Não trong Thân, một thời thiêu đốt hết thì lửa 
cũng tùy diệt, chỉ còn chữ Lam ( ) thành mặt trăng sáng ngay trong trái tim.  

Khi tác Quán đấy thì chẳng nên trụ lâu, mau chuyển Huệ Tâm khiến cho điều ấy 
thành tựu. 

 
TẮM GỘI, KẾT HỘ THÂN 

_PHẨM THỨ HAI_ 
  
1_ Vô Động Kim Cang Cực An Ổn Hộ Thân Ấn Minh. 
Trước tiên lấy 2 ngón út xoa nhau bên trong, ló ra nơi hổ khẩu của ngón cái. Kèm 

dựng 2 ngón giữa, 2 ngón vô danh giao nhau ở lưng  ngón giữa. Đem hai ngón trỏ đều 
nắm ngón vô danh, dựng 2 ngón cái vịn lóng giữa của ngón giữa.   

Minh là: 
“Nẵng ma tam mạn đa bột đà nẫm (1) Úm (2) hạ ra hạ ra (3) ma ha nễ nhĩ đa 

hồng phán tra (4)” 
       

*) NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ  HARA  HARA  MAHĀ-
NIRJITA  HŪṂ  PHAṬ 
 Bấy giờ Vô Động Thánh Giả nói Pháp tắm rửa có 2 loại: Một là Nội Tịnh, hai 
là Ngoại Tịnh.   
Một là Nội Tịnh (làm sạch bên trong): đối với các chúng sanh khởi Tâm Từ, Bi, 

Hỷ, Xả Tâm thanh tịnh vô ngã. 
Hai là Ngoại Tịnh (làm sạch bên trong): dùng nước tắm rửa, hoặc ở trong sông. 

Trước tiên kết Tam Muội Da Ấn để trên đảnh tụng Minh ba biến, liền dùng Chử Ấn 
Minh hộ thân rửa các thứ dơ bẩn, rồi mới có thể Kết Giới làm sạch nước với đất, lại 
dùng Chử ấn Minh. 

 
2_ Vô Động Kim Cang Tẩy Dục Kết Hộ Bát Phương ấn Minh. 
Co Thiền Độ (ngón cái trái) vào lòng bàn tay, nắm lại làm quyền. Dựng một mình 

Tiến Độ (ngón trỏ trái) như ngọn núi Kim Cang, chuyển 3 lần. Chuyển theo bên phải 
thành Kết Giới, chuyển theo bên trái thành Giải Giới với Tịch Trừ  

Minh là:  
“Úm, hàm hồng, ma ha hứ ma bạn đà nễ, bàn đà hồng, bàn đà phạ nhật-ra 

phạ nhật-lê nễ, hồng phán tra” 
            

OṂ_  HĀṂ  HŪṂ, MAHĀ-SĪMĀ-BANDHANI  BANDHA  HŪṂ  BANDHA-
VAJRA  VAJRIṆĪ  HŪṂ  PHAṬ  

  
3_ Vô Động Kim Cang Tẩy Dục Tịnh Thủy Ấn Minh. 
Co Thiền Trí (2 ngón cái) vào lòng bàn tay của Định Huệ (2 tay) dùng Ấn quấy 

nước, trừ các Chướng  
Minh là: 
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“Nẵng ma tam mạn đá phạ nhật-ra xá (1) đát-ra tra, a mô già chiến đồ (2) 
ma ha rô sái nõa (3) tát-phả tra da hồng (4) đát-ra bà da đát-ra bà da, hồng đát 
lộ-tra, hồng đát lộ tra” 

            
    

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ TRĀṬ_ AMOGHA-CAṆḌA  MAHĀ-  
ROṢAṆA  SPHAṬYA  HŪṂ  TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ  HŪṂ  
TRĀṬ   

  
4_ Bất Động Kim Cang Trước Giáp Ấn Minh 
Co Giới Phương (2 ngón vô danh) vào lòng bàn tay, cùng dính lưng nhau. Co 

Tiến Lực (2 ngón trỏ) vào lòng bàn tay cũng lại như vậy. Dựng sáu Độ (6 ngón tay còn 
lại) hợp Tam Cổ Chử (cái chày ba chia), mở cổ tay, ấn trên thân đảnh, gia trì năm chỗ 
rồi bung tán trên đảnh. Đấy gọi là Kim Cang Giáp. 

Minh là: 
“Úm hàm hồng, phạ nhật-ra tam ma duệ, phạ nhật-ra ca phạ chế hộ, phạ 

nhật-ra hồng phán tra” 
         

OṂ_  HĀṂ  HŪṂ _ VAJRA-SAMAYE  VAJRA-KAVĀCE  HOḤ _ VAJRA  
HŪṂ  PHAṬ 

Dùng Minh Ấn này ấn năm chỗ, liền thành Trước Giáp (mặc áo giáp) tùy ý tắm 
rửa. 

  
5_ Bất Động Kim Cang Quán Đảnh Ấn Minh 
Giới Phương (2 ngón vô danh) Đàn Huệ (2 ngón út) cài chéo nhau bên trong, 

dựng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) hợp phụ Tiến Lực (2 ngón trỏ), Trí (ngón cái phải) 
vịn lưng Phương (ngón vô danh trái), Thiền (ngón cái trái) cũng như thế. Đây là Bản 
Tôn Quán Đảnh Ấn 

Minh là: 
“Nẵng ma tất-đa-la dã địa-vĩ nghiệt đa nẫm, tát ra phạ đát tha tô đá nẫm, 

hột-lị tát ra phạ mẫu đà na tì la ba ba la thấp ma tỳ sái kế, a tỳ săn giả đát mô nỗ 
đệ bá la phạ để vĩ ra dã lệ, sa-phạ ha” 

 
Người tu Chân Ngôn mặc giáp hộ thân, tắm rửa mặc áo xong 
Minh là: 
“Úm hàm hồng,  tắc-phả tra da, tát hề hồng, la ca sa, hàm phán tra” 

         
OṂ_  HĀṂ  HŪṂ _SPHAṬYA  SAHYA  HŪṂ  RAKṢA  HĀṂ  PHAṬ 
 
_ Bất Động Kim Cang Chử Ấn Chân Ngôn, dùng ở hết thảy nơi dơ uế.  
Người tu Chân Ngôn muốn đến các nơi dơ uế. Trước tiên dùng Chử Ấn (Ấn cái 

chày) ấn năm  chỗ là hai vai, trái tim, vầng trán, cổ họng, đảnh đầu. Khi dùng ấn thời 
dùng Minh gia trì, đến trên đảnh đầu thì bung tán 

Tụng Minh là: 
“Úm,  a giả la ca nõa, chiến đồ sa đà da, hồng phán tra” 

       
OṂ _ ACALA-KĀṆA  CAṆḌA-SĀDHAYA  HŪṂ  PHAṬ 
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KẾT HỘ ĐẠO TRÀNG 
_PHẨM THỨ TƯ_ 

  
1_ Vô Động Kim Cang Tam Muội Da Ấn Minh  
Như vậy y theo Pháp tắm rửa xong, liền đi đến Tịnh Xá, dùng Tâm thanh tịnh, 

như thường chắp tay, dựng thẳng 2 độ Thiền Trí  (2 ngón cái) để ở trên đảnh, suy nghĩ 
chư Phật Bồ Tát như đối trước mặt. Buông thả Thân Tâm ấy, thản nhiên Thiền Duyệt 
vào Tam Muội Da  

Minh là:  
“Nẵng ma tát phạ mẫu đà mạo địa, tát đát-phạ nẫm. Na mạc tô tất địa sa đạt 

nễ, a nghiệt-lệ ca rô nễ, phạ ra đề đát ra dị, a bà duệ, a để ma lệ, na mãng tố-đô 
đế, ba la ma tất địa đà dã, kế tì dụ, ma ha cật-lị bế tệ, sa phạ ha”  

 
Thiền Trí (2 tay) kèm hợp Liên Hoa Chưởng 
Gia trì Bổn Minh an trên trán  
Suy nghĩ các Pháp vốn chẳng sanh 
 
2_ Bất Động Oai Nộ Tịch Trừ Chướng Nạn Ấn Minh. 
Nguyện (ngón giữa trái) Lực ( ngón trỏ trái) cùng dựng thẳng 
Huệ (ngón út trái), Phương (ngón vô danh trái) như thế móc 
Trí Độ (ngón cái trái) vịn như vòng 
Dùng Nhẫn (ngón giữa phải) Tiến (ngón trỏ phải)  như Kiếm 
Xỏ vào trong bao Định (tay trái) 
Đây tên Vô Động Kiếm 

 
 
Kết hộ Phương Ngung Giới 
Rút đao quay bên trái 
Tịch trừ hết thảy Ma 
Cầm kiếm xoay bên phải 
Ngón dưới Kim Cang Quyết 
Trên kết Hư Không Giới 
Lại tụng Bí Mật Minh 
“Nẵng ma tam mạn đá phạ nhật-ra noản, đát-ra tra chiến đồ, ma ha lộ sái 

nõa, sa-phả tra da, hồng, đát-ra tra, ham hàm” 
           

NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ TRĀṬ_ CAṆḌA    MAHĀ-ROṢAṆA  
SPHAṬYA  HŪṂ  TRĀṬ  HĀṂ  MĀṂ  

Ngầm tụng 3 biến hoặc 7 biến, đem Ấn xoay theo bên phải là Kết Hộ, chuyển 
theo bên trái là Tịch Trừ cùng với trên dưới. Oai lực của Minh đấy hay ủng hộ lớn cho 
Đại Giới khắp mười phương cùng với Hộ Thân và Tịnh Trừ nơi chốn, cho đến ba 
cõi…. còn hay phòng hộ được, huống chi là Pháp đấy đã làm ở một phương, Thời tùy 
theo Hành Giả, Tâm niệm Minh Ấn với nơi hướng đến, hay khiến cho mọi mọi loài 
với quyến thuộc của Võng Lượng khó điều phục…đều nhìn thấy oai nộ của Kim Cang 
rực rỡ như đống lửa lớn vòng khắp chốn ấy. 
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Công năng của Ấn này rất lớn, khó nói hết. Nếu người trụ ở đời nói công năng ấy 
thì cũng chẳng thể hết được. Đây gọi là Vô Động Kim Cang Kiếm, Ấn Minh này 
cũng dùng thông cho Hộ Thân Kết Giới của 5 Bộ 

 
3_ Vô Động Kim Cang Năng Thành Tựu Nhất Thiết Sự Nghiệp Chử Ấn 

Minh. 
Dựng mở Chỉ (?Quán)Vũ Chưởng (lòng bàn tay phải) 
Thiền (ngón cái phải) Tiến (ngón trỏ phải) vịn như vòng 
Đều dựng ngọn Kim Cang 
Đấy tên Vô Động Chử (chày Vô Động) 
 

 
Lại tụng Mật Ngôn là: 
“Nẵng ma tam mạn đa phạ nhật-ra noản, chiến nõa. Úm, a giả la, ca nõa giả 

rô, sa đà da, hồng phán tra” 
           

*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ CAṆḌA _ OṂ  ACALA-KĀṆA  
CAṆḌA-SĀDHAYA  HŪṂ  PHAṬ 

Chử Minh Ấn này hay thành tựu hết thảy sự nghiệp, cho đến tắm gội, làm đất 
sạch cùng với Hộ Thân, Kết Giới đều dùng Minh Ấn này. 

  
4_ Vô Động Kim Cang Tường Ấn Minh 
Giới Phương (2 ngón vô danh) Tiến Lực (2 ngón trỏ) co vào chưởng (lòng bàn 

tay) 
Dựng cạnh Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) với Đàn Huệ (2 ngón út) 
Co Thiền (ngón cái phải)  vịn vạch dưới của Tiến (ngón trỏ phải)  
Trí  (ngón cái trái) vịn Lực (ngón trỏ trái) cũng như vậy 
Tụng Minh là: 
“Úm, hàm hồng, phạ nhật-ra, mạn đồ lệ, bạn đà bạn đà, hồng phán tra” 

        
OṂ_  HĀṂ  HŪṂ, VAJRA-MAṆḌALE  BANDHA   BANDHA  VAJRA  

HŪṂ  PHAṬ  
Tụng Minh ba biến, đem Ấn chuyển theo bên trái 3 lần, tùy theo Tâm xa gần, liền 

thành tựu Tường Giới 
  
5_ Vô Động Kim Cang Võng Ấn Minh 
Giới Phương (2 ngón vô danh) Tiến Lực (2 ngón trỏ) chéo bên trong 
Sáu ngón dựng hợp dựa đầu ngón 
Mở cổ tay, trên đảnh chuyển ba vòng (theo bên phải) 
Liền thành Kim Cang Kiên Cố Võng  
Tụng Minh là: 
“Úm ham hồng, phạ nhật-ra tát-la bộ phạ nễ mộ, hồng phấn tra” 
Kết Ấn này xong, tụng Minh 3 lần, ở trên đảnh xoay theo bên phải 3 vòng, liền 

thành Võng Giới 
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6_ Vô Động Kim Cang Hỏa Diễm Ấn Minh 
Nghiêng hai lưng bàn tay, xoa nhau (cài chéo nhau)   
Liền thành Bổn Tôn Tam Muội Hỏa  
Hết thảy Ma quân đều bỏ chạy 
Tụng Minh là: 
“Úm hàm hồng, phạ nhật-ra nhập-phạ lệ, hồng phán tra” 

      
OṂ_  HĀṂ  HŪṂ, VAJRA-JVALE  HŪṂ  PHAṬ  
Kết Hỏa Diệm Ấn này xong, tụng Minh 3 biến, ở bên ngoài bức tường Kim Cang 

xoay theo bên phải ba vòng, liền thành Hỏa Viện 
  

CÚNG DƯỜNG 
_PHẨM THỨ NĂM_ 

  
1_ Vô Động Kim Cang Tọa Ấn Minh 
Duỗi ngửa chưởng Định (lòng bàn tay trái) nâng lưng Huệ (bàn tay phải) 
Hành Nhân tưởng thành Tòa Kim Cang (Vajrāsana) 
Trên Tòa, an Ấn đã sanh ra 
Hết thảy Thánh Giả đều tùy vui 
Tụng Minh là: 
“Úm hàm hồng, phạ nhật-ra sa nễ phạm, hồng phán tra” 

       
OṂ_  HĀṂ  HŪṂ, VAJRA- ĀSANAVAT   HŪṂ  PHAṬ  
Dùng Minh Ấn này gia trì Trú Xứ được thành đất Kim Cang chẳng hoại, liền ở 

trên đất tưởng có tòa Kim Cang, liền dùng như Lai Sở Sanh Ấn an trí chư Phật Bồ 
Tát ở trên tòa Kim Cang, rồi vòng Ấn này lại, cúng dường chư Thánh 

  
2_ Nhất Thiết Như Lai Sở Sanh Ấn Minh. 
Kim Cang bền chắc, xoa (cài chéo nhau) bên trong 
Đàn Huệ (2 ngón út) dựng mở Sở Sanh Ấn 
An này tên là Công Đức Mẫu 
Phật Pháp Tăng Bảo trụ trong ấy 
Thỉnh triệu Minh Vương với Bổn Tôn 
Kết Bí Ấn này đều vân tập 
Vòng Ấn này lại, hiến các Tôn 
Liền thành Át Già (Àrgha) cúng dường phật 
“Nẵng ma tát phạ mẫu đà mạo địa tát đát phạ nẫm. A ma ra, vĩ ca-ra đa đế 

nhị nễ, a la thệ, sa-phạ ha” 
         

NAMAḤ  SARVA  BUDDHA  BODHISATVĀNĀṂ_ AMALA  VIKARA  
TĀT  MIDI  ĀRTHE  SVĀHĀ 

Liền dùng Như Lai Sở Sanh Ấn này, tưởng làm Át Già, phụng hiến chư Phật, Bồ 
Tát chư Tôn, Hiền Thánh. Thường làm Pháp này cúng dường thì mau được thành tựu.  

 
Lại quán Bất Động Thánh Giả trụ Bổn Vị, dùng Quán Đảnh Ấn Minh lúc trước 

phụng hiến Bổn Tôn, liền tụng Căn Bản Minh một biến, hay khiến cho Thánh Giả 
hoan hỷ, mau được thành tựu viên mãn.  
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Lại Hành Giả Trì Minh, tiếp đến kết Tam Muội Da Ấn an trên đảnh (Ấn như lúc 
trước đã nói). Liền tưởng tự thân như Bổn Tôn ngồi trên hoa sen tám cánh, tay bưng lư 
hương, tức khiến cho ba Nghiệp yên lặng không có não loạn, đi đến Tịnh Xá, tới  cửa 
Đạo Tràng, ba lần xưng chữ Hồng (HŪṂ) cảnh giác chư Thánh. 

Vào Tịnh Xá xong, tiếp theo nên như thường: Lễ Sám, phụng hiến Át Già.  Nên 
tác Niệm này: “Nay Ta nên xả bỏ toàn thân cúng dường mười phương ba đời thường 
trụ Tam Bảo chúng hội Đạo Tràng. Cúi xin hết thảy chư Phật, Bồ Tát ban cho con làm 
Đại Gia Trì thành tựu tối thượng, được thành Kim Cang Tát Đỏa Tất Địa. Do cần 
được nhiệp thọ, cho nên thỉnh cầu gia hộ” 

Như vậy thưa bạch 3 lần rồi ngưng (v.v…) 
 
Lại dùng Chử Ấn như lúc trước Kết Giới gia trì tòa Bổn Tôn, dùng Như Lai Sở 

Sanh Ấn phụng hiến chư Phật Bồ Tát.  Mỗi ngày 3 thời như Pháp cúng dường, hoặc có 
thời quên niệm, thiếu sót Pháp Tắc tức phạm vào Tam Muội Da. Trước tiên tụng Đại 
Luân Kim Cang Minh với kết Đại Luân Ấn để trừ tội ấy, sám tạ  tội lỗi ấy. 

  
3_ Đại Luân Kim Cang Sám Hối Ấn Minh 
Như vậy y Pháp Kết Hộ xong 
Đều có khuyết phạm Tam Muội Da 
Mật trì Tô Ma Kim Cang Minh 
Bốn thời sám hối các lỗi lầm 
Giới Phương (2 ngón vô danh) Tiến Lực (2 ngón trỏ) móc bên trong 
Sáu ngón dựng hợp Kim Cang Luân 
Kết Ấn Minh này an trên đảnh 
Xoay phải ba vòng, tạ lỗi ấy 
Tụng Minh là: 
“Nẵng ma tất-để-lị da,địa vĩ ca nẫm, tát phạ đát tha nga đa nẫm. Úm, vĩ ra 

nhĩ vĩ ra nhĩ, ma ha chước ca la, phạ nhật-ra, tát đá tát đá,  sa la đế sa la đế, đát-
ra duệ, đát-ra duệ, vĩ đà ma nễ, tam bàn nhược nễ, đát-ra ma để, tất đà,  a hột-lị 
duệ, đát-lị lam, sa-phạ ha”.  

        

          
   

NAMAḤ STRIYA-DHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀṂ -  OṂ– VIRAJI  
VIRAJI, MAHĀ-CAKRA-VAJRA, SATA SATA, SARATE  SARATE, TRAYI 
TRAYI, VIDHAMATI  SAṂBHAṂJANI  TRAMATI, SIDDHA, AGRIYE, TRAṂ – 
SVĀHĀ. 

Người trì Chân Ngôn Kết Hộ xong, đều có khuyết phạm Tam Muội Da, nên kết 
Ấn này an trên đảnh, tụng Minh 3 biến hoặc 7 biến, xoay theo bên phải 3 vòng sám tạ 
các lỗi, sau đó niệm tụng Bổn Tôn Minh  

  
4_ Vô Động Kim Cang Mãn Túc Ấn Minh. 
Chắp tay giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng) trụ móng ngón 
Đây tên Bổn Tôn Mãn Túc Ấn 
Các thứ cúng dường và đồ hương (hương xoa bôi) 
Hương đốt, đèn sáng, thức ăn uống 
Cúng dường thượng diệu, viec cát tường 
Trì niệm Ấn này đều tròn đủ. 
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Tụng Minh là: 
“Nẵng ma tất-để-lị-dã đà-phạ nghiệt đá nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đá nẫm. 

Âm vĩ đá lị, ma ha phạ nhật-la, tát đát tát đát, sa ra đế sa ra đế, sa phạ ha” 
         

    
NAMAḤ STRIYA-DHVAGATĀNĀṂ SARVA TATHĀGATĀNĀṂ -  OṂ– 

VIRAJI  MAHĀ-VAJRA, SATA SATA, SARATE  SARATE– SVĀHĀ. 
Lại dùng Ấn Minh này, tưởng châu báu trên bờ dưới nước với vật của nhóm núi 

báu, báu màu nhiệm trong biển, Ma Ni Hoa Thọ Vương…thảy đều không có chủ đã 
nhiếp lấy. Dùng sức Phước Đức của ta, sức gia trì của chư Phật, cúng dường hết thảy 
chư Phật Bồ Tát đầy đủ Thượng Nguyện.  

  
5_ Đồ Hương Cúng Dường Ấn Minh 
Ấn như lúc trước, tụng Minh là: 
“Nẵng ma tất-để-lị-dã đa-phạ nghiệt đá nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đá nẫm. 

A tam ma ngạn độ đát mê, tố ngạn đà phạ để, tát-phả ra mãnh hàm, nga nga 
nẫm, ma hộ na duệ nê vĩ, tát phạ lật tha, sa đà nễ, sa-phạ ha” 

  
6_ Thiêu Hương Cúng Dường Ấn Minh 
Tụng Minh là: 
“Nẵng ma tất-để-lị-dã đa-phạ nghiệt đá nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đá nẫm. 

Úm, a nghiệt lị, a nghiệt lị, thủy khí thủy khí nam, tát phạ đát độ ma thủy khí, sa-
phạ ha” 

       
   

NAMAḤ    STRIYA-DVAGATĀNĀṂ  SARVA TATHĀGATĀNĀṂ _  OṂ  
AGRI  ŚIKHI  ŚIKHI, DUPAṂ-ŚIKHI  DUPAṂ-ŚIKHI   SVĀHĀ  

 
7_ Hoa Cúng Dường Ấn Minh 
Tụng Minh là: 
“Nẵng ma tất-để-lị-dã đà phạ nghiệt đá nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đá nẫm. 

A phạ lộ chỉ-đá, ma ha bố sáp-ba phạ để, sa-phạ ha” 
        

NAMAḤ STRIYA-DHVAGATĀNĀṂ SARVA TATHĀGATĀNĀṂ – 
AVALOKITA  MAHĀ-PUṢPA  VATI   SVĀHĀ  

 
8_ Ẩm Thực Cúng Dường Ấn Minh 
Tụng Minh là: 
“Nẵng ma tất-để-lị-dã đà phạ nghiệt đá nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đá nẫm. 

Úm, a ra bà, a ra bà, ca ra ca ra, phạ lị phạ lị, phạ lân phạ lân, na đà tỳ, ma ha 
phạ lị, sa-phạ ha” 

  
9_ Đăng Cúng Dường Ấn Minh 
Tụng Minh là: 
“Nẵng ma tất-để-lị-dã đà phạ nghiệt đá nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đá nẫm. 

A lam đế nễ-phạ lam đế nễ ba nho để, thủy khí, sa-phạ ha” 
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10_ Phổ Trang Nghiêm Cúng Dường Minh Ấn 
Tụng Minh là: 
“Nẵng ma tát bà mẫu đà, bồ địa tát đỏa phạ nẫm. Tát bà tha, ô-đặc già đế, 

tắc phá la hứ hàm, già già na kiếm, sa phạ ha” 
          

NAMAḤ  SARVA  BUDDHA  BODHI-SATVĀNĀṂ_ SARVATHĀ  UDGATE  
SPHARA  HĪMAṂ  GAGANAKAṂ   SVĀHĀ 

Sức của Trì Minh này hay sanh ra báu Như Ý cúng dường hết thảy chư Phật Bồ 
Tát Chúng Hội. Do sức Phước Đức của Tán Thán này khiến cho cúng dường này tràn 
khắp cả hết thảy chư Phật Bồ Tát Chúng Hội. 

 
Tán Thán Minh là: 
“Nẵng ma tát bà mẫu đà bồ địa tát đỏa phạ nẫm (1) tát bà đát lộ tăng câu tát 

nhĩ đá (2) tỳ chỉ-nhạ la thủy phệ (3) na mô tố đô đế, tát-phạ ha (4)” 
 
Lại tụng Vô Động Minh Vương Căn Bản Minh 3 lần, hay khiến cho Thánh Giả 

hoan hỷ ban cho Nguyện, mau được viên mãn Bồ Đề.  
 
_ Tiếp theo, liền sám hối các nghiệp lúc trước, hết thảy tội chướng nguyện đều 

tiêu diệt  
Lại Nguyện như vầy: “Nay con có hết thảy tất Thiện Nghiệp đều hồi thí cho 

chúng sanh trong Pháp Giới. Khiến cho Nguyện này của con mau được thành tựu Vô 
Thượng Bồ Đề, đủ Nhất Thiết Chủng Trí” 

 
Lại tụng Gia Trì Minh này 8 biến. 
Minh là: 
“Nẵng ma tát đỏa phạ nẫm. Na mộ tố đô đế ma ha phạ nhật-la tát bà tát đỏa 

phạ, tứ lộ ca la, để sắt tha, tát bà đát ra lệ phệ, đạt ra ma ma nõa, địa sắc tha da, 
sa-phạ ha”. 

Như trên cúng dường gia trì Bổn Tôn xong, kết Quán Đảnh Ấn lúc trước mà tự 
quán đảnh. 

  
11_ Vô Động Kim Cang Hư Không Bộ Mẫu Ấn. 
Kết Hư Không Minh Ấn này, dùng Hộ Thân với hộ Bổn Tôn, cho nên gọi là Bộ 

Mẫu, cũng gọi là Hư Không Nhãn. 
Tiến Lực (2 ngón trỏ) móc vào Liên Hoa Chưởng 
Tức tên Hư Không Bộ Mẫu Nhãn 
Dùng Ấn Hộ Thân với hộ Bổn Tôn 
Hai tay chia mở Niệm Châu Ấn 
Cũng tên Thánh Giả Hư Không Nhãn 
Minh là: 
“Nẵng ma tát-để-lị dã đa-phạ nõa nghiệt đế tệ, tát phạ đát tha nghiệt đế tệ. 

Úm, nga nga na, lộ giả nễ, nga nga na tam ma, tát phạ đô lỗ nghiệt đá, để sa ra 
tam bà phệ, nhập-phạ la. Na mô a mô già nẫm, sa-phạ ha” 

       
       

*)NAMAḤ  STRIYA-DHVAN-GATEBHYAḤ _ SARVA 
TATHĀGATEBHYAḤ _ OṂ GAGANA-LOCANE, GAGANA-SAMA_ 
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SARVATRA  UDGATA  ABHISĀRA  SAMBHAVE   JVALA_ NAMO  
AMOGHĀNĀṂ_ SVĀHĀ 

 
12_ Vô Động Kim Cang Pháp Giới Sanh Ấn Minh 
Giới Phương (2 ngón vô danh) Tiến Lực (2 ngón trỏ) xoa (cài chéo nhau) bên 

trong 
Sáu ngón dựng hợp trụ đầu ngón 
Hở cổ tay gia trì hai cánh tay 
Nâng Ấn dần đến đảnh bung mở 
Chân Ngôn Tất Địa từ đây sanh 
Cho nên tên là Pháp Sanh Ấn 
Kết Ấn gia trì, tụng Minh là: 
“Nẵng ma tát phạ mẫu đà mạo địa tát đát phạ nẫm. A tát la phạ tha, tát la 

phạ đa ra lộ kế, sa-phạ ha” 
        

NAMO  SARVA  BUDDHA  BODHISATVĀNĀṂ _ AḤ   SARVATHĀ   
SARVA  TRALOKE  SVĀHĀ  

Pháp Sanh Ấn từ Tâm Bồ Đề bất động của hết thảy Như Lai sanh ra, từ Bổn 
Nguyện Đại Bi sanh ra, từ miệng của Phật sanh ra, từ Pháp hóa sanh, cho nên gọi là 
Pháp Sanh Ấn. 

  
_ Tiếp đến, tụng Hư Không Bộ Mẫu Nhãn Minh 7 biến, liền quán hết thảy chư 

Phật Bồ Tát như ở ngay trước mặt,  tay cầm sổ châu (tràng hạt) như Pháp niệm tụng  
Như vậy rộng làm Phật Sự xong, nên kết Bổn Tôn Căn Bản Tam Muội Gia Ấn, 

trước tiên tụng Kim Cang Bách Tự Minh Chân Ngôn để khiến cho gia trì chẳng 
nghiêng động. 

  
13_ Niệp Sổ Châu Minh Ấn 
Ấn ấy dựa theo Bộ Mẫu Ấn lúc trước, chia mở hai bàn tay, tức là Ấn này vậy. 
Tụng Minh là: 
“Nẵng ma phạ nhật ra-mục khê tệ, tát phạ đát tha nghiệt đế tì-du, bà già 

phạm đặc phạ tệ, đát địa dã tha, kiêu lị, kiện đà lị, chiến đồ lị, ma đặng nghĩ, tân 
nga lị, đát tha già đa phệ-duệ, sử đát ma để hồng, nhập-phạ lị ma đế, thệ y năng 
ca la diễm câu rô, sa-phạ ha”. 

 
14_ Vô Động Kim Cang Căn Bản Tam Muội Da Ấn Minh (Cũng gọi là Căn 

Bản Thân Ấn) 
Sáu ngón hòa hợp, xoa (cài chéo nhau) bên trong 
Duỗi thẳng Tiến Lực (2 ngón trỏ) trụ đầu ngón 
Co Trí Độ (ngón cái trái) vịn lưng Phương Tiện (Ngón vô danh trái) 
Thiền (ngón cái phải) vịn lưng Giới (ngón vô danh phải) cũng như vậy 
Nên tụng Kim Cang Bách Tự Minh 
Gia trì tự thân, trụ bền chắc 
Lại tụng Bổn Minh thành Tất Địa (Siddhi) 
Chân Ngôn là: 
“Úm, a tam ma, a tam ma, tam mạn đá đô na đá đát phạ bí để xá na nể, ha 

ra ha ra, sa-ma ra nõa, sa-ma ra nõa, vĩ nghiệt đá, mẫu đà, đạt ma đế, tát ra tát 
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ra, tam ma phạ la,  hà ra hà ra, phù sa phù sa, đát ra da, đát ra da, già na già na, 
ma ha phạ ra, ra ca-sa nể, nhập-phạ ra na, nhập-phạ ra na, sa già lệ, sa-phạ ha”. 

Tụng Bách Tự Minh gia trì. 
  
_ Lại quán hết thảy chư Phật Bồ Tát ở ngay trước mặt Hành Giả, nhiếp thọ mọi 

thứ cúng dường rộng lớn thành tựu như lúc trước. Ấy là hết thảy Tất Địa đã mong cầu 
trong đời hiện tại,  tên là Tối Thắng Tất Địa, cũng gọi là Kim Cang Tát Đỏa Tất 
Địa. 

 
_ Lại tác Nguyện này: 
“Nguyện đem Công Đức này 
Phổ cập (phổ biến truyền bá) cho hết thảy 
Chúng con với chúng sanh 
Đều cùng thành Phật Đạo” 
Mỗi ngày 3 thời niệm tụng, mỗi thời ít nhất là 108 biến, nếu ít hơn thì không 

thành. 
Niệm tụng xong, dùng Hư Không Nhãn Chân Ngôn với Ấn gia trì Bổn Tôn 

khiến hoan hỷ ban cho Nguyện, cũng khiến bền chắc không tan rã.  
 
Sau đó, tụng Căn Bản Ấn Minh là: 
Thủ Ấn  ấy dựa theo Căn Bản Tam Muội Da lúc trước. Hai tay từ ngón giữa trở 

xuống, đều hướng vào bên trong cài chéo nhau, liền làm móc câu, hai ngón trỏ cùng 
dựa cạnh ngón, hai ngón cái đều vịn móng ngón vô danh, liền thành. Tụng Căn Bản 
Minh ba biến. 

  
ĐỂ LỊ TAM MUỘI DA BẤT ĐỘNG TÔN THÁNH GIẢ 

NIỆM TỤNG BÍ MẬT PHÁP 
_QUYỂN TRUNG (Hết)_ 
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Mật Tạng Bộ 4 – No.1201 (Tr.20_ Tr.22) 
  

ĐỂ LỊ TAM MUỘI DA BẤT ĐỘNG TÔN THÁNH GIẢ 
NIỆM TỤNG BÍ MẬT PHÁP 

_QUYỂN HẠ_ 
  
Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_Tam Tạng Sa Môn BẤT KHÔNG Phụng Chiếu 

dịch 
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ 
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH  
 
1_ Vô Động Kim Cang Bảo Sơn Ấn 
Kim Cang bền chắc, xoa (cài chéo nhau) bên trong 
Đây gọi Bảo Sơn Thân Mật Ấn 
 

 
 
Các thứ cúng dường và hộ thân 
Gia trì Bổn Minh, bung trên đảnh 
  
2_ Vô Động Kim Cang Đầu Ấn 
Thiền Độ (ngón cái phải) co vào chưởng (lòng bàn tay), nắm quyền 
Ấn để trên đảnh gọi Đầu Ấn 
Suy nghĩ toàn thân trước Thánh Giả 
Tịnh tọa an Tâm mà quán chiếu 
 
3_ Vô Động Kim Cang Kế Ấn 
Giới Phương (2 ngón vô danh) Đàn Huệ (2 ngón út) xoa (cài chéo nhau) bên 

trong 
Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) hợp cứng, Tiến Lực (2 ngón trỏ) phụ 
Hai độ Thiền Trí (2 ngón cái)  dính lưng nhau 
Co vào Giới Phương (2 ngón vô danh) cài chéo trong 
Cùng hai vô danh, mặt dính nhau 
Đưa Ấn an trong búi tóc trái (tả kế) 
Đấy tênVô Động Kim Cang Kế  
  
4_ Vô Động Kim Cang Nhãn Ấn 
Dựa theo Kế Ấn lúc trước, nghiêng lật bàn tay rũ xuống đến trước trán, liền gọi là 

Vô Động Kim Cang Nhãn 
 
5_ Vô Động Kim Cang Khẩu Ấn 
Hai Độ Đàn Huệ (2 ngón út) xoa (cài chéo nhau) bên trong 
Giới Phương (2 ngón vô danh) cùng đè xoa trong, trên 
Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) hợp thẳng, Tiến Lực (2 ngón trỏ) phụ 
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Thiền (ngón cái phải) vịn lưng Giới (ngón vô danh phải), Trí (ngón cái trái) vịn 
Phương (ngón vô danh trái) 

Đấy tên Thánh Giả Kim Cang Khẩu 
 

 
  
6_ Vô Động Kim Cang Tâm Ấn 
Giới Phương (2 ngón vô danh) Đàn Huệ (2 ngón út) xoa (cài chéo nhau) bên 

trong 
Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) hợp dựng, co Tiến Lực (2 ngón trỏ) 
Thiền Trí (2 ngón cái) kèm vịn vạch Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) 
Đấy tên Vô Động Kim Cang Tâm 
  
7_ Vô Động Kim Cang Sư Tử Phấn Tấn Ấn 
Dựa theo Vô Động Kim Cang Giáp 
Chỉ sửa Tiến Lực (2 ngón trỏ) trụ đầu ngón 
Đứng lên chồm thân như cọp nhảy  
Nhiễu Đàn hành Đạo, Tịch Trừ Ma 
Sư Tử Tần Thân Đại Phấn Tấn 
Đấy tên Ngũ Cổ Kim Cang Ấn 
 
8_ Vô Động Kim Cang Hỏa Ấn 
Thiền (ngón cái phải) vịn lưng ba ngón, nắm Quyền 
Duỗi riêng Tiến Độ (ngón trỏ phải) chỉ Định Chưởng (lòng bàn tay trái) 
Mở rộng năm ngón như lửa cháy 
Đấy tên Vô Động Kim Cang Hỏa 
 

 
 
9_ Vô Động Kim Cang Pháp Loa Ấn 
Hai tay đều như Vô Động Kiếm 
Ràng móc trong chưởng, dạng như vòng 
Dựng hợp Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) trụ đầu ngón 
Tiến (ngón trỏ phải) phụ dính lưng Nhân (ngón giữa phải) 
Lực Độ (ngón trỏ trái), lưng Nguyện (ngón giữa trái) cũng như thế 
Đấy tên Vô Động Pháp Loa Ấn 
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 10_ Vô Động Kim Cang Sách Ấn 
Thiền (ngón cái phải) vịn lưng ba ngón, nắm Quyền  
Duỗi thẳng Tiến Độ (ngón trỏ phải), Quán Vũ (? Chỉ Vũ: tay trái) nắm 
Lực Độ (ngón trỏ trái) co vịn Trí (ngón cái trái) như vòng 
Đấy tên Vô Động Kim Cang Sách 
 

 
Minh là: 
“Nẵng ma tam mạn đá phạ nhật-ra noản. A, ba xá, bán xà na, hồng phán 

tra” 
        

NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ A  PĀŚA  BHAṂJANA  HŪṂ  PHAṬ      
 
_ Vô Động Kim Cang Ấn Minh 
Hay thành tựu hết thảy sự nghiệp 
Minh là: 
“Úm, a giả la, ca nõa, bột đà chế tra ca, hồng hồng, khư hê khư hê, y năng 

ngư-lị, hê ma hàm hạ lợi vĩ sa, sách bát-đa, ác hột-lị ha, hồng phán tra, a lị-da giả 
la, a nghiệt xa, khẩn chí la dạ tư, y năng ca lị la-da cú lỗ da ma, sa-phạ ha” 

            
            

  
*) NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ OṂ_ ACALA-KĀṆA  BUDDHA- 

CEṬAKA  HŪṂ  HŪṂ_ KHAHI  KHAHI_ IDAṂ  GṚHI  MĀṂ_  HĀRA-VIṢA  
SAPTA-AGREHA HŪṂ PHAṬ_ ĀRYA-ACALA  AGACCHA  KIṂCIRĀYASI _ 
IDAṂ  KĀRYAṂ  KURU  YAMA_ SVĀHĀ 

 Người hành Trì Minh mỗi khi ăn thường lấy ra một phần thức ăn dư mà cúng 
dường tượng Bổn Tôn,  hoan hỉ ủng hộ chỗ mong cầu đều được không sai. Lại tụng Vô 
Động Kim Cang Căn Bản Minh 

  
11_ Vô Động Kim Cang Giải Giới Minh Ấn 
Người hành Trì Minh niệm tụng xong, liền giải Hỏa Giới với Tường Giới đã kết 

lúc trước xong, dùng Quán Đảnh Ấn là dựng hai ngón út trụ đầu ngón. Nên tụng 
Đăng Diễm Như Lai Giải Giới Minh, dùng Ấn xoay theo bên trái tức thành Giải 
Giới là Hỏa Viện Giới lúc trước vậy.  

Đăng Diễm Như Lai Giải Giới Chân Ngôn là:  
“Nẵng ma tất để-lị đà phạ noa nga đá nẫm. Úm, hột-lị” 

   
NAMAḤ   STRIYA-DHVAN-GATĀNĀṂ_ OṂ  HRĪḤ  
Tụng Mật Ngữ xong, lại dùng hương hoa như Pháp cúng dường, sám hối ba 

Nghiệp. Liền kết Bộ Mẫu Ấn hộ thân rồi mới có thể đứng dậy đi, chuyển tụng Đại 
Thừa Phương Quảng Lý Thú, tùy ý tu hành các việc thiện.  
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_ Người hành Trì Minh mỗi khi ăn thời dùng Sự Nghiệp Kim Cang Chân Ngôn 
gia trì Chủng Tử trong thân của mình, gia thêm chữ Tông ( : VAṂ). Lại tụng Thập 
Lực Minh tám biến mới ăn. 

Minh là: 
“Nẵng ma tam mạn đá, tông” 

   
NAMAḤ  SAMANTA  VAṂ 
  
_ Thập Lực Minh là: 
“Nẵng mô tát phạ mẫu đà mạo địa tát đát-phạ nẫm. Úm, ma lan nại đế nhu, 

thác lật ninh, sa-phạ ha”. 
          

NAMAṂ   SARVA  BUDDHA  BODHISATVĀNĀṂ _OṂ  VALIṂ  DĀDE   
TEJO  MĀLINI   SVĀHĀ 

Như vậy trước tiên thành tựu Bổn Tôn xong. Phần Xúc Thực còn dư, dùng 
Thành Biện Chư Sự Tâm Minh cúng dường cho người đáng được ăn, nên dùng Bất 
Không Oai Nộ Tăng Gia Thánh Giả Bất Động Tôn Minh tụng một biến. Người thọ 
nhận hoan hỷ, sẽ đi theo Hành Giả để hộ niệm. Mỗi ngày cúng dường như vậy không 
cho đứt đoạn, sẽ thường được Bổn Tôn hộ niệm,  các Ma không thể làm hại.  

Thí thực xong, như thường lễ sám, y theo pháp niệm tụng. Khi đến nửa đêm 
muốn ngủ nghỉ thời kết Trang Nghiêm Ấn lúc trước 

 
12_ Vô Động Kim Cang Quang Trang Nghiêm Ấn Minh 
 Tay Huệ (tay phải) nghiêng chưởng, cong trên tim 
Định Chưởng (lòng bàn tay trái) quay lại hợp trên tim 
Gia trì Bản Minh an trên đảnh 
Lại mở hai tay, xoa theo thân 
Hay trừ chướng nạn được thành tựu 
Dùng hộ thân nên gọi Trang Nghiêm 
Quang Trang Nghiêm Minh là: 
 “Nẵng ma tất-để-lị-dã đa-phạ nõa già đá nẫm, tát phạ đát tha nghiệt đa 

nẫm. Ma ha tam muội da, già đế già đế, tam mạn đế, tam ma nghiệt la-phạ, ma 
tha tát ra bà đa-ra lộ kế, đạt ma đà đỏa để đa tăng già đế, sa-phạ ha”. 

Làm Pháp trên xong, nên như Đức Phật Nhiên Đăng đời quá khứ, lễ bái Pháp.  
Kim Cang Hợp Chưởng duỗi dài hai cánh tay ở trên đảnh, hướng mặt về phương 

Đông, khiến cho mặt chạm đất. Lại duỗi dài hai bàn chân để trái tim chạm đất. 
Như vậy khi lễ bái, quán niệm hết thảy chư Phật Bồ Tát, nguyện xin nhiếp thọ 

cho chúng con làm tối thượng thành tựu, thương xót con.  
Nói như vậy ba lần, tùy ý mà ngủ nghỉ, Tâm niệm Minh Tướng làm Tướng mau 

thành tựu. 
  
7_ Vô Động Kim Cang Sự Nghiệp Cầu Nguyện. 
Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi-buddha) bảo Chấp Kim 

Cang Bồ Tát (Vaja-dhāra-bodhisatva) rằng: “ Nay Ta vì ngươi nói Vô Lượng Thần 
Thông Lực Vô Động Kim Cang Pháp, hay lợi ích thành tựu hay hết thảy sự nghiệp. 
Nếu người tu hành ăn rau, trường trai hoặc trái cây … tụng mãn một vạn biến,  vào 
ngày 08 hoặc 15 của tháng, một ngày một đêm rộng làm cúng dường, ở trước Tượng 



 121

lấy cây Khổ Luyện hòa với bơ (tô) rồi thiêu đốt. Một lần Chú thì một lần thiêu đốt, cho 
đủ 1008 biến  

Làm Pháp này xong, sau đó hết thảy sự pháp đã làm, đều được thành tựu. Hành 
Giả nói ra lời khiến cột trói thì liền cột trói, với hỏi mọi việc… hay làm gãy đổ cây cối, 
làm rớt chim bay, hay khiến cho hết thảy sông suối khô cạn, cũng hay khiến cho người 
đấu tranh được thắng. Được điều này xong, cũng hay gom gió lại thành một luồng. 

_ Lại có Pháp. Vào đêm Nguyệt Thực, lấy phân bò chưa rớt xuống đất xoa tô 
Mạn Đồ La (Maṇḍala: Đàn Tràng), trên Đàn tán rải các thứ hương hoa, để Kinh Đại 
Bát Nhã. Trước tiên lấy một lạng bơ của con bò mẹ chỉ có một con  thuần một màu, 
nấu trong chén bằng đồng, lấy cây Khư Đà La làm cây tăm xỉa răng (xỉ mộc) kèm 
khuấy bơ, Minh  không hạn chế biến số, khiến cho mọi loại thành tựu. 

_ Lại trên đỉnh núi, nhịn ăn, tụng mãn mười vạn biến, liền được thấy hết thảy 
Phục Tàng (kho tàng bị che dấu) 

_ Lại dùng sữa làm Hỏa Pháp, tụng 1008 biến, đổ vào lửa thiêu đốt, ắt hay trừ tất 
bệnh dịch. Nếu cùng với mọi người luận nghị, thời khiến cho miệng của người kia bị 
câm, chẳng bàn luận được. 

_ Lại có Pháp. Lấy cỏ Cú Lô hòa với bơ, sữa, Mật gia trì rồi bỏ vô lửa thiêu đốt, 
tụng mười vạn biến, ắt hay trừ bệnh dịch lớn. 

_ Lại lấy hoa sen hòa với bơ, Mật, Lạc (váng sữa đặc) tụng Minh, bỏ vào trong 
lửa thiêu đốt, tụng Minh mười vạn biến thì Liên Hoa Cát Tường Thiên sẽ ban cho 
Hành Giả các nguyện. 

_ Lại có Pháp. Đi đến gần cửa sông biển, lội xuống nước đến ngực, tụng Minh ba 
mươi vạn biến, tức  được Vĩ Sa Da (Viṣaya: cảnh giới) 

_ Lại tụng Minh, lấy hoa ném vào trong lửa thiêu đốt, tùy theo màu sắc của hoa 
sẽ được quần áo. Thiếu đốt cốc mễ (lúa gạo) sẽ được cốc mễ (lúa gạo). 

_ Lại lấy cây Vĩ La Phạ, tụng Minh,  thiêu đốt mười vạn biến, liền được La nhạ 
(Rāja: vua chúa). 

_ Lại lấy cây Tất Lị Dưỡng Ngung, tụng Minh thiêu đốt, sẽ hay khiến cho mọi 
người yêu nhớ. Tụng Minh, thiêu đốt cây Bách, liền được vô lượng bộc tùng (tôi tớ). 
Tụng Minh thiêu đốt Đại Mạch thì được làm Đại Trưởng Giả 

  
_ Tiếp đến, nói Pháp Vẽ Tượng. Vẽ Vô Động Tôn với thân mặc quần áo màu đất 

đỏ, búi tóc bên trái xỏa xuống, mắt nhìn nghiêng, tay cầm cây kiếm sợi dây, ngồi trên 
hoa sen báu, chau mày, mặt giận dữ làm dạng khủng bố ba đời.  

Như vậy vẽ xong, ở bên trên dòng nước chảy, bờ sông biển... như Pháp an Tượng. 
Hành Giả tự thân cũng mặc áo màu đỏ, Tâm không có nhiễm dính, vắng lặng, đi xin ăn 
(khất thực) để sống. Ở trước Tượng, tụng 50 vạn biến xong rồi, liền ở trong ban đêm 
dùng cây Đam Bặc thiêu đốt trong lửa, một lần tụng Minh thì một lần ném vào lửa 
thiêu đốt, mãn một vạn biến liền thấy Vô Động Thánh Giả hiện thân ở trước mặt, được 
làm Như Lai Sứ Giả (Tathāgata-ceṭaka), được Tam Ma Địa (samādhi), cùng với Bồ 
Tát đồng địa vị  

  
_ Lại có Pháp. Lấy tấm vải trong rừng Thi Đà (Śma-śāna), vẽ tượng Vô Động 

Kim Cang, dùng máu loãng của mình làm màu sắc, an trí mặt Tượng hướng về phương 
Tây. Hành Giả ngồi xoay mặt về hướng Đông niệm tụng. Mỗi Thời thì ba lần tắm rửa, 
mặc áo ẩm ướt, đối trước Tượng tụng Minh mãn mười vạn biến, rồi cho hết thảy Quỷ 
Thần ăn.  

Lại vào đêm ngày 08 của kỳ Hắc Nguyệt, lấy Ma Nô Sa (thây người chết) rồi 
ngồi trên đó, tụng Minh một vạn biến xong, thì Ma Nô Sa liền cử động thân, Hành Giả 
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không nên sợ hãi, miệng kẻ kia há lớn nhả ra hoa sen, tức mau cắt lấy, hay khiến cho 
thân của Hành Giả như Đồng Tử 15 tuổi tóc xoắn tròn, đi khắp Trời Đất được làm Đại 
Minh Vương 

Lại nơi trước Tượng, mỗi ngày hai Thời niệm tụng, tùy sức cúng dường, đốt 
Trầm Thủy hương, như vậy đủ sáu tháng thì  tự thấy được Vĩ Sa Gia Chủ (Chủ của 
cảnh giới) 

  
_ Lại có Pháp. Lấy cờ phan, tụng Minh một ngàn biến, cầm ở trước mặt quân 

trận, ắt hay phá trận của người khác. 
_ Lại có Pháp. Muốn cấm quân binh nơi khác không được động đậy, ở trên cờ 

phan vẽ Vô Động Tôn với thân màu thịt vàng, bốn mặt, trên dưới đều lòi răng nanh, 
bốn cánh tay, làm tướng giận dữ đáng sợ, quanh thân rực lửa nóng, làm thế ăn nuốt 
quân lính của người khác. Người trì Pháp dùng cây cờ chỉ vào người kia, lại tưởng 
Thánh Giả dùng sợi dây cột binh chúng ấy, thì binh lính ấy liền không thể cử động 
được. 

Tứ Diện Vô Động Kim Cang Minh là: 
“Nẵng ma tam mạn đá phạ nhật-ra noản. Thủy-ma xá nang tất-thể ca bá ra 

lăng cật-lị đá hộ đát phạ hạ, mỗ nễ nhĩ phạ lộ ra đà-phạ, năng sắt tra-ra, ca ra ra 
na xả nẵng bộ nhạ nga bả lị phệ sắt trưng đam, xá lợi ra để vinh nại ra nẵng dã 
nẵng ca hạ hộ mỗ cật-đá tra hạ tam giả đốt mỗ khư vĩ cật-lị. Đát lỗ bả mãng hạ tị 
sa nõa dã. Đát nễ-dã tha: Úm, vĩ cật-lị đá, vĩ ca tra, vĩ ca la, ma hạ ra-lê đá vĩ sắt 
tha mỗ đát ra khế trú. Xỉ sắc tra hạ sa ra án đát ra mãng ra đà ra giả đốt mỗ mẫu 
khư, nhập-phạ ra na tì lộ đà-phạ kế xa, hồng, phạ nhật-ra phạ nhật-lệ, nghiệt-ra, 
hồng phán tra, sa-phạ ha”. 

  
_ Nếu muốn khiến người khác đánh nhau. Lấy lông chim bồ câu, lông chim cú 

vọ….. tụng Minh thiêu đốt, tức họ liền đấu tranh. 
_ Nếu muốn thiêu chết Thiết Đô Lỗ (Śatrā: Oan Gia), lấy vỏ hạt gạo thiêu đốt. 

Ngay lúc thiêu đốt thời tưởng Thánh Giả dùng sợi dây cột trói, ắt  Xả Đô Lỗ (Śatrū: 
Oan Gia) kia hướng về phương Nam bị khốn khổ thổ huyết, Tộc loại của nhóm ấy đều 
chẳng được tồn tại vậy. 

_ Lại có Pháp. Muốn khiến cho Thiết Đô Lỗ (oan gia) bị chết. Lấy đất, muối, sáp, 
lá Khổ Luyện hòa lại, giã quết làm bùn, tạo làm hình dạng kẻ kia, để trên đất rồi chặt 
đứt thì kẻ kia liền bị chết. 

_ Nếu tụng Minh, thiêu đốt lúa đậu, gạo sẽ khiến cho Xả Đô Lỗ kia bị nghèo túng 
_ Nếu muốn khiến cho Đại Nhân yêu thích. lấy muối làm hình dạng kẻ kia, chặt 

từng đoạn, tụng đủ bảy ngày thìa kẻ kia liền yêu thích.  
_ Lại lấy hoa Câu Tô Ma, tụng Minh, thiêu đốt mười vạn biến sẽ được nữ Dạ 

Xoa đi đến, ở  trong ba việc mong cầu đều được. 
_ Lại tụng Minh, thiêu đốt hoa Mạn Đà La, xưng tên người kia, tức khiến cho họ 

bị nhiễu loạn.  
Tụng Minh, thiêu đốt muối liền được Thiên Nữ đi đến, tùy ý sai khiến.    
Tụng Minh, thiêu đốt An Tất hương sẽ được Xà La (? La Xà: vua chúa) hoan hỷ 
  
_ Lại có Pháp vẽ tượng. Trước tiên vẽ tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vẽ 

tượng Văn Thù Sư Lợi Đồng Tử, vẽ Chấp Kim Cang Bồ Tát với khuôn mặt mỉm cười, 
tay cầm chày Kim Cang.  Ở bên dưới Chấp Kim Cang, vẽ Vô Động Thánh Giả với mọi 
thứ trang nghiêm. Liền ở trước Tượng ấy, tụng Minh 50 vạn biến, sau đó làm tất cả các 
việc đều thành tựu vừa ý. 



 123

Nếu muốn giáng phục binh nơi khác, liền kết Vô Động Thánh Giả Nhãn An, tác 
tiếng giận dữ, xưng chữ Hồng (HŪṂ). Dùng Tâm tưởng, khiến cho Võng Lượng bắt 
trói, thì binh ấy  liền hàng phục.  

Lấy tro của rừng Thi Đà, gia trì 7 biến rồi đem cho kẻ kia, liền được yêu thích. 
  
_ Lại có Pháp. Lấy Ngưu Hoàng gia trì 7 biến, chấm trên vầng trán của mình, thì 

hay khiến cho mọi người nhìn thấy đều yêu thích. Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) không thể 
gây tổn hại, thành tựu lửa nóng sáng rực. 

_ Lại có Pháp. Ở trên thân của mình, an bày chữ Phạn của Minh thì chúng La Sát 
kia lui tan hơn ngoài 100 do tuần. 

_ Lại bị rắn độc cắn trải qua nửa năm chưa khỏi, tụng Minh tức khỏi bệnh. 
_ Lại ở trên bức vách, vẽ Kiếm Khế, lại vẽ con rắn Cú Luật Ca (Kulika) to lớn 

quấn trên cây kiếm,  chung quanh cây kiếm có lửa rực cháy. Liền gia trì một ngàn biến, 
dùng chỉ vào bệnh nhân thì người bệnh liền bước xuống nói chuyện. Gia trì 108 biến 
thì người bệnh thường được Thánh Giả ủng hộ. Mỗi ngày gia trì vào thức ăn dư thừa, 
để ở nơi sạch sẽ, cúng dường Thánh Giả sẽ thườngđược như Nguyện.  

_ Hành Giả giận dữ kết Tâm ấn, xưng chữ Hồng thì tất cả đám mây ác đều lui 
tan. 

_ Lại lấy cây gai làm cây kim, hòa với dầu La Thị Ca, tụng Minh thiêu đốt, ắt 
hay chận đứng cơn mưa lớn,  hay khiến cho Hành Giả thành kết Đại Giới, cũng thành 
tựu ngàn loại sự nghiệp. 

_ Lại nói Pháp vẽ tượng Vô Động Tôn Kim CanG. Thân mặc áo màu đất đỏ, lọn 
tóc bên trái xõa xuống, mắt nhìn nghiêng, tướng đồng tử, tay cầm chày Kim Cang với 
cây gậy báu, mắt hơi đỏ, ngồi trên bàn đá, giận dữ, quanh thân rực lửa nóng. Ở trước 
Tượng, kết tất cả An Khế yêu thích đều được thành tựu.  

Y theo Pháp lúc trước, làm Pháp bay trên hư không, ẩn hình với các Pháp ưa thích 
thì tùy theo ý đều thành tựu. Giả sử không có Tượng vẽ, thì một mình ở nơi Nhàn 
Tĩnh, hoặc ngay trong chùa, hoặc trong hang núi, xa lìa chốn ồn ào…thời điều đã 
mong cầu, tất cả đều thành tựu.  

Gia trì vào người bị bệnh sốt rét, tức kẻ ấy tự cột trói, bước xuống nói chuyện. 
Gia trì vào cái gương cũng được hình tượng hiện ra, hỏi việc đều nói. 
Chọn lấy Đồng Tử hoặc Đồng Nữ để trong Đạo Tràng, triệu Thần nhập vào, 

khiến xuống trong Đàn, hỏi tất cả việc đều được. 
  
_ Tiếp theo, muốn thành tựu Pháp Hệ Ca La.  Vào lúc giữa trưa trong ngày mồng 

một của tháng, rải các thứ hương hoa cúng dường không dứt, tụng Minh 108 biến, 
niệm hết thảy chư Phật, Bồ Tát trong Đàn. Mỗi ngày niệm tụng, mãn một tháng, như 
Pháp cúng dường xong, dùng cây Khổ Luyện làm củi đốt lửa, lấy bơ bôi lên cây Át 
Ca, bạch giới tử …gia trì rồi đốt lửa, từ hoàng hôn đến nữa đêm, cho đến khi mặt trời 
mọc thì Hệ Ca La liền đi đến, hỏi Hành Giả rằng: “Muốn sai Ta làm việc gì?”  

  
Hành Giả nhiếp thọ xong, sau đó tùy theo Hành Giả sai khiến thảy đều tùy thuận, 

cho đến khiến lên trời bắt Thiên Nữ thì liền đem đến. Nếu cần dùng ăn uống, tăm xỉa 
răng, nước… đều được cung cấp hầu hạ. 

  
ĐỂ LỊ TAM MUỘI DA BẤT ĐỘNG TÔN THÁNH GIẢ 

NIỆM TỤNG BÍ MẬT PHÁP 
_QUYỂN HẠ (Hết)_ 
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Lại nữa, như lúc trước dựng lập Mạn Đồ La, nên lấy một ngàn hoa sen, mỗi một 

hoa thì tụng một lần, an ở Trung Đài, dùng để phụng hiến. Sau đó dẫn Đệ Tử vào, bảo 
cho biết Tam Muội Da (lời thề vì các Dục thanh tịnh) theo Phẩm Yết Ma Mạn Đồ La 

Lại nữa, Pháp thành tựu tượng. Ở trên lụa thanh tịnh, vẽ Quán Tự Tại Bồ Tát 
đứng trên đỉnh núi Tô Di Lô (Sumeru) có 8 Đức Phật vây quanh. Ngày mồng một của 
kỳ Bạch Nguyệt, ở trước Tượng này…..  

 Diên Hưởng, năm thứ ba, Bính Dần, mùa Thu tháng bảy. Xem xét lại xong, 
Đồng tháng Chạp, thượng tuần, cho điêu khắc thành  

Phong Sơn Trường Cốc Luân Hạ_ Vô Đẳng ghi. 
 
Hiệu chỉnh xong một Bộ gồm ba quyển vào ngày 20/07/2012 
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Mật Tạng Bộ 4_ No. 1202 (Tr.23_ Tr.27) 
  

BẤT ĐỘNG SỨ GIẢ ĐÀ LA NI BÍ MẬT PHÁP 
_MỘT QUYỂN_ 

 
Hán dịch: Đại Đường tặng khai Phủ Nghi Đồng Tam Ty_ Tên thụy là Đại Hoằng 

Giáo_ Tam Tạng Sa Môn KIM CƯƠNG TRÍ (Vajra-bodhi) phụng chiếu dịch 
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH   
  
Pháp Vô Lượng Lực Bất Động Thánh Giả Tỳ Lô Giá Na Sứ Giả Tâm Nhất 

Thiết Lợi Ích Thành Tựu như vậy. Người muốn thọ trì, trước tiên nên thực hành bốn 
loại Hạnh tinh tiến, tự thắt buộc Thân Tâm khiến cho niệm chẳng phân tán, một Chí 
bền chắc mau được chứng nghiệm, khiến mãn ước nguyện. 

Thế nào là bốn loại Hạnh mà mình tự thắt buộc ? 
1_ Nhịn ăn 
2_ Nuốt Khí 
3_ Ăn rau  
4_ Tiết chế ăn uống 
Tùy theo sức có thể làm, tự thắt buộc Thân xong, chuyên tụng Căn Bản Đà La 

Ni đủ một Lạc Xoa (Lakṣa: một trăm ngàn) cho đến ba Lạc Xoa xong. Tức một ngày 
một đêm, cũng chẳng uống nước, cúng dường rộng lớn trang nghiêm Đạo Trường. 

Ở trước Tượng vẽ, thiêu đốt gỗ cây Khổ Luyện như ngón cái, dài 12 ngón tay, 
hai đầu tẩm bơ, mỗi lần tụng Chú thì một lần thiêu đốt một cành, đủ 1008 cành. Thiêu 
đốt xong thì mỗi một việc nhỏ nhặt của Thế Gian liền được mãn nguyện. 

Lại nữa, tụng đủ số xong, vào chỗ sâu đến cổ của sông nhỏ, biển lớn, sông lớn, 
đứng hướng mặt về phương Đông, mỗi ngày niệm tụng, đủ ba Lạc Xoa xong thời 
ruộng Phước đã yêu thích trong Tâm đều được mãn nguyện. 

Sợ Công của Chú chưa thành, bị vật khác gây tổn hại, như thế nên kết Giới. 
Nếu thường gia công trì tụng thì Bất Động Sứ Giả (Acala-ceṭaka) hiện thân, sức 

hay cột trói tất cả Quỷ Thần, cũng hay bẻ gãy tất cả cây cối, cũng khiến cho loài chim 
bay trong hư không tùy theo niệm bị rơi xuống, cũng hay làm khô cạn ao Rồng. Nếu 
luận nghị và đối đáp với Ngoại Đạo, người ác đều hay giáng phục được. 

  
_ Lại nữa, lúc trước lúc sau khi mặt trăng muốn bị ăn (nguyệt thực), khiến tụng 

Chú đủ số. Trước khi ăn, một ngày một đêm nhịn ăn, lấy phân bò mới chưa bị rơi 
xuống đất, làm cái Đàn vuông vức một khuỷu tay. 

Phân bò chưa bị rơi xuống đất có hai nghĩa: 
1_ Dùng vật khí đỡ lấy đừng để cho rơi xuống đất 
2_ Khi đã rơi xuống đất nhưng chưa bị bụi đất gây ô nhiễm, liền lược lấy phần 

bên trên chưa rơi xuống đất, đem tô trét Đàn.  
Tô trét Đàn xong, đem mọi loại hoa tốt, rải tán để cúng dường. Lấy Kinh Đại Bát 

Nhã (Mahā-prajñā-pāramita-sūtra) an trí ngay chính giữa, lấy sữa của con bò con lớn 
tuổi, đồng màu sắc với mẹ, làm Lạc (sữa đặc). Trở lại xong, lấy một lạng bơ chứa đầy 
trong cái chén đồng đã được tôi luyện, dùng gỗ cây Khả Lý La làm cái lược dày, 
khuấy bơ. Từ lúc bắt đầu Nguyệt Thực, liền niệm tụng cho đến nhìn thấy ba loại 
Tướng là: nóng ấm, khói, lửa 

Được tướng nóng ấm, khi uống vào thì trừ khỏi tất cả bệnh tật. 
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Được tướng khói. Khi đem dùng xoa bôi thân của mình thì có thể dùng ẩn che, 
chẳng cho người ác được nhìn thấy 

Được tướng lửa rực. Khi uống vào thì thông Thần, thân có thể bay đi, ấy là Thân 
Thông vậy 

Sữa của con bò con lớn tuổi, con bò này sinh từ một năm trở lên, con bò con lớn 
như mẹ do nhờ uống sữa. Màu sắc của con bò này đồng với màu sắc của mẹ. Sữa của 
con bò như vậy mới có thể đem làm bơ để dùng. 

  
_ Lại nữa Hành Nhân tụng một Lạc Xoa xong, liền đến trên đỉnh cao tại núi sâu, 

không ăn lúa đậu, nhịn ăn rồi tụng một Lạc Xoa, Tâm Tâm nối nhau không theo Duyên 
khác thời kho tàng được che dấu (phục tàng) của Trời tự nhiên hiện ra 

Phàm Phục Tàng (kho tàng bị che dấu) có người, có Thần, có Trời. Kho tàng do 
con người chôn vùi là Nhân Đại Phục Tàng, Kho tàng do Quỷ Thần sở hữu thì gọi là 
Thần Tàng, cũng gọi là Địa Tàng, do chư Thiên thủ hộ thì gọi là Thiên Phục Tàng.  

Kho tàng của Trời còn hay thấy được, huống chi là Địa Phục Tàng với Nhân Tàng 
ư !...Nên làm việc Phước, tùy ý thọ dụng 

  
_ Lại nữa, y theo Pháp Hộ Ma, dùng cái muỗng chứa đầy sữa bò, một lần Chú thì 

một lần thiêu đốt, như vậy đủ một ngàn biến sẽ hay trừ bệnh Dịch Lệ lớn trong nước. 
Pháp Hộ Ma (Homa): đào đất, làm lò, đốt lửa rực sáng. 
Pháp cái muỗng: Dùng gỗ cứng khắc sao cho đầu như cái muỗng, có thể chứa 

được con gà con, để đổ sữa xuống. Cán muỗng ngay thẳng, dài  khoảng hai Xích (2 
thước Tàu: 2/3 mét), dùng riêng vật khí sạch sẽ chứa đầy sữa. Dùng cái muỗng này 
múc lấy rồi Chú vào.  

Nước ở phương Tây (Ấn Độ) có bệnh dịch, một nhà có một người bị bệnh thì lần 
lần lây nhiễm lẫn nhau, người bị nhiễm đều chết hết. Nay nước Ngô, nước Thục, Lĩnh 
Nam cũng có việc này. Pháp này có thể đặt ra (năng chế) 

  
_ Lại nữa, lấy trăm loại hoa cỏ hòa với bơ, Mật, Lạc…một lần Chú, một lần thiêu 

đốt thời quần áo đã mong cầu như màu sắc của hoa này đều được vừa ý. 
  
Nếu cầu lụa đào thì nên thiêu đốt hoa màu đỏ, còn lại đều dựa theo điều này. Tuy 

Thần Lực chẳng thể nghĩ bàn khiến thỏa mãn được nguyện của Hành Nhân, nhưng nên 
tự mình có thể lường tính phân chia việc mong ước mà cầu, tức không có tai vạ sau 
này. 

Nếu chẳng phân chia, vọng nhận lấy thì Thần cũng khinh thường người, tuy được 
nhưng chẳng quý. 

 
_ Nếu thiêu đốt Mật La Phộc một Lạc Xoa, mỗi một lần Chú thì thiêu đốt, sẽ 

được Quan Vị bậc nhất trong nước. Cân nhắc việc đã hay làm thì mong cầu đều toại 
nguyện. Mật La Phộc là quả trái ở nước ngoài. 

Lại nữa, thiêu đốt hoa Tất Dưỡng Ngư thì được tất cả mọi người yêu thích. 
Thiêu đốt gỗ cây Tùng, dùng ba vật nhỏ bé thiêu đốt, tụng mười vạn biến sẽ được 

vô lượng Quyến Thuộc. Gỗ cây Tùng dài một Thốn (1 tấc Tàu= 1/10 thước, lớn như 
ngón tay cái. 

Thiêu đốt Đại Mạch và Chú vào thì được phú quý tự tại của bậc Đại Trượng Phu 
(Mahā-Puruṣa). Đại Mạch là lúa tẻ để cho ngựa ăn (mã mạch) có vỏ.  
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PHÁP VẼ TƯỢNG_  TỒI PHỤC thứ nhất: 
  
Nếu muốn làm Pháp, nên đối trước Tượng, Tâm có chỗ của Tượng thì Thần ứng 

Tượng cảm. Ở trên mảnh lụa tốt, vẽ Bất Động Sứ Giả (Acala-ceṭaka) mặc áo màu đỏ 
với áo choàng vai nghiêng lệch, quần đùi cũng màu đỏ, một lọn tóc bên trái rũ xuống 
đến lỗ tai, mắt trái nhìn nghiêng, tay trái cầm sợi dây, tay phải cầm cây kiếm dựng 
đứng, đầu kiếm như dạng cánh hoa sen, cán kiếm có hoa văn báu, ngồi ở trên tảng đá 
báu, cau mày trợn mắt giận dữ, thân màu vàng đỏ, dạng phẫn nộ, hình tướng  khiến cho 
tất cả chúng sinh đều sợ hãi.  

Vẽ Tượng này xong, ở bên bờ sông biển, chốn Lan Nhã (Araṇya) thanh tịnh, 
hoặc ở trong Tịnh Ốc. Hành Giả cũng thanh tịnh, thân mặc áo màu đỏ, Tâm tưởng thân 
của mình đều là màu đỏ, chẳng được tán loạn, lặng yên đi xin ăn (khất thực). Niệm 
tụng năm Lạc Xoa xong, lấy Giang Đậu Ky năm tấc (5/10 thước Tàu) chặt làm một 
vạn cọng, ba vật ngầm thiêu đốt. Ở trước Tượng chí Tâm thiêu đốt, tụng thì Bất Động 
Sứ Giả liền tự hiện thân, khiến cho Hành Nhân nhìn thấy. Thấy xong, được Như Lai 
Tam Ma Địa Tâm (Tathāgata-samādhi-citta) cùng các vị Bồ Tát thường được ở chung 
một nơi 

Lại nữa, ở trước Tượng này, mỗi ngày ba thời niệm tụng Bản Chú, trải qua một 
tháng; tùy theo sức cúng dường hương, hoa, thức ăn uống cầu mọi loại Nguyện đều 
được mãn túc. 

Nếu có binh giặc đi đến. Hành Nhân tay cầm một cây phướng, tụng một ngàn 
biến, dựng cắm tại nơi đi đến thì nhóm giặc cướp tự nhiên lui chạy, sợ hãi mà tan. 

Nếu Oan Gia, người ác gây tổn hại cho đất nước, tổn hại Phật Pháp. Lấy muối, 
đất hòa chung với nhau làm Tượng của kẻ ấy. Trên trái tim viết tên họ của kẻ ấy, hình 
dài một khuỷu tay, tụng Chú chú vào một biến, rồi chặt lấy một đoạn thiêu đốt cho đến 
khi thiêu đốt hết thì người kia nếu chẳng chịu hàng phục, ắt bị chết. 

Lại lấy lá Mạn Đà La (Mandara) thiêu đốt, tụng Chú. Cứ một lần Chú thì một lần 
xưng tên gọi của người ác, thiêu đốt đủ một ngàn lần thì người lúc trước quyết định bị 
mất Tâm. Lấy sữa bò thiêu đốt một ngàn biến khiến hồi phục như cũ. 

Nếu thiêu đốt muối, xưng tên. Một lần Chú, một lần thiêu đốt, đủ một ngàn biến 
thì bên trong một ngàn dặm kêu gọi người đều đến. 

Nếu thiêu đốt An Tất Hương, ba thời thường chẳng đoạn tuyệt sẽ được địa vị 
Thượng Phẩm trong đất nước. 

Lại dùng Pháp lúc trước, đều ở bên dưới Tượng vẽ này, dùng sẽ thành tựu 
  

Lại PHÁP VẼ TƯỢNG thứ hai: 
  
Trước tiên, ở trung tâm vẽ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni (Śākya-muṇi), bên trái vẽ 

hình trạng Bồ Tát Mạn Thù Thất Lợi Đồng Tử (Maṃjuśrī-kumāra-bhūta), bên phải 
vẽ Bồ Tát Chấp Kim Cương (Vajra-dhāra) với dạng xinh đẹp tươi cười, tay phải cầm 
cái chày Kim Cương, dưới đế vẽ Bất Động Sứ Giả (Acala-ceṭaka) với chuỗi Anh Lạc 
báu trang nghiêm. 

Ở trước Tượng vẽ, niệm tụng năm Lạc Xoa xong. Mọi loại sai khiến, lấy mười 
vạn cái hoa sen, dùng ba vật: bơ, mật, Lạc hòa với nhau, rồi chấm trên mỗi một bông 
hoa, tụng Chú một lần liền thiêu đốt, như vậy thiêu đốt hoa đến hết. Lúc đó Liên Hoa 
Cát Tường Thiên (Padma-śrī-deva) liền hiện thân của mình, hỏi Hành Nhân rằng: 
“Ngươi cầu nguyện việc gì ?Tùy theo điều mong cầu của ngươi đều được mãn túc” 
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Lại lấy một Lạc Xoa hoa Tô Mạt Na (Sumana), một lần Chú, một lần thiêu đốt 
cho đến khi thiêu đốt hết. Liền được nữ Dạ Xoa đi đến hiện thân, nhận mọi sự sai 
khiến. 

Nếu có người sắp trải qua sự sợ hãi, đi đến cầu trợ giúp. Lấy tro trong rừng Thi 
Đà, chú vào bảy biến rồi đưa cho, khiến kẻ ấy hộ thân, liền được an vui. 

Lại lấy Ngưu Hoàng, ở trước Tượng, Chú vào bảy biến, hòa chung với nước trong 
sạch rồi chấm một điểm ở trên trán, sẽ khiến cho tất cả người nhìn thấy đều vui vẻ, 
giáng phục tất cả Tỳ Na Dạ Ca (Vinayāka) 

Nếu vướng chất độc của rắn, bò cạp. Dùng đất sạch làm bùn, Chú vào bảy biến 
rồi chấm lên chỗ ung nhọt đau nhức, ứng thời liền khỏi. 

    
PHÁP VẼ RIÊNG SỨ GIẢ thứ ba: 

  
Nếu muốn được thấy Bất Động Sứ Giả (Acala-ceṭaka) cho đến mọi thứ, ngàn 

việc, việc của nhân gian…đều có thể xứng với Tâm. Nên vẽ Bất Động Sứ Giả thân 
màu vàng đỏ, áo bên trên choàng lệch vai có màu xanh, quần bên dưới màu đỏ, bên trái 
có một búi tóc màu mây đen, tướng mạo Đồng Tử, tay phải cầm cái chày Kim Cương, 
tay trái nắm sợi dây, hai bên miệng hơi ló răng nanh, mắt giận dữ màu đỏ, ngồi trong 
lửa rực, trên núi đá. 

Ở trước tượng vẽ này, mọi loại kết Ấn niệm tụng đều được thành tựu. Phóng ánh 
sáng, ẩn hình, cột trói tất cả Quỷ Thần đều được thành tựu 

Ví như không có tượng vẽ thì chỉ ở nơi thanh tịnh hoặc trong chùa, được một gian 
phòng thanh tịnh không có người gây ồn áo, liền được niệm tụng. Tất cả nhóm bệnh 
sốt rét của Quỷ Thần trong Thế Gian, tụng bảy biến hoặc đến 21 biến thì không có 
bệnh gì không khỏi.  

Ở trước tượng vẽ này, lấy bùn sạch xoa tô mặt đất, thiếu đốt An Tất Hương, sai 
một đứa bé gái nhìn vào trong cái gương, miệng gia thêm niệm tụng, rồi hỏi điều đã 
nhìn thấy, liền đều nói rõ việc đã cầu nguyện 

Nên kêu gọi Long Thần, chỉ được kêu tên gọi (danh tự). Đặt để đồng nam, đồng 
nữ, người thanh tịnh…tụng Chú chú vào thì hàng Thần ấy nhập vào trong Tâm của 
Đồng Tử, liền cùng nói với Hành Giả về việc của ba đời. Hỏi gì đều trả lời. 

Nếu muốn được thành tựu Căng Yết La (Kiṅkara), khởi đầu từ ngày mồng một 
của tháng, sáng sớm thức dậy, trong sạch, ở trước Tượng vẽ, rải hoa dùng bột Đàn 
Hương tô trét mặt đất làm Đàn (Maṇḍala), chú vào 108 biến. Mỗi ngày: giờ Ngọ, 
hoàng hôn đều tụng 108 biến. Nếu tụng nhiều chẳng dứt thì rất tốt, thời khác chẳng thể 
tụng Chú, chỉ hướng đến ngồi trong Đạo Trường, một lòng Chính Niệm, đến Thời thì 
tụng cũng được, cho đến hết ngày 15, liền làm mọi thức ăn uống cúng dường.  

Ở trước Tượng vẽ, vuông vức một khuỷu tay làm một cái hầm, sâu một Trách 
Chỉ (Vitasti: một gang tay), thiêu đốt cây Át Già, nếu không có thì dùng cây Khổ 
Luyện cũng được. Lấy một đẩu năm thăng hạt cải trắng, từ hoàng hôn bắt đầu tụng, 
lấy Hạnh Nhân lớn bằng hạt cải, Chú vào một biến xong liền ném vào trong lửa thiêu 
đốt. Hạt cải ấy đem hòa chung với bơ khiến cho ẩm ướt. Như vậy thiêu đốt đến sau nửa 
đêm thì Căng Yết La liền hiện hình nói rằng: “Cần làm việc sai khiến gì?”. Hành 
Nhân báo rằng: “Cần Căng Yết La từ ngày hôm nay trở đi, có việc cần hỏi thì thường 
đi theo bên mình, đừng có ở Đông Tây”. 

Căng (Kiṅ) là hỏi việc, Yết La (Kara) là sai khiến vậy. 
Nếu chẳng hiện thì Tâm quyết định niệm tụng Bất Động Sứ Giả, ắt sẽ được nhìn 

thấy, đừng sinh nghi ngờ, thẳng đến lúc bình minh thì không có gì chẳng đến. Hiện 
xong, dùng mọi loại sai khiến xử phân đều được, cho đến rửa tay…hoặc dùng cành 
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Liễu khiến lấy đều được. Muốn được lên Trời, vào núi cũng nâng dìu Hành Nhân cùng 
đến đó. Muốn được thấy hàng Thiên Nữ trên cõi Dục, khiến đem đến gặp mặt cũng 
được, huống chi là lấy người với vật ở Nhân Gian, cho đến mọi thức ăn uống.  

Vị Thần này làm hình Đồng Tử nhỏ bé (tiểu đồng tử), có hai loại: Một loại tên là 
Căng Yết La (Kiṅkara) là hàng cung kính có Tâm nhỏ bé. Một loại tên là Chế Tra Ca 
(Ceṭaka) là hàng có Tính ác khó nói chuyện, giống như kẻ bề dưới có Tính ác ở Nhân 
Gian, tuy nhận sự sai khiến nhưng thường có nhiều lỗi lầm vậy. 

Nếu lúc không có việc thời chỉ dẫn, tạm cho (Sứ Giả) đi rồi quay lại, đừng chỉ dẫn 
mà không có việc tiễn đi. Nếu chỉ dẫn mà không có việc tiễn đi, tức liền đi lâu dài mà 
chẳng quay lại vậy. Tốt nhất nên ghi nhớ chẳng được không hẹn mà gặp. Tây Quốc 
(Ấn Độ) có vị Tăng sai khiến nhiều năm, một buổi sáng sai lầm cho nên (Sứ Giả) 
chẳng quay lại, bởi vậy khóc lóc, hối hận chẳng kịp. 

Nếu muốn sai khiến Cổ Lực Ca Long Vương (Kulika-nāga-rāja). Ở trên tường 
vách, vẽ một cây kiếm, dùng Cổ Lực Ca Long Vương quấn quanh trên cây kiếm, hình 
Rồng như con rắn, giữa cây Kiếm viết chữ A ( ), trong Tâm cũng tự mình quán cây 
kiếm này với chữ, mỗi mỗi thật rõ ràng, Tâm niệm Bất Động Sứ Giả, tụng 108 biến, 
một ngày ba thời, đủ sáu tháng, tụng càng nhiều càng tốt. Nếu đủ tháng xong, sau đó 
Cổ Lực Ca Long Vương tự hiện hình, làm hình dạng con người, thường đi theo, nhận 
sự sai khiến. 

Bất Động Sứ Giả Căn Bản Chú là: 
“Na mô tam mạn đa phộc nhật-la nam (1) vĩ ca tra, vi cật lý đa,  yết la (2) ma 

ha bế lệ đa (3) mật sắt tra, khế chú  sất sắt-tra, ha la (4) Án đát la, ma la đạt   la 
(5) chiết đổ lỗ mộc khư (6) thấp-phộc la, na la ca, ca bỉ lỗ liệt trì-phộc kế xá  hồng 
(7) bạt chiết-la, bạt chiết-lộ tử la, hồng, phán, toa ha”    

          
            
Namaḥ  samanta-vajrāṇāṃ_ Vikaṭa vikṛtā-kāra_ Mahā-preta viṣṭha kheṭocchiṣṭa  

āhāra_ Indra-māla-dhāra  catur-mukha  jvala kapilordhva-keśa hūṃ_ vajra-vaja-ugra  
hūṃ  phaṭ  svāhā 

Người trì Chú này, ở trong sáu tháng, mỗi ngày ba thời, tụng niệm chẳng dứt. Mỗi 
ngày ăn uống thanh tịnh, mỗi khi muốn ăn thời trước tiên trích ra một phần để trong 
vật khí sạch sẽ, Chú vào 21 biến, chờ khi mình ăn xong, đem thức ăn trong vật khí này, 
trút đổ ở chỗ sạch sẽ. Đủ tháng xong, sau đó Bất Động Sứ Giả đầy đủ mọi loại 
Nguyện. Ba Thời là: Sáng sớm, giờ ngọ, lúc hoàng hôn…mỗi Thời tụng riêng 108 
biến. 

Đây gọi là Pháp Thọ Trì Căn Bản Chú. Sau đó liền có Tâm Chú trích ra thức 
ăn 

Vị Bất Động Sứ Giả này là Hóa Thân (Nirmāṇa-kāya) của Đức Phật Tỳ Lô Giá 
Na (Vairocana). Sau khi trì một lần thì đời đời gia hộ. Nếu người cầu Vô Thượng 
Xuất Thế Bồ Đề, nên giữ Phạm Hạnh (Brahma-caryā) trong sạch, một lòng tinh tiến 
sẽ được mọi loại Tam Muội (Samādhi), Cảnh Giới chẳng thể nghĩ bàn, Thần Thông 
chẳng thể nghĩ bàn, Biện Tài chẳng thể nghĩ bàn, Lực Dụng chẳng thể nghĩ bàn. Việc 
như vậy, người chứng liền biết, chẳng thể nói đủ 

Nếu người của Thế Gian chưa chặt đứt được thói quen ở đời, tuy ngàn lần xúc 
phạm đến mọi loại nghiệp nặng thì vị Sứ Giả đều hứa cho kẻ ấy sám hối, chẳng buông 
lìa ngay. 
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_ Pháp Kết Giới Hộ Thân: Trước tiên tác Hải Lễ Ấn, tay trái đem ba ngón từ 
ngón giữa trở xuống (ngón giữa, ngón vô danh, ngón út) nắm ba ngón từ ngón giữa trở 
xuống của tay phải, đều đem ngón cái vịn ngón vô danh cùng nắm nhau xong, dựng 
thẳng ngón trỏ phải, co ngón trỏ trái vịn vằn thứ hai của ngón trỏ phải, an trên miệng, 
tụng Căn Bản Chú bảy biến. Ở trên đỉnh đầu xoay theo bên phải ba vòng, tùy theo 
Tâm xa gần, kết Giới liền thành, không gì có thể xâm phạm được vậy. 

  
_ Tiếp theo tác Giáp Ấn. Chắp hai tay lại, đem hai ngón trỏ, hai ngón vô danh 

vào trong lòng bàn tay cài chéo nhau. Dựng đứng hai ngón cái, hai ngón giữa, hai ngón 
út cùng hợp nhau như hình cái chày Tam Cổ Kim Cương, gọi là Giáp Ấn. 

Tụng Căn Bản Chú bảy biến xong. Trước tiên an trên vầng trán, tiếp đến vai 
phải, tiếp đến vai trái, tiếp đến trên trái tim, tiếp đến trên cổ họng… Ấn vào năm chỗ, 
dùng để Hộ Thân. 

Muốn ngồi niệm tụng, trước hết đều làm Pháp Hộ Thân này. Muốn xuất hành ra 
đi cũng thích hợp tác làm. 

  
_ Tiếp theo tác Kiếm Ấn. Tay trái: đem ngón cái vịn đầu ngón vô danh, ngón út, 

duỗi thẳng ngón trỏ với ngón giữa làm vỏ kiếm. Lại tay phải: đem ngón cái vịn trên 
móng ngón vô danh, ngón út, duỗi thẳng ngón giữa, ngón trỏ làm cây kiếm, đút vào 
bên trong lòng bàn tay trái, gọi là Kiếm Ấn, an trên trái tim, khiến cho đầu ngón giữa 
dựng thẳng. 

 
  
Tụng Bất Động Sứ Giả Tịch (trừ khử) Nhất Thiết Ác Độc Chú, chú bảy biến 

xong, dời Ấn an trên đỉnh đầu. 
Chú là: 
“Án, a  giả la, ca  na bộ  đà chế trá ca, hồng hồng, khả y khả y, nhất đàm, 

nghiệt lý hề ma, ha lý, tì sa táp đa, ác, hột lý, chậm, phán”    
          

    

Oṃ_  Acala  kāṇa  buddha-ceṭaka, hūṃ  hūṃ, khahi  khahi, idaṃ  gṛhītaṃ  hāra  
viṣa  sphoṭa, aḥ  hṛ  hūṃ  phaṭ 

Nếu có người uống chất độc sắp chết. Tác Ấn Chú này bảy biến, liền có thể khỏi 
chết. 

Nếu muốn Kết Giới, trừ khử Quỷ Thần, vẹt mây ác…Liền an trên đầu gối như 
dạng rút đao kiếm, dùng sức mà rút bạt, ở trên đỉnh đầu, xoay theo bên phải ba vòng, 
tùy ý xa gần, đem Kiếm dựng thẳng an ở tam tinh phút chốc để chận đứng thì tất cả 
không có ai dám xâm phạm. 

Nếu muốn niệm tụng. Trước tiên tác Ấn này, sau đó mở bàn tay lấy tràng hạt, y 
theo lúc bình thường niệm tụng. 

  
_ Tiếp theo tác Vô Úy Thanh Tịnh Ấn. Tay phải đem lóng trên của ngón cái vịn 

trên móng ngón trỏ, kèm duỗi thẳng ba ngón còn lại. Nhóm hương hoa đã cúng dường 
khiến cho thanh tịnh thì kèm dùng Ấn này, ba lần chỉ điểm vào nước trong rồi rưới vảy 
liền được trong sạch. 
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Nếu có người sợ hãi, đến cầu xin nương dựa giúp đỡ thì y theo bên dưới kết Ấn 

này, xưng tên gọi người trước bảy biến. Chú xong thì người trước liền chẳng sợ hãi 
nữa. Gọi là Vô Úy Thanh Tịnh Ấn. 

  
_ Tiếp theo tụng Bất Động Nghênh Thỉnh Chú: 
“Na ma tam mạn đa bạt chiết-la nam. A lý dạ, bạt chiết-la, ma ha câu lộ đà, a  

nghiệt sai, a nghiệt sai, khẩn chi la tư, nhất đặng, ca lý dăng, câu lô na ma, toa ha”    
        

 

Namaḥ  samanta-vajraṇāṃ_ Ārya-acala  āgaccha  āgaccha  kiṃcirāyasi_ idaṃ 
kāryaṃ  kuru  namaḥ  svāhā 

Dùng Kiếm Ấn lúc trước, an trên đỉnh đầu, co đầu ngón giữa trái ba lần, tụng 
Chú ba lần chiêu triệu, liền đi đến. 

  
_ Tiếp theo tác Sách Ấn. Tay phải đem ngón cái vịn móng ba ngón từ ngón giữa 

trở xuống (ngón giữa, ngón vô danh, ngón út), dựng thẳng ngón trỏ. Tay trái đem ba 
ngón từ ngón giữa trở xuống, nắm ngón trỏ phải, co ngón trỏ trái đè trên móng ngón 
cái trái. 

 
 
 
 
 
 
 
Tụng Sách Chú là: 
“Na ma tam mạn đa, vị thật la nam,  a bá xả, phán giả na, hồng”    

       

Namaḥ  samanta-vajraṇāṃ_ A  pāśa  bhaṃjana  hūṃ  phaṭ
Chú bảy biến xong, dùng giáng phục tất cả Quỷ Thần, khiến một ngàn hai trăm 

dặm truy tìm Người với tám Bộ Trời Rồng, dùng Ấn Chú này 
  
_ Tiếp theo tác Sư Tử Phấn Tấn Ấn. Như Giáp Ấn lúc trước, duỗi hai ngón cái 

mở dựng thẳng, thân đứng như thế Kim Cương. Đem Ấn khua múa hoặc bên trái hoặc 
bên phải, mắt hung nộ, Ý giận dữ, tiếng Hồng (Hūṃ) 

Tụng Sư Tử Chú là: 
“Na ma tam mạn đa, mạt thật la nam. Án, a giả la, ca na, chiến noa, sa thái   

gia, hồng phán”    
        

Namaḥ  samanta-vajraṇāṃ_ Oṃ, acala  kāṇa  caṇḍa  sādhaya, hūṃ  phaṭ 
Tụng bảy biến thì hay giáng phục tất cả nhóm Ma ác. Dùng Ấn thì mây mưa ác 

của Ma Quỷ, ứng thời đều tan. Khi tan rồi thời giải Ấn. 
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Nếu gió mưa ác chẳng ngưng. Lấy cỏ gai hòa với hạt cải trắng tiêu đốt, Chú 108 
biến, liền tụng Căn Bản Chú 108 biến thời chẳng phải chỉ có gió mưa tan ngưng mà 
nhóm Long Thần ấy cũng quay lại ủng hộ Hành Giả. 

  
_ Tiếp theo tác Căn Bản Tâm Trung Tâm Chú Ấn. Trước tiên kết Nhãn Ấn, 

tay phải đem ngón vô danh ngón út nắm đầu ngón cái, duỗi thẳng ngón trỏ ngón giữa. 
Ở tam tinh trên trán, rũ ngón trỏ ngón giữa hướng xuống dưới, dần dần hướng đến 
chân tóc, dẫn hướng lên trên. Gọi là Bất Động Sứ Giả Thiên Nhãn Ấn. 

Tụng Tâm Trung Chú mà chú  
“Án, chất lộ cổ bà, bà gia, toa ha”    
Tác ý sân nộ, tác tiếng tụng chữ Hồng (Hūṃ), xưng tên gọi của Oan Gia thì Đại 

Quỷ Thần nắm giữ Tâm của người ấy khiến cho kẻ đó hàng phục. 
Nếu thường y theo đây, tụng chẳng gián đoạn ắt được Nhãn Thông nhìn thấy ba 

ngàn Đại Thiên Thế Giới với việc trong ba cõi như đối trước mắt, ngang bằng không 
có khác. 

  
_ Tiếp theo tác Căn Bản Tâm Ấn. Chắp hai tay lại, liền cài chéo nhau bên trong, 

khiến cho đầu của mười ngón tay đều vào trong lòng bàn tay xong, duỗi thẳng hai ngón 
trỏ cùng trụ đầu ngón, hai ngón cái móc lấy móng hai ngón vô danh. Gọi là Căn Bản 
Ấn. 

 
Tụng Tâm Chú là: 
“Na ma tam mạn đa, mạt thật-la nam, đát la tra, a mục già, chiến noa, ma ha 

lô sái noa, sa-phả tra gia, hồng, đát-la bả gia, đát-la bả gia, hồng, đát-la tra,   đát-
la tra, chậm, mang” 

           

   

Namaḥ  samanta-vajraṇāṃ_ Trāṭ_ Amogha-caṇḍa  mahā-roṣaṇa  sphaṭya  hūṃ,  
trāmaya  trāmaya, hūṃ  trāṭ  trāṭ  hāṃ  māṃ

Mỗi ngày tự ăn. Trước tiên trích ra mọi thức ăn uống một phần, để ở trong cái 
chén. Đợi khi ăn xong, tụng Chú bảy biến. Chú vào rồi đổ xuống chỗ sạch sẽ. Một 
ngày riêng như điều này, thì nơi đã đến thường được (Sứ Giả) theo sau ủng hộ.  

 
_ Lại có Nhất Tự Chú: 
“Na ma tam mạn đa, mạt thật la nam, chậm” 

   

Namaḥ  samanta-vajraṇāṃ_ Hāṃ
Dùng Căn Bản Ấn Chú lúc trước, thường tụng, kết Ấn chẳng đoạn tuyệt thì (Sứ 

Giả) cũng thường chẳng lìa hai bên trái phải vậy. 
  
_ Bất Động Bảo Sơn Ấn. Hai tay, mười ngón hướng vào bên trong cài chéo nhau 

rồi nắm thành quyền. Gọi là Bất Động Bảo Sơn Ấn 
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_ Đầu Ấn. Tay phải co ngón cái vào trong lòng bàn tay, bốn ngón nắm quyền, an 

trên đỉnh đầu, gọi là Đầu Ấn 
 

_ Nhất Kế Ấn. Tức Đầu Ấn này, bên trên duỗi ngón trỏ ngón giữa cùng kèm 
nhau, an trên đỉnh đầu bên trái, liền dẫn hướng xuống dưới, trước lỗ tai hạ xuống. Gọi 
là Sứ Giả Nhất Kế Ấn. 

  
_ Khẩu Ấn. Hai tay cùng kèm nhau, đem hai ngón út cài chéo nhau, co hai ngón 

bô danh nắm lóng thứ hai của ngón út, đem hai ngón cái vịn móng ngón vô danh, hai 
ngón giữa cùng trụ đầu ngón, co hai ngón trỏ vịn lóng thứ ba của hai ngón giữa, từ 
lòng bàn tay hướng lên trên đếm số thứ ba, an Ấn này trên miệng, gọi là Khẩu Ấn. 

 

 
  
_ Tiếp theo tác Tâm Ấn. Liền y theo Khẩu Ấn, co hai ngón trỏ vào gốc hai ngón 

cái, an trên trái tim như hình cái chày Độc Cổ Kim Cương, gọi là Tâm Ấn. 
 

 
  
_ Tiếp theo tác Hỏa Diệm Ấn. Tay phải: ngón cái đè trên móng ngón út. Tay trái 

nắm ngón cái thành quyền, duỗi ngón trỏ bên trong lòng bàn tay phải, từ bên phải 
nhiễu quanh trên đầu, qua hướng bên trái giống như thế ánh sáng xoay chuyển, gọi là 
Thủy Diệm Ấn vậy. 

 
_ Già Hỏa Ấn. Kèm hai bàn tay đều nắm ngón cái làm quyền, co hai ngón trỏ 

vào bên trong gốc ngón cái, Quyền cùng hướng kèm nhau, hay trừ tất cả nạn lửa. 
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Dùng Pháp Ấn lúc trước, mỗi khi niệm tụng thời y theo thứ tự mà dùng, miệng 
tụng Chú chẳng dừng, chỉ trì Căn Bản Chú, có công sau đó Chú Ấn khác chỉ tụng kết, 
tức dùng có hiệu nghiệm, lại cũng chẳng cần thọ trì. 

  
_ Tổng Nhiếp Từ Cứu Bất Động Chú là: 
“Na ma tam mạn đa, phược nhật-la xá, chiến noa, ma ha lô sái noa, cấp phả  

tra dã, hồng, đát-lạt trá, chậm, mang”    
          

Namaḥ  samanta-vajraṇāṃ_ Caṇḍa  mahā-roṣaṇa  sphaṭya  hūṃ  trāṭ  hāṃ  māṃ
Chú này được trích ra từ Kinh Tỳ Lô Giá Na, hay nhiếp các Ấn Pháp. Làm Pháp 

lúc trước xong, liền tụng Chú này bảy biến xong, Tâm niệm Bất Động Tôn, cũng tác 
Kiếm Ấn lúc trước, ấn lên trên năm chỗ là: vầng trán, vai phải, vai trái, trái tim, cổ 
họng. Tụng Chú này chú 108 biến, nên tự tưởng thân mình như dạng Câu Ma La 
(Kumāra: Đồng Tử), sau đó búng ngón tay rồi bung tán 

  
_ Tiếp lại có Pháp. Ở trong rừng Thi Đà lấy quần áo của người chết, vẽ Bất Động 

Sứ Giả, lấu máu trên thân của Hành Nhân mở giải. 
Tượng vẽ ở hướng Đông, Hành Giả ở hướng Đông, đối trước tượng niệm tụng, 

mỗi ngày ba thời tắm gội, mặc quần áo ẩm ướt, lặng yên niệm một Lạc Xoa. Xong rồi, 
đến ngày 23 của tháng, bày cỗ cúng tất cả Quỷ Thần. Pháp ăn uống, lấy mọi loại gạo, 
mọi loại đậu, mè…hòa chung với nhau làm cơm rồi rải tán ở tám phương. 

Tự thân một ngày một đêm chẳng ăn, tìm một người chết có đầy đủ tướng mạo, 
tẩy rửa sạch sẽ, khoác mặc quần áo, để nằm ngửa trước tượng vẽ, hướng bàn chân về 
phương Tây. Thiêu đốt hương, tự mình hộ thân, bốn mặt kết Giới xong, Hành Nhân 
ngồi trên trái tim của người chết niệm tụng một vạn biến xong thì người chết liền cử 
động, chẳng nên sợ hãi, chỉ đè chặt xuống, gấp rút niệm tụng, đợi trong miệng của 
người chết nôn ra hoa sen thì cầm lấy hoa, tức thân hóa như tướng mạo đồng tử mười 
lăm mười sáu tuổi, nương theo hư không mà đi, cho đến lên trên cõi Phạm Thiên, 
không có nơi nào không đến được, tự tại du hành vậy. 

Pháp Biệt Hạnh này. Nếu có nơi hung hiểm đáng sợ, oặc có việc Quan bức não 
thời một lòng tụng Căn Bản Chú, cũng có thể viết Chú đóng ở trong sân khiến vào 
trong đất thì vạn Yêu chẳng dám động làm, cũng có thể đóng Từ Cứu Chú này là tốt 
nhất.  

Chỉ ở trong Tịnh Thất kết Giới hộ thân, cột buộc Tâm vào Bất Động Sứ Giả, 
chuyên niệm chẳng dứt, tụng nhiều càng tốt cho đến mười Lạc Xoa. Mỗi lần ăn thì 
trích ra một phần thức ăn cúng dường Bất Động Sứ Giả, tự tưởng Tâm niệm mỗi mỗi 
siêng năng đừng gián đoạn.  

Điều này rất căn bản, mau được cảm nghiệm, công ích tự như, đừng hướng về 
người nói 

Lại một Lạc Xoa là mười vạn biến vậy. 
Bất Động Sứ Giả Pháp Lược Yếu kết thúc tại đây. Bên dưới tin nhận phụng 

hành. 
  
_ Ưu Khâu Mãn Nguyện Pháp (Kệ Văn bên trên bên dưới cũng do Hòa Thượng 

đồng thời dịch ra) 
Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện, Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni…hoặc có ách nạn, 

hoặc cầu quan tước, hoặc gặp Quý Nhân, hoặc có sự thỉnh cầu…thì nên thiêu đốt năm 
loại hương, tụng niệm đủ mười vạn biến chẳng được gián đoạn.  
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Nếu ngày gấp rút tu Nguyện, tức nhiều người đồng niệm khiến cho mau được đủ 
số lúc trước thì cũng được mãn nguyện. 

Chú là: 
“Hồi Quang Bồ Tát (Mati-jvala), Hồi Hỷ Bồ Tát (Mati-sadhu), A Nậu Đại 

Thiên (Anavatapta), Chí Đức Bồ Tát (Mahā-vairya), Ưu Khâu Bà Khâu 
(Ukubhaga), Thanh Tịnh Tỳ Khưu (Viśuddha-dharma-guru). 

Nguyện xin cho (họ tên là…) [Nếu tự thân cầu xin việc thì nên tự xưng tên họ của 
mình. Nếu vì người cầu xin thì xưng tên họ của người ấy] việc Quan được kết thúc, 
việc chết được ngưng dứt. Chư Thiên, Bồ Tát, La Hán nước ngoài cứu giúp cho (họ 
tên…) vượt qua tai tạn [Giả sử khiến cầu Quan, nên ở ngay trước mặt nguyện xin cho 
(họ tên…) trở xuống, được Quan (….), diệt hẳn tai ương đời trước, chướng nạn đều 
ngưng dứt. Lại ở chốn này cứu giúp (họ tên…) vượt qua tai nạn. Bên dưới nói rằng: 
“Việc mà (họ tên…) đã mong cầu đều được xứng nguyện] 

Nguyện xin Từ Bi khiến cho Đệ Tử được mãn nguyện” 
  
_ Trì Pháp. Trước tiên khiến cho niệm thuần thục, miệng chẳng phát ra tiếng, đủ 

mười vạn biến số xong, liền được nguyện mong cầu. 
Nếu cầu mau chóng công hiệu, đi đứng chẳng được gián đoạn, làm việc lớn, 

chúng tụng, khi đi ra tức chẳng nên đốt hương. 
Nếu tại nhà, ngồi niệm ắt nên thiêu đốt năm loại hương là: An Tức Hương, Linh 

Lăng Hương, Hoắc Hương, Trầm Hương, Huân Lục Hương. 
Nếu không có Trầm Hương. Dùng Bạch Đàn thay thế cũng được. Ắt chẳng được 

thiếu An Tức Hương, Linh Lăng Hương, Hoắc Hương vậy. 
  

BẤT ĐỘNG SỨ GIẢ ĐÀ LA NI BÍ MẬT PHÁP 
_MỘT QUYỂN (Hết)_ 

09/02/2012 
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Mật Tạng Bộ 4_ No.1203 (Tr.27 _ Tr.31) 
  

THÁNH VÔ ĐỘNG TÔN AN TRẤN GIA QUỐC PHÁP 
 
Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH 
  
Bấy giờ Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana-tathāgata) vì nghĩ thương tất cả 

hữu tình thường ở trong biển khổ phiền não, trôi dạt sống chết, chẳng ra khỏi ba cõi, 
chịu mọi đau khổ, cho nên triển chuyển tạo làm vô lượng nghiệp khổ nối tiếp nhau 
chẳng dứt. Ta vì nhổ bỏ cứu giúp tất cả hữu tình, ở trong ba cõi hiện thân Uy Đức 
Quang Minh Tự Tại, hiệu là Bất Động Kim Cương Minh Vương (Acala-vajra-vidya-
rāja) hay cho Người, Trời lợi ích an vui; an trấn nhà cửa, đất nước không có suy hoạn 
(các tai vạ khiến cho con người bị suy kém, hao hụt như bệnh ác, đói khát…) 

Nếu có cõi nước phần lớn bị các tai nạn, mặt trời mặt trăng mất độ, sao ác biến 
quái…trợ nhau lăng bức, nước lớn, hạn hán chẳng điều hòa. Chúng sinh mỏng Phước, 
Trời Rồng lìa bỏ.  

Khi gặp thời này thì điều chẳng tốt lành tranh nhau nổi dậy không có ngưng nghỉ, 
lúa gạo mắc mỏ; đói rét, Quỷ Mỵ lưu hành. Bệnh dịch, Yêu Tà, cọp, sói… tàn hại. Gió 
bão, sương, mưa đá, côn trùng, châu chấu, oán địch thường hưng khởi, bạn bè quay 
lưng chẳng nhìn nhau. Phần lớn các nạn giặc cướp, chinh chiến luôn dồn dập. Nơi nơi 
tại họa dấy lên nối tiếp nhau chẳng dứt. 

Nhân Vương (Nāra-rāja: vị vua) của nước ấy, nếu biết có người Trì Minh 
(Vidya-dhāra) này, nên trấn khởi Tâm Đại Bi (Mahā-kāruṇa-citta), thương xót tất cả 
hữu tình trong cõi nước, thực hành Bí Pháp uy đức của Đại Minh Vương khiến cho 
các hữu tình tăng thêm Phước Đức, khởi Tâm xấu hổ ghê sợ tội lỗi, lìa các nghiệp khổ. 

Lúc đó vị vua ấy sinh Ý quyết định rất vui vẻ tin tưởng, triệu thỉnh vị Đại Sĩ Trì 
Minh như vậy. Nên buông bỏ tiền tài, lụa đẹp, quần áo, châu báu, vật thưởng ngoạn, 
vườn, rừng, nhà cửa, voi, ngựa, xe cộ, nô tỳ, đày tớ, mọi loại vật thượng diệu tốt 
lành…. rồi bảo rằng: 

“Tôi vì tất cả hữu tình với cõi nước chẳng yên. Ngài nên vì Tôi thành tựu Pháp 
này. Tôi nghe Pháp này có uy lực khó nghĩ bàn, Ngài nên vì Tôi với tất cả hữu tình của 
Tôi, mau chóng có thể dựng lập Pháp thù thắng này, trừ mọi tai ương. Nếu cần vật gì 
thì nên tùy ý lấy, tận cùng chẳng vì Ngài” 

Khi người Trì Minh nhận lời cầu thỉnh này xong, đừng sinh chán mệt, y theo Giáo 
tu đầy đủ. Cần phải trong sạch tạo dựng hình tượng Bất Động Tôn Minh Vương 
(Acala-vidya-rāja) với Thiên Vương (Deva-rāja) ở tám phương kèm theo Quyến 
Thuộc (Parivāra) của họ, như Pháp tu tạo tùy theo sức của mình. Hoặc vàng, hoặc bạc 
cho đến đồng, sắt, bùn, gỗ, bức vẽ lụa màu….thân dài tám ngón tay, thân có hai cánh 
tay với hình dạng Câu Ma La (Kumāra: Đồng tử), thân ấy lớn đầy có màu vàng ròng, 
tóc trên đầu rũ theo bên trái, uy dung rất phẫn nộ, tây phải cầm cây kiếm Trí, tay trái 
cầm sợi dây, ngồn trên bàn đá vàng ròng, ánh sáng rực lửa mạnh, ánh lửa ấy phần lớn 
có dạng Già Lâu La (Garuḍa:Kim Xí Điểu) 

Đặt hình tượng này bên trong cung vua, cho đến phòng, xá, trang, thất mà trăm 
quan, lê thứ (dân thường), người dân đã cư ngụ…đều ở trung tâm chọn lấy phần nhỏ 
an trí Tượng này.  

Trấn Xứ của tám phương ấy, liền làm thân Đại Nghiêm Phẫn Nộ có bốn cánh 
tay, màu xanh biếc lớn đầy đoan nghiêm. Mắt, miệng  đều mở căng, răng nanh bén ló 
lên trên. Tay phải cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây, hai cánh tay bên trên để hai bên 
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cái miệng tác Ấn phẫn nộ. Thân ở bên trong bánh xe Kim Cương có tám căm. Bốn 
phương bên ngoài bánh xe ấy hiện tám cái chày Tam Cổ Kim Cương, đầu bánh xe lại 
có lửa Già Lâu La, ngồi trên núi Tu Di do bốn báu lớn hợp thành kèm theo tám vị 
Trời và các quyến thuộc, với đúc bánh xe vàng tự có Đồ Dạng (hình dáng như hình vẽ) 

Bên trên từ cung vua, bên dưới đến dân thường đều thực hành Pháp này. Nếu 
chẳng thực hành khắp ắt không có chuyện đó, đều ở chỗ cư ngụ an trí hình tượng, đừng 
sinh sợ hãi. 

Ta vốn trước tiên Nguyện chẳng buông bỏ chúng sinh, thường ở một nơi, hỗn 
tạp uế trược ắt khiến cho trong sạch với cho thức ăn dư thừa để làm cúng dường, kèm 
thọ nhận Đại Nhật Như Lai Ngũ Tự Tâm Chân Ngôn, cùng với quân lữ, chúng sinh 
cũng đeo Chân Ngôn này với cho thức ăn dư thừa khiến tăng Thắng Phước 

Trong cung vua ấy, mỗi tháng vào ngày mồng một, ngày mồng năm y theo Pháp 
cúng dường. Dùng các hương hoa, phan thượng diệu, lưới báu, bơ, đèn, Át Già, bình 
báu, vật khí báu, hương xoa bôi vi diệu, món ăn thượng vị, ngon ngọt qúy báu màu 
nhiệm với các thuốc thang, cùng bày mọi loại âm nhạc thượng diệu. 

Lúc đó vị vua ấy buông bỏ Tâm kiêu mạn, sinh Tâm khiêm hạ, vì khắp cõi nước 
với các người dân, thân tự cầu thương xót, cung kính cúng dường, bố thí, nhiễu quanh 
lễ bái, ân cần cầu thỉnh, phát Nguyện thù thắng, tăng thêm Phước Lực, người dân an 
vui chẳng bị các nạn. 

Mỗi năm, mùa xuân mùa thu y theo Giáo làm Hộ Ma, như Pháp cúng dường biểu 
thị cho Chí tôn trọng của nhà vua, đối với các hữu tình chẳng sinh mệt mỏi, vì cõi nước 
của Ta cầu Phước thắng thượng. 

Như vậy bày làm tám Trấn, về sau nước ấy vĩnh viễn chặt đứt tất cả tai họa, Trời 
Rồng vui vẻ thương nhớ chúng sinh, chư Phật thường sẽ hộ niệm tất cả hữu tình. Vì 
gia trì cho nên đều phải biết xấu hổ ghê sợ tội lỗi cùng thực hành mười Thiện thì cõi 
nước tự nhiên an ổn sung túc, các người dân nhận được các sự khoái lạc. Nơi Nhân 
Vương (Nāra-rāja: vị vua) đã cảm hóa tăng gấp bội Phước Đức nối tiếp nhau chẳng 
dứt, thọ mệnh tăng trưởng, cõi nước vinh thịnh, có uy lực lớn như bậc Sư Tử Vương 
Vô Năng Thắng” 

  
Bấy giờ Đức Thế Tôn dùng Kệ khen rằng: 
“Ta, Đại Nhật Như Lai 
An Trấn Gia Quốc Pháp 
Hiện Uy Đức tự tại 
Hiệu Bất Động Minh Vương 
Nơi tất cả hữu tình 
Chặt nghiệp ba đường ác 
Hay lìa xa tám nạn 
Khiến ba cõi được yên 
Nên khen nói tu hành 
Với Nghi Quỹ Hộ Ma (Homa) 
Cúng dường ngay thời phần 
Ngày Tú Diệu tương ứng 
Mỗi mỗi đều gia trì 
Trong sạch không tạp nhiễm 
Trụ Tam Mật Quán Hạnh 
Chỗ làm đều uy nghi 
Ngày ba, trước Ngọ (11h_13h) khởi 
Ngày năm, sau Ngọ, thành 
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Sau nửa đêm, Hộ Ma 
Đại Dương an trấn xong 
Đại Bi căn bản hiệu 
Ngũ Tự Tâm Chân Ngôn 
_ Vua sai lưu hành khắp 
Quân Chúng đều đeo, nhận 
Dựng lập hình tượng Tôn 
Đủ Ấn Khế rõ ràng 
Thân Đồng Tử uy nộ 
Diện mạo đều sung mãn 
Mạn Noa La phổ thông 
Căn Bản, tự sai khác 
_ Như trên, Pháp thứ tự 
Mỗi Trấn, vẽ trước tượng 
Khởi từ Kiêu Thi Ca (Kauśika: tên gọi khác của Đế Thích) 
Chuyển phải, Y Xá (Īśana:Tự Tại Thiên) xong 
Trong vòng trăm Do Tuần 
Đại Nộ Vương bốn tay 
Một lọn tóc rũ xuống 
Thân làm màu xanh biếc 
Bán Già trên Di Lô (Meru: núi Tu Di) 
Thành tựu Chước Yết La (Cakra: bánh xe) 
Lửa mạnh từ Tim sinh 
Dạng như Kim Xí Điểu 
Tám Trời y bản vị 
Mặt hướng trước Thánh Tôn 
Trì Tự Khế Chân Ngôn (Chân Ngôn, Ấn Khế của mình) 
Quyến thuộc đều phụng hiến 
Rồng, Thần đều vui vẻ 
Xưng tốt, khen Nhân Vương 
Tám nạn chẳng thể xâm 
Tất cả đồng an vui 
Hết thảy việc khó điều 
Tai biến tự tiêu trừ. 
_ Giả sử trong quân trận 
Chặt thân mạng người kia 
Vì đeo Chân Ngôn nên 
Sức Đại Sĩ gia trì 
Dứt hẳn Nhân (Hetu) oán hại 
Sinh nước Thắng Bất Động 
_ Vua ấy an chỗ gần 
Thân căn bản hai tay 
Màu vàng, ngồi núi vàng 
Làm tướng Câu Ma La (đồng tử) 
Dùng phan, vòng hoa, lọng 
Mọi loại diệu trang nghiêm 
_ Tháng đầu, sáng mười lăm 
Tự thân vua chiêm ngưỡng 
Đã buông nơi tàn thực (thức ăn dư thừa) 
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Phụng hiến Bất Động Tôn 
Cúng dường đừng sinh nghi 
Thành Thượng Vị chân thật 
Hồi phụng mười phương Phật 
Con nguyện, khắp chúng sinh 
Trong Đại Thiên Quốc Thổ 
Tất cả đồng an vui” 
  
Tiếp theo nói Pháp Tùy An Trấn. Ngay lúc muốn Trấn, trước tiên khởi từ 

phương Đông. Ở phương Đông chọn lựa đất thắng thượng, không có các uế ác, kết 
Giới gia trì. Ngay chỗ Trấn ấy, đào sâu xuống ba khuỷu tay, rộng cũng ba khuỷu tay, 
dùng Cồ Ma Di (Kaumayi: Phân bò) xoa bôi tô điểm; bày biện hương xoa bôi, Át Già, 
đèn sáng, thức ăn uống, bơ, sữa, quả trái. Làm riêng Mạn Noa La (Maṇḍala: Đàn 
Trường) vuông vức một khuỷu tay, ở trên cái Đàn này để tượng Bản Tôn, dùng Phan, 
Hoa nghiêm sức, rộng bày cúng dường, ở ngay giữa đêm làm Nghiệp Hộ Ma 

Nơi chốn ấy dùng vàng, bạc, lưu ly, san hô, mã não, trân châu, hổ phách chùng 
với bảy báu rải bày trên bánh xe. Ở trong trục xe, đóng xuống cây cọc thép già, gia trì 
1080 biến, một biến thì một lần đập nện xuống, cho đến xong biến số. Bốn góc rải năm 
loại lúa đậu, liền đổ đất xuống, lấp đầy cho bằng phẳng. 

Khi muốn Trấn thời từ sau giờ Ngọ cho đến trước nửa đêm, sau đó chọn lấy thời 
phần tốt lành, liền nên đóng xuống Trấn xong, đêm sau Hộ Ma 

Bốn phương bàng của Đàn ấy, y theo màu sắc của năm phương. Lụa dày, lụa 
màu, lụa nhũn Trấn chỗ đó, lấy tướng phần của Minh tu Công Đức xong 

Ở chỗ Trấn ấy, bên trên để một tượng Bất Động Minh Vương trắng nõn có bốn 
cánh tay với chư Thiên quyến thuộc của Bản Phương, đều cầm Bản Khế, hương, hoa 
hướng về Tôn (Nātha) cúng dường, Tượng trắng nõn ấy lấy sự dài ngắn theo lượng của 
thân La Nhạ (Rāja: vua chúa) mà làm. 

Công ấy chưa xong, hãy cứ khai mở con mắt, cúng dường rộng lớn, bày đại âm 
nhạc. Xong khiến cho thù thắng thì y theo Trấn này dùng. 

Như vậy vòng khắp tám phương đều như bên trên nói. 
Tức cung vua để Lưỡng Tý Căn Bản Bất Động Minh Vương y theo Pháp dựng 

lập, như Giáo an trí xong, liền ban sắc xuống bốn phương. Vua khiến cho mọi nơi, bên 
trên từ Tể Tướng, trăm quan…bên dưới đến dân thường, bên trong thất cư ngụ như lúc 
trước an lập tượng Bất Động với khiến tụng Ngũ Tự Tạm Chân Ngôn kèm với thực 
hành. Nên đặt ra lệnh nghiêm minh khiến khắp gia quốc (nhà với nước) cố gắng đem 
thức ăn dư thừa cúng dường đừng để cho đoạn dứt, cùng giữ gìn cõi nước, an trấn đồng 
khắp cả. 

Giả sử có ở trước mặt Đại Thánh Tôn này: ca múa, cười giỡn, sinh Tâm khinh 
mạn thì vị Đại Minh Vương này cũng chẳng sinh chán lìa “Ta ban cho thắng Phước. 
Nếu các hữu tình cho chút thức ăn dư thừa cúng dường Ta, tức đồng với đem  vô lượng 
vật thưởng ngoạn thắng diệu, thức ăn uống có trăm vị, quần áo, giường phản, thuốc 
thang thượng diệu, cung điện bảy báu, voi, ngựa, xe cộ, tôi tớ…phụng thí; Công Đức 
không có khác, lại vượt hơn việc này gấp trăm ngàn vạn lần, liền thành cúng dường 
rộng lớn chân thật” 

Khi tu cúng dường thì việc rất tương ứng là mặc quần áo màu đỏ đều đại cát 
tường 

 
_ Tiếp theo nói làm lò Hộ Ma với vật cần dùng. 
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Nếu lúc Hộ Ma thời ở trước mặt Minh Vương làm lò Hộ Ma rộng một khuỷu tay, 
sâu nửa khuỷu tay. Lấy đất ở giòng nước chảy thuận với với đất do giòng sông ấy cọ 
xát…tại bốn bên thành ấp của nơi mình cư ngụ cùng với hương tạp, gia trì hòa chung 
làm bùn, xong dùng bùn tô trét đàn lò, lại dùng Cồ Ma (Kaumayi: phân bò) xoa lau. 
Chính giữa đặt Kiếm Khế, bên trái Hành Giả là vị trí của La Nhạ (Rāja: vua chúa), 
tiếp theo là vị trí của Đại Thần, tiếp theo là vị trí của Đại Tướng, tiếp theo là vị trí của 
chủ đất (địa chủ)…Nên tu thân vào Đạo Trường phát Tâm chí thành. 

Vị trí của mình (Bản Vị) là ngồi ở giữa. Bên trong Đạo Trường chẳng được nhiều 
hơn ba người. Ở bốn mặt bên ngoài Đàn, ngoài bảy bước, Giáp Binh nghiêm chỉnh 
cầm nắm khí trượng mỗi mỗi như Pháp với tấu mọi loại kỹ nhạc thượng diệu, bày biện 
cúng dường lớn, rộng tuyên Vương Mệnh ở trước mặt Đại Thánh Tôn vì tất cả hữu 
tình, như Pháp an lập tượng chư Thiên kèm với các quyến thuộc theo phương vị của họ 
(bản phương). 

Lúc tu Công Đức thời nên nhìn tướng của lửa, nếu có điều chẳng tốt lành thì y 
theo Giáo lễ cầu giải tai nạn 

Đã An Trấn xong, liền ở ngay nơi chốn, triệu lấy ba người có thể tu hành khiến 
cho họ thọ trì. Ba thời đốt hương, rưới vảy, lau quét, cúng dường. Mỗi tháng vào ngày 
mồng một với ngày 15 dùng đèn sáng, thức ăn uống, mọi loại âm nhạc như Pháp cúng 
dường  thời chư Thiên vui vẻ hộ trì cõi này không có suy nạn, tất cả an vui. 

Khi Hộ Ma thời dùng bốn cân hoặc hai cân bơ bò, năm loại lúa đậu, mè đen, sữa, 
thức ăn uống, quả trái, đuốc sáp, hạt đậu xanh, hương xoa bôi, năm vị, Trầm Hương, 
Đàn Hương, Tô Hợp Hương, Long Não Hương, Uất Kim Hương, An Tất  Hương, Nhũ 
Đầu Hương, hạt cải trắng, mật…tùy theo tuổi tác của Thí Chủ (Dāna-pati). Gỗ cây có 
nước cốt sữa (nhũ mộc) dài 12 ngón tay, đậu xanh, Bạch Giao Hương, Châu Tử với áo 
lễ của La Nhạ (vua chúa) để thay thế cho vị trí của vị vua ấy như đồng với việc tiêu 
biểu cho tướng dụng của Đạo Trường, như tự thân mình cúng dường chiêm ngưỡng 
không có khác. 

Mỗi Trấn cây cọc thép già, bánh xe đồng đầu một cây cọc dài tám ngón tay, một 
nửa trở trên làm hình Độc Cổ vẫn phải đầy đủ góc cạnh.  Dùng hình cây cọc đóng 
xuống  có thể vào trục bánh xe . Bánh xe khoảng bốn ngón tay, rộng một khuỷu tay, 
bên trong có tám cây căm, tám phương bên ngoài đều để đầu chày Tam Cổ Bán Kim 
Cương ló ra. Trục bánh xe có lỗ hổng có thể dung chứa cây cọc thép, hai cái muỗng 
Hộ Ma bằng vàng, đồng. 

Mỗi Trấn có một cây cờ của Bất Động Tôn, một cây cờ của Thiên Vương theo 
phương vị của mình 

Khi quân mã di chuyển thời liền đem dẫn phía trước, vị Đại Tướng tùy theo phía 
sau. Nếu chẳng đi thời an trí ở chỗ của Bản Tượng, đừng để cho ô uế. 

Nếu lúc Hộ Ma, hoặc đầu hoặc cuối đều ném vào ba muỗng bơ, xét kỹ nhìn xem 
tướng ấy như: đất đai, người dân, bệnh dịch, tai biến, thiện, ác…có tướng  chẳng tốt 
lành thì y theo Giáo lễ cầu giải tai nạn. Như có tướng xấu ác thì chẳng ra công, trong 
ba năm ắt có ứng nghiệm, chẳng nên riêng làm Phước lớn, tùy theo nơi chốn dẫn dắt 
trở về liền tu sửa làm 

Nếu lúc Hộ Ma thời tướng của lửa tỏa lửa sáng xoay theo bên phải bốc thẳng lên 
trên. Hoặc tấu âm nhạc, tiếng màu nhiệm của chuông lớn chuông nhỏ với hình 
tượng…là tướng Đại Thiện.  

Nếu lại bên trái cho làm hình chim thú chẳng lành, lại tác tiếng Ha Ha thì ở đất 
đai ấy cũng có tai nạn, chúng sinh bị đói rét. Nước dâng, hạn hán chẳng đúng thời, 
người dân bị chết đói. Nên làm Pháp Tức Tai lễ cầu giải tai nạn 
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Nếu lúc Hộ Ma thời lửa thành mây mù đen tối hướng bên dưới rũ bày, lửa trong 
lò cũng tắt, việc cúng dường chẳng thành thì đất ấy cũng có ẩn tướng mưu hại. Làm 
Pháp Điều Phục lễ cầu giải tai nạn. 

Bốn loại thiện, ác bên trên. Hãy  dùng Ý xem xét kỹ lưỡng rõ ràng, tùy theo 
Tướng mà lễ cầu giải tai nạn.  

  
Nếu lúc Tức Tai thời dùng gỗ cây có nước cốt sữa, trong lò, Luân Ấn, câu cú, 

thức ăn y theo áo màu trắng 
Nếu lúc Tăng Ích thời dùng gỗ Bạch Đàn, trong lò, Tràng Ấn, áo, thức ăn …đều 

màu đỏ 
Nếu lúc Kính Ái thời dùng hoa sen mém vào lửa. Như không có thì dùng hoa tạp 

thay thế. Trong lò, Liên Hoa Ấn, áo, thức ăn …đều màu hồng 
Nếu lúc Điều Phục thời ném cây Khổ Luyện, cỏ gai, quả bồ kết, gai nhọn với 

thuốc độc… áo, thức ăn đều màu đen 
Nếu Kim Luân Vương vì hữu tình của bốn Thiên Hạ An Trấn thì có thể Trấn 

bên trong chu vi một vạn Do Tuần. 
Nếu Ngân Luân Vương vì hữu tình của bốn Thiên Hạ An Trấn thì có thể Trấn 

bên trong chu vi tám ngàn Do Tuần. 
Nếu Đồng Luân Vương vì hữu tình của bốn Thiên Hạ An Trấn thì có thể Trấn 

bên trong chu vi sáu mươi Do Tuần 
Nếu Thiết Luân Vương vì hữu tình của bốn Thiên Hạ An Trấn thì có thể Trấn 

bên trong chu vi ba ngàn Do Tuần 
Vì chúng sinh ngay trong nước, Trấn bên trong chu vi một trăm Do Tuần. Ở mỗi 

phương, mặt của Vương Thành (thành của vua) bên trong một ngàn dặm, bên ngoài 
một trăm dặm, nên chọn lấy nơi chốn thuận tiện để an trấn. Chỉ chẳng vượt qua vị trí 
này liền được như vậy. 

  
_ Nghi Thức An Trấn với Mạn Noa La kèm theo hình tượng ấy, các vật cần dùng 

đều đã lược nói. Ngươi, các hữu tình phát Tâm Bồ Đề vì tất cả hữu tình y theo Giáo, tu 
học, dạng lò Hộ Ma với xếp bày Tượng. 

Nếu lúc Điều Phục thời chẳng nên hiển danh mục làm, đều nên bí mật làm, đừng 
để cho nơi chốn đang ở (đương xứ) biết, chỉ có người trông coi được biết.  

Thuốc, vật trước tiên nên chuẩn bị sẵn, tự mình cầm, thực hành điều cốt yếu thời 
liền dùng  

Như Bí Pháp này chẳng hứa cho người xuất gia thực hành 
Người trì Pháp này, chỗ làm cúng dường đều nên tự mình lễ bái chư Thiên, người 

xuất gia có đủ Cấm Giới của Phật, khiến cho các người chẳng yên, chẳng dám nhận bái 
thời Phước Đức mong cầu đều chẳng thành tựu, cho nên người hành trái ngược sẽ 
phạm tội lớn. Do điều này mà chẳng truyền cho người xuất gia. 

Bản Pháp do Tam Tạng Kim Cương Trí đã nhận được ở Thiên Trúc Đại Sư, 
đừng khiến cho truyền, chỉ hứa trao cho hàng Bạch Y.  

Điều tu hành là bí mật của bí mật, phương Tây (ấn Độ) rất trọng Pháp này. Giả sử 
muốn thực hành kín đáo thì chẳng khiến cho các nước biết có, thế nên Tây Quốc (Ấn 
Độ) nối tiếp nhau kế tục chẳng dứt 

Lại phương Tây (Ấn Độ) dè xẻn Pháp, chỉ lưu truyền dạng của Tôn, ở trong các 
Bộ dùng làm Đại Hộ, thật chẳng biết có pháp của nhóm An trấn gia quốc 

Tam Tạng Kim Cương Trí (Vajra-bodhi) trao Pháp Nghi Quỹ này cho Hành Giả 
Vương Quang  
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_ Pháp cờ phan của Thiên Vương ở tám phương kèm với Chân Ngôn giáng oán 
của chư Thiên tám phương trong Pháp đập nát quân địch của Bất Động Tôn 

Phương Đông: làm cây cờ màu trắng, trên cờ vẽ Đế Thích Thiên Vương với tay 
phải cầm chày Độc Cổ, tay trái chống eo, ngồi trên con voi trắng sáu ngà. Người cầm 
cây cờ trắng, tụng Đế Thích Giáng Oán Chân Ngôn 

Minh là: 
       

“Án, nhân nại-la dã, nê phộc địa bà đa duệ, hồng, phát tra, sa-phộc hạ” 
Oṃ_ Indraya davadhipataye (?Indrāya- deva-adhipataye) hūṃ  phaṭ  svāhā  
Nếu đi về phương Đông thời trước tiên dẫn cây cờ này, tưởng Thiên Đế Thích 

thống lãnh vô lượng Thiên Chúng quyến thuộc, cầm mọi loại khí trượng xông vào 
chúng giặc kia. 

  
_ Phương Đông Nam: làm cây cờ màu vàng, trên cờ vẽ Hỏa Thiên có bốn cánh 

tay, ngồi trên con dê xanh, toàn thân rực lửa, tay phải tác Thí Vô Úy, tay thứ hai cầm 
tràng hạt, tay trái cầm cây gậy Tiên, tay thứ hai cầm cái bình rưới vảy (táo bình). 
Người cầm cây cờ, tụng Hỏa Thiên Giáng Oán Chân Ngôn. 

Minh là: 
        

“Án, a nga-nẵng duệ, lật-chỉ, a địa phả đa duệ, hồng, phát tra, sa-phộc hạ” 
Oṃ_ Agnaye (?Agnāye)-ṛṣī-adhipataye hūṃ  phaṭ  svāhā  
Nếu đi về phương Đông Nam thời trước tiên dẫn cây cờ này, tưởng Hỏa Thiên 

thống lãnh vô lượng quân Hỏa Tiên (Agnāye-ṛṣīṃ), cầm mọi loại khí trượng xông vào 
chúng giặc kia. 

  
_ Phương Nam: làm cây cờ màu đen, trên cờ vẽ Diệm Ma La Thiên ngồi trên 

con trâu, tay phải cầm cây phướng Diệm Ma, tay trái chống eo. Người cầm cây cờ tụng 
Diệm Ma Vương Giáng Oán Chân Ngôn. 

Minh là: 
       

“Án, diệm ma dã ba-thị- mễ đa địa phả đa duệ, hồng phát tra, sa-phộc hạ” 
Oṃ  yaṃmāya-prata (?Yamāya-preta) - adhipataye  hūṃ phaṭ  svāhā 
Nếu đi về phương Nam thời trước tiên dẫn cây cờ này, tưởng Diệm Ma Vương 

thống lãnh vô lượng quân Quỷ (Preta), cầm mọi loại khí trượng xông vào chúng giặc 
kia. 

  
_ Phương Tây Nam: làm cây cờ màu hôn ám (thảm sắc kỳ), trên cờ vẽ La Sát 

Chủ ngồi trên con sư tử, tay phải cầm cây kiếm, tay trái chống eo. Người cầm cây cờ 
tụng La Sát Chủ Giáng Oán Chân Ngôn. 

Minh là: 
       

“Án, để lý địa-duệ, la khất-sát sa, địa phả đa duệ, hồng, phát tra, sa-phộc hạ” 
Oṃ  tiriryai-rakṣasa (?Nṛtye-rākṣasa) adhipataye  hūṃ  phaṭ  svāhā 
Nếu đi về phương Tây Nam thời trước tiên dẫn cây cờ này, tưởng La Sát Chủ 

thống lãnh vô lượng La Sát (Rākṣasa), cầm mọi loại khí trượng xông vào chúng giặc 
kia. 
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_ Phương Tây: làm cây cờ màu đỏ, trên cờ vẽ Thủy Thiên ngồi trên con rùa, tay 
phải cầm sợi dây rắn, tay trái chống eo, trên đầu của vị Trời ấy có bảy đầu rồng dạng 
như con rắn. Người cầm cây cờ tụng Thủy Thiên Giáng Oán Chân Ngôn. 

Minh là: 
       

“Án, phộc lỗ noa dã, nẵng nga, địa phả đa duệ, hồng phát tra, sa-phộc hạ” 
Oṃ  Varūṇaya-naga-adhipataye  (?Varūṇāya-nāga-adhipataye) hūṃ phaṭ  

svāhā 
Nếu đi về phương Tây thời trước tiên dẫn cây cờ này, tưởng Thuỷ Thiên thống 

lãnh vô lượng Rồng độc, cầm mọi loại khí trượng xông vào chúng giặc kia. 
  
_ Phương Tây Bắc: làm cây cờ màu xanh, trên cờ vẽ Phong Thiên ngồi trên con 

Chương, tay phải cầm cây cờ, tay trái chống eo. Người cầm cây cờ tụng Phong Thiên 
Giáng Oán Chân Ngôn. 

Minh là: 
       

“Án, phộc dã phệ, khư tả lỗ, địa phả đa duệ, hồng phát tra, sa-phộc hạ” 
Oṃ  Vāyave-khacara-adhipataye  hūṃ phaṭ  svāhā 
Nếu đi về phương Tây (?phương Tây Bắc) thời trước tiên dẫn cây cờ này, tưởng 

Phong Thiên thống lãnh vô lượng Kim Xí Điểu Vương, cầm mọi loại khí trượng xông 
vào chúng giặc kia. 

  
_ Phương Bắc: làm cây cờ màu vàng, trên cờ vẽ Tỳ Sa Môn Thiên Vương ngồi 

trên con Quỷ, tay phải cầm cái tháp báu, tay trái chống eo. Người cầm cây cờ tụng Tỳ 
Sa Môn Thiên Vương Giáng Oán Chân Ngôn. 

Minh là: 
       

“Án, câu phệ la, dạ khất-xoa, địa phả đa duệ, hồng phát tra, sa-phộc hạ” 
Oṃ  Kuvaira (?Kubera)-yakṣa-adhipataye  hūṃ phaṭ  svāhā 
Nếu đi về phương Bắc thời trước tiên dẫn cây cờ này, tưởng Tỳ Sa Môn Thiên 

Vương thống lãnh vô lượng quân chúng Dược Xoa, cầm mọi loại khí trượng xông vào 
chúng giặc kia. 

  
_ Phương Đông Bắc: làm cây cờ màu trắng xanh xanh (Tuyến sắc kỳ), trên cờ vẽ 

Y Xá Na Thiên ngồi trên con bò, tay phải cầm Tam Cổ Xoa , tay trái chống eo. Người 
cầm cây cờ tụng Y Xá Na Thiên Giáng Oán Chân Ngôn. 

Minh là: 
       

“Án, Y xá na dã, bộ đa, địa phả đa duệ, hồng phát tra, sa-phộc hạ” 
Oṃ  Īśanaya-bhuta (? Īśanāya-bhūta) -adhipataye  hūṃ phaṭ  svāhā 
Nếu đi về phương Đông Bắc thời trước tiên dẫn cây cờ này, tưởng Y Xá Na Thiên 

thống lãnh vô lượng tướng sĩ quân Quỷ, cầm mọi loại khí trượng xông vào chúng giặc 
kia. 

  
_ Vị Đại Tướng tự tụng Bất Động Tôn Minh Vương Chân Ngôn, tưởng thân 

của mình thành Bất Động Minh Vương. Lại tưởng Bất Động Tôn Minh Vương ban 
hiệu lệnh cho Thiên Vương ở tám phương là: “Các ông đều thống lãnh vô lượng quân 
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chúng đập nát giặc nghịch kia”. Vị Đại Tướng ấy  tụng Bất Động Tôn Minh Vương 
Chân Ngôn chẳng  đứt đoạn. 

Nếu làm Pháp này thì giặc kia tự sẽ bị diệt hết, quyết định không có nghi ngờ. 
Liền nói Thánh Bất Động Minh Vương Chân Ngôn. 
Minh là: 

          
“Nẵng mạc tam mãn đa phộc nhật-la noản. Chiến trà ma ha lỗ sái noa (phát 

Nguyện: quân chúng của tôi, tên là….đập tan giặc nghịch kia. Vẫn phải xưng tên của 
người phản nghịch) Sa-phả tra dã, hồng, đát la tra, hám hàm” 

Namaḥ  samanta-vajraṇaṃ caṇḍa  mahā-roṣaṇa (phát Nguyện: quân chúng 
của tôi, tên là….đập tan giặc nghịch kia. Vẫn phải xưng tên của người phản nghịch) 
sphaṭya  hūṃ  traṭ  hammāṃ 

  
Như chỗ đóng doang trại thì tám cây cờ ở bên ngoài đều y theo Bản Phương vây 

quanh. Nơi các quân, tướng,  sĩ tốt hạ trại nghỉ đêm cũng đều y theo Bản Phương dựng 
lập tám cây cờ. Người cầm cờ thiêu đốt An Tất Hương, dùng các thức ăn uống trong 
sạch cúng dường. 

Cờ phướng Đại Tướng  theo Bản Phương ở chính giữ chỗ nghỉ đêm, thiêu đốt 
Thầm Thủy Hương chân diệu tối thượng, cũng dùng thức ăn trong sạch cúng dường. 
Làm một tượng Bất Động Tôn Minh Vương bằng đá, cao 12 ngón tay, vẽ hình người 
kia với viết họ tên của người ấy, dùng bức tượng đá trấn yểm ngay bên trên. Như vậy 
chẳng lâu, tự sẽ tiêu diệt vậy. 

 
BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG AN TRẤN GIA QUỐC PHÁP 

_Hết_ 
  
Bát Gia Bí Lục ghi rằng:  
“Bất Động Minh Vương An Trấn Gia Quốc Đẳng Pháp, một quyển_ Kim 

Cương Trí phó vương vô hải ngoại lục 
  
Hưởng Hòa năm đầu tiên, Tân Dậu Thiên Hậu, tháng Thu lục tìm Bản này tại 

Giáo Viện Trí Tích ở Lạc Đông, khảo xét thêm Bản khác, chỉ định bản khắc chữ quốc 
ngữ 

Hòa Châu, Phong Sơn Trường Cốc, viện Hoan Hỷ_ Sa Môn Khoái Đạo ghi 
  
Văn Chính năm thứ ba, Canh Thìn, Thu tháng tám, ngày 27 dùng bản của Tú 

Dương Xà Lê, ngầm khảo xét xong_ Long Can    
  
Văn Chính năm thứ tư, Thu tháng chín, ngày 23 dùng Bản của Tỳ Khưu Tuyên 

Hùng tại chùa Nhật Diệu ở Bản Kiều_ Chu Tái khảo xét xong 
21/12/2011 
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Mật Tạng Bộ 4 _ No.1204 (Tr.31 _ Tr.33) 
  

THÁNH VÔ ĐỘNG TÔN  
NHẤT TỰ XUẤT SINH BÁT ĐẠI ĐỒNG TỬ  

BÍ YẾU PHÁP PHẨM 
      
Phạn Hán văn:  Chùa Đại Hưng Thiện_ Viện Phiên Kinh thuật 
Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH 
 
Kim Cương Thủ (Vajrapāṇi) nói: “ Ý tưởng của tất cả chúng sinh chẳng giống 

nhau, hoặc thuận hoặc nghịch, thế nên Đức Như Lai hiện thân Từ Nộ tùy làm lợi ích 
Giải là: “Chư Phật rất thương xót Chúng Sinh cho nên đối với người Thuận thì 

dùng Thuận mà khuyên, đối với kẻ Nghịch thì dùng nghịch mà chế phục. Một khi Đức 
Phật trụ Tam Muội Phẫn Nộ (Krodha-samādhi) thời mười phương chư Phật cùng 
chung vào Tam Muội Phẫn Nộ Sân như Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) ở trong Vô Tướng 
thị hiện Minh Vương (Vidyarāja) thời chư Phật Bồ Tát liền hiện thân Phẫn Nộ 
(Krodha-kāya) vậy. Chính vì thế cho nên Như Lai ở bốn phương hiện thân Giáo Lệnh 
hàng phục chúng Ma. Tuy nhiên giống như gần gũi mà chẳng chạy theo ấy là do Bản 
Thệ chẳng giống nhau. 

Hoặc Hàng Tam Thế Bồ Tát (Trailokya-vijaya) hàng phục Thiên Ma với Tham, 
Sân, Si của ba đời 

Hoặc Quân Đồ Lợi Bồ Tát (Kuṇḍali) điều phục Thường Tùy Ma là Tỳ Na Dạ 
Ca (Vinayàka: Loài gây chướng ngại) với Nhân Ma 

Hoặc Diễm Ma Đặc Ca (Yamāntaka) hàng phục Long Ma với các oán địch 
Hoặc Kim Cương Dạ Xoa  (Vajra-yakṣa) điều phục Quỷ Ma với loài không có 

Trí 
Mọi loại như vậy chẳng thể nói đủ 
Bất Động Minh Vương (Acala-vidyarāja) hằng tùy theo Hành Giả, hoặc Trời, 

hoặc Tỳ Na Dạ Ca, hoặc Rồng, hoặc Quỷ … một thời tiêu diệt hết thảy chướng ngại 
Xong chư Phật Bồ Tát nếu cùng trụ một Tam Muội thì có thể tùy theo hoằng thệ 

của Bất Động mà làm Sứ Giả 
Như có Tam Tạng BẤT KHÔNG (Amogha-vajra) hay đạt đường lối sáng tỏ 

(Minh Đạo) nên Ngài nhìn thấy văn trọng yếu của Bí Tạng có Tâm Mật Ngữ một chữ 
của Bất Động Minh Vương, liền đem tám chữ để trang nghiêm một chữ. Tám chữ ấy 
tức là câu Quy Mệnh còn chữ Hàm ( _ Hāṃ) là Bản Tôn 

Như tám chữ trên Nhĩ Ninh (Jini) không có hình ư? Tại sao như thế? Tám chữ 
của nhóm Namaḥ  ( ) mỗi mỗi đều quy kính ở một chữ Hāṃ ( ) 

Chính vì thế mà tám chữ sinh ra Quy Kính Sứ Giả vây quanh chữ Hāṃ ( ) là 
Bản Tôn cho nên có tám Đại Đồng Tử 

Một là Tuệ Quang Bồ Tát (Kim Cương nói rằng: Hồi Quang tức dùng Tuệ như 
ánh sáng chiếu hồi tất cả)  

Hai là Tuệ Hỷ Bồ Tát (Kim Cương nói rằng:Tuệ Hỷ tức Hồi Tuệ làm vui) 
Ba là A Nậu Đạt Bồ Tát 
Bốn là Chỉ Đức Bồ Tát 
Năm là Ô Câu Bà Nga 
Sáu là Thanh Tịnh Tỳ Khưu 
Bảy là Căng Yết La  
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Tám là Chế Tra Ca  
Sứ Giả của nhóm này là bốn Trí và bốn Ba La Mật 
Vì gần gũi tùy thuận Giáo Lệnh của Đức Đại Nhật nên hiển hiện hình này vây 

quanh Thánh Vô Động Tôn, đều ở trong Chân Ngôn riêng mà hiển ý nghĩa này 
Giải rằng: Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya) ở phương Đông tức Bồ Đề Tâm Môn, 

dùng ánh mặt trời làm ví dụ cho nên sinh ra Sứ Giả tên là Tuệ Quang 
Bảo Bộ (Ratna-kulāya) ở phương Nam tức Phước Đức Môn cho nên sinh ra Sứ 

Giả tên là Tuệ Hỷ, dùng Phước Đức Nhị Nghiêm làm vui 
Liên Hoa Bộ (Padma-kulāya) ở phương Tây tức Trí Tuệ Môn cho nên hiện ra Sứ 

Giả tên là A Nậu Đạt. Đây nói là Vô Nhiệt (không nó nóng bức) biểu thị cho hoa sen 
sinh từ nước ao đầm mà vẫn trong sạch không nhiễm dơ  

Yết Ma Bộ (Karma-kulāya) ở phương Bắc tức Tinh Tiến Môn cho nên sinh ra Sứ 
Giả tên là Chỉ Đức. Nay Bộ này chỉ Đức của ba Bộ trước tức y theo Tinh Tiến hay 
được Quả cho nên gọi là Chỉ Đức    

 (Phần trên là bốn Trí) 
Kim Cương Ba La Mật (Vajra-pāramitā) tức Bồ Đề Tâm Hạnh cho nên hiện ra 

Sứ Giả tên là Ô Câu Bà Nga. Đây là Siêu Việt trụ Thế  
Bảo Ba La Mật (Ratna- pāramitā) tức Phước Đức Tâm Hạnh cho nên sinh ra Sứ 

Giả tên là Thanh Tịnh Tỳ Khưu biểu thị cho Tỳ Khưu hay thủ hộ Pháp Bảo 
Pháp Ba La Mật  (Dharma- pāramitā) tức Từ Bi Tâm Hạnh cho nên hiện ra Sứ 

Giả tên là Căng Yết La. Đây là Tùy Thuận 
Nghiệp Ba La Mật  (Karma- pāramitā) tức Phương Tiện Tâm Hạnh cho nên sinh 

ra Sứ Giả tên là Chế Đa Ca. Đây là Tức Tai. Bồ Tát phương tiện hiện hình giận dữ vậy 
Đã nói xong chỗ y cứ của tám Đồng Tử 
Nếu Hành Giả muốn được Tất Địa hiện tiền thì ở trong Pháp Hành xưng các tên 

gọi ấy, thỉnh cầu xin cứu hộ với kết Ấn tụng Chú tức thành tất cả Tất Địa thù thắng của 
Thế Gian 

Tuệ Quang Đồng Tử Bồ Tát Chân Ngôn là (Tức Kim Cương Hợp Chưởng, hợp 
Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như cây kim) 

      
Án phộc nhật-la (1) ma đế, nhập-phộc la (2) bồ địa chất đa (3) nẵng (Quy mệnh 

Bản Tôn) 
Oṃ_ vajra  mate-jvala (?Mati-jvala) bodhi-citta  Na 
 
Tuệ Hỷ Bồ Tát Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng, Nhẫn Nguyện (2 ngón 

giữa) như hình báu) 
       

Án, la đát-nẵng (1) ma đế sa độ (2) ma ha ma nê (3) mạc (Quy mệnh Bản Tôn) 
Oṃ _ Ratna mate  sadhu (?Mati-sadhu) mahā-maṇi  Maḥ 
 
A Nậu Đạt Bồ Tát Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng, Nhẫn Nguyện (2 

ngón giữa) như cánh sen) 
      

Án, bát nạp-ma (1) tát phộc na hạ bát-la xả nhĩ nẵng (2) ma ha đạt ma (3) tam 
(Quy mệnh Bản Tôn) 

Oṃ _ Padma satva-dāha-praśamina  (?Satva-daha-praśamina) mahā-dharma  
Saṃ 
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Chỉ Đức Đồng Tử Bồ Tát Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng, Nhẫn 
Nguyện (2 ngón giữa) vào trong lòng bàn tay, cùng hợp mặt ngón) 

     
Án, yết la-ma ma ha phệ lý-gia (Đại Vô Úy) bát lý bố la ca (Mãn nguyện) mãn 

(Quy mệnh Bản Tôn) 
Oṃ _ Karma  mahā-vairya  paripūraka  Maṃ 
 
Ô Câu Bà Nga Đồng Tử Chân Ngôn là (Kim Cương Hợp Chưởng) 
     

Án, phộc nhật-la (1) tát đỏa bà (2) ô câu bà nga (3) ma ha táo xí-gia (4) đa (Quy 
mệnh Bản Tôn) 

Oṃ_ Vajra satva-ukubhaga  mahā-saukhya  Ta 
 
Thanh Tịnh Tỳ Khưu Sứ Giả Chân Ngôn là (Phạm Giáp Ấn) 
        

Án, ma ni (1) vĩ thâu đà đạt ma câu lỗ (2) la khất xoa đạt ma (3) phộc (Quy mệnh 
Bản Tôn) 

Oṃ_ Maṇi  viśodha  dharma  kuru  (?Viśuddha-dharma-guru)  rakṣa  dharma  
Va 

 
Căng Yết La Đồng Tử Chân Ngôn là (Liên Hoa Hợp Chưởng) 

      
Án, đạt lỗ ma (1) căng yết la (2) để sắt tra (3) nhật-la (Quy mệnh Bản Tôn) 
Oṃ_ Dharma  hāṃkara  (?Kiṅkara)  tiṣṭa  Jra 
 
Chế Đa Ca Đồng Tử Chân Ngôn là ( Ngoại Phộc Ngũ Cổ Ấn) 
       

Án, yết lỗ ma (1) chế tra ca (2) hồng hồng (3) phát tra (4) nam (Quy mệnh Bản 
Tôn) 

Oṃ _ Karma  ciṭaka  (?Ceṭaka) hūṃ  hūṃ  phaṭ  Ṇaṃ 
 
Tiếp Bản Tôn Chân Ngôn là (Ấn trong Kinh thông dụng) 
     
Án (1) a tả la (2) tán noa (3) hàm (Sở quy Bản Tôn) 
Oṃ _ Acala  caṇḍa  Hāṃ 
 
Tiếp nói Tượng Pháp (Pháp vẽ tượng) 
Hành Giả chấm chọn một nơi thanh tịnh, đừng để cho nhìn thấy Người và Phi 

Nhân. Tức Hành Giả cùng với Công Nhân đồng thanh tịnh, mặc áo mới sạch. Lấy 
mảnh lụa trắng hoặc tấm phản sạch hoặc cái áo sạch khiến vẽ Bản Tôn và tám Đại 
Đồng Tử (Tượng của Bãn Tôn có trong Kinh thông dụng) 

Hình của Tuệ Quang (Mati-jvala) hơi phẫn nộ, đội mão trời (thiên quan) , thân 
màu vàng trắng, tay phải cầm chày Ngũ Trí, tay trái cầm hoa sen bên trên có để vành 
trăng. Cà Sa, Anh Lạc, mọi thứ trang nghiêm 

Tiếp Tuệ Hỷ Bồ Tát (Mati-sadhu) có hình tựa như khuôn mặt hiền lành với 
tướng mỉm cười, màu như sen hồng, tay trái cầm ngọc Ma Ni, tay phải cầm Tam Cổ 
Câu 
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A Nậu Đạt Bồ Tát (Anavatapta, hay Satva-daha-praśamina) có hình như Phạm 
Vương, màu như vàng ròng, đỉnh đầu đội Kim Xí Điểu, tay trái cầm hoa sen, tay phải 
cầm chày Độc Cổ , cỡi Long Vương 

Chỉ Đức Bồ Tát (Mahā-vairya) có hình như Dạ Xoa, màu như hư không , mặt có 
ba mắt, mặc giáp trụ, tay trái cầm bánh xe, tay phải cầm Tam cổ Mâu 

Ô Câu Bà Nga (Ukubhaga) đội mão Ngũ Cổ, hiện tướng bạo ác, thân như màu 
vàng, tay phải cầm Phộc Nhật La (Vajra: Kim Cương), tay trái tác Quyền Ấn 

Thanh Tịnh Tỳ Khưu (Viśuddha-dharma-guru) cắt bỏ tóc trên đầu, mặc Pháp 
Cà Sa kết rũ ở vai trái,tay trái cầm Phạm Lai, tay phải để ngang trái tim cầm chày Ngũ 
Cổ, hiện lộ vai phải, quấn quần đỏ ở eo lưng, diện mạo chẳng trẻ chẳng già, mắt như 
sen xanh, trên miệng có răng nanh hiện ra bên dưới  

Tiếp Căng Yết La (Kiṅkara) có hình như đứa trẻ 15 tuổi, đội mão Hoa Sen, thân 
màu thịt trắng, hai tay chắp lại , ở khoảng giữa của ngón cái và ngón trỏ có chày Độc 
Cổ cắm ngang 

Tiếp Chế Tra Ca (Ceṭaka) cũng như Đồng Tử, màu như sen hồng, đầu kết 5 búi 
tóc (một búi tóc ở chính giữa bên trên đỉnh đầu, một búi tóc trên vầng trán, hai búi tóc 
ở hai bên trái phải của cái đầu, một búi tóc ở phía sau đỉnh đầu… biểu thị cho 5 Trí ở 5 
Phương) tay trái cầm Phộc Nhật La (Vajra: chày Kim Cương) tay phải cầm cây bổng 
Kim Cương. Vì tâm giận Tính ác cho nên chẳng mặc Cà Sa, dùng Thiên Y (áo khoác 
ngoài) buộc quang cổ và vai 

Đã nói xong phép vẽ tượng 
Tiếp nói Pháp Cúng Dường  
Hành Giả muốn bày tỏ Cúng Dường. Trước tiên nên phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-

citta). Thế nào là Tâm Bồ Đề? Ấy là phát tâm cứu chúng sinh, suy nghĩ về nỗi khổ não 
của chúng sinh mà khởi tâm nhổ bỏ (khỗ não ấy). Lúc phát tâm như vậy thời Bất Động 
Minh Vương với tám Đại Đồng Tử làm Bất Thỉnh Sư (vị thầy không cần cầu thỉnh) từ 
tâm của mình đi ra hộ trì Hành Giả, (cho nên) cần phải cúng dường  

Trụ ở chốn núi rừng vắng lặng. đốt hương rải hoa , trì niệm Chân Ngôn. Lúc 
hành như vậy thời Sứ Giả hiện thân tùy ý phụng sĩ (phụng sự) 

Trước hết lễ Như Lai ở bốn phương, phát Thệ Nguyện lớn 
Liền lễ phương Đông, tác lời niệm này: “Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ” là 

Nguyện (?nhân) của Đại Viên Kính Trí (Adarśa-jñāna), tức Bồ Đề Tâm Môn. Tâm Bồ 
Đề tức là Tâm độ chúng sinh cho nên người phát nguyện này và làm lễ… cho đến 
thành Phật thường được Kim Cương Tát Đỏa (Vajrasatva) gia trì khiến cho viên mãn 
Tâm Bồ Đề 

Tiếp lễ phương Nam, tác lời niệm này: “Phước Trí vô biên thệ nguyện tập” là 
nhân của Bình Đẳng Tính Trí (Samatā-jñāna) tức Phước Trí Môn. Dùng Phước Trí 
làm hai loại tư lương lợi ích chúng sinh. Nếu người phát nguyện này và làm lễ… cho 
đến thành Phật Địa. Trong Địa thường được Hư Không Tạng Bồ Tát (Ākāśagarbha 
bodhisatva) trao cho Quán Đỉnh, viên mãn Phước Trí  

Tiếp lễ phương Tây, tác lời niệm này: “Pháp Môn vô biên thệ nguyện học” là 
nhân của Diệu Quán Sát Trí (Pratyavekṣana-jñāna), tức Trí Tuệ Môn. Làm Đại Pháp 
Vương cho nên người phát nguyện này và làm lễ… cho đến thành Phật sẽ được Quán 
Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara Bodhisatva) gia trì, viên mãn Trí Tuệ 

Tiếp lễ phương Bắc, tác lời niệm này: “Như Lai vô biên thệ nguyện sĩ (?sự)” là 
nhân của Thành Sở Tác Trí (Kṛtya-muṣṭhāna-jñāna), tức Tác Nghiệp Môn. Ở trước 
chư Phật làm các sự nghiệp . Nếu người phát nguyện này và làm lễ… cho đến thành 
Phật sẽ được Kim Cương Nghiệp Bồ Tát (Vajrakarma Bodhisatva) gia trì, ở tất cả 
Thế Giới của Phật đều thành tựu nghiệp cúng dường rộng lớn 
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Tiếp lễ Tỳ Lô Giá Na Như Lai (Vairocana Tathāgata) rồi nói lời này: “Vô 
Thượng Bồ Đề thệ nguyện chứng” là nhân của Pháp Giới Thể Tính Trí (Dharma-
dhātu-parakṛti-jñāna), chứng Đại Nhật Phổ Hiền Vị, vòng khắp Pháp Giới. Vì làm lợi 
cho chúng sinh nên phát Nguyện này thời chư Phật mười phương cùng lúc chứng 
minh, khen ngợi rằng: “Lành thay!” Chính vì thế cho nên tất cả Bồ Tát Thánh Chúng 
đều cùng nhau thủ hộ, chẳng lâu sẽ được Đạo Vô Thượng ấy 

Đã nói Tổng Nguyện, còn lại các Nguyện riêng thì tùy ý nên bày tỏ cho đến đem 
căn lành hồi hướng cho ta người được lợi ích bình đẳng kèm chẳng ăn vật bất tịnh, tâm 
không có lo buồn, chẳng khởi phiền não của nhóm tham sân si. Chẳng vui với niềm vui 
thuộc Thế Gian, tu sâu Thiền Định 

Hành Giả như vậy là niềm vui to lớn của đời, là Thầy của chúng sinh, Tam Ma 
Địa  (Samādhi) hiện tiền, mau chứng Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề (Anuttara-
samyaksaṃbuddhi) 

 
 THÁNH VÔ ĐỘNG TÔN NHẤT TỰ XUẤT SINH BÁT ĐẠI ĐỒNG TỬ  

BÍ YẾU PHÁP PHẨM  
_Hết_ 

  
Hưởng Bảo Thập Nhị Long Phi, Ất Mão, tiết Thanh Minh, ngày mồng tám. Trộm 

lấy chút ít Hạnh ghi khắc do Thầy truyền mà không có bản khác để có thể đối chiếu, 
nên dùng bản thư của Kỳ Vị Chính Quan để bổ xung, mong người đời sau chọn bỏ rồi 
đính chính giùm cho.  

Nhật Vực Phong Sơn Trường Cốc Luân Hạ Tang Môn VÔ ĐẲNG ghi 
 
Hiệu chỉnh xong vào ngày 28/11/2011 
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Mật Tạng Bộ 4 _ No.1205 (Tr.33 _ Tr.37) 
 

THẮNG QUÂN BẤT ĐỘNG MINH VƯƠNG 
TỨ THẬP BÁT SỨ GIẢ BÍ MẬT THÀNH TỰU  

NGHI QUỸ 
 
Hán dịch: BẤT KHÔNG dịch 
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ  
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH    
 
Lúc bấy giờ Bát Nhã Bồ Tát (Prajñā-Bodhisatva) nhập vào Tam Ma Địa 

(Samādhi) tên là Kim Cang Đẳng Chí (Vajra-samāpatti) lửa uy quang rực rỡ chiếu 
khắp các cõi Phật. Trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới: các loại Ma gây các chướng 
nạn, Tỳ Na Dạ Ca, La Sát… đều bị lửa thiêu đốt thân thể, đều bị tật bệnh, tâm thần hôn 
mê thảy đều la khóc. Người đời bị đại khổ bức bách thảy đều xướng lên: “Mật mật” . 
Tiếng kia vang khắp Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Tất cả chúng sanh nghe tiếng kia 
thảy đều sợ sệt bỏ chạy đến chỗ Phật mà nói rằng: “Bạch Thế Tôn! Nay chúng con quy 
y Tam Bảo”. 

Thời Trì Kim Cang Thủ Bồ Tát (Vajrapāṇi-dhāra Bodhisatva) từ trong Tam 
Muội xuất ra hỏi Văn Thù Sư Lợi (Maṃjuśrī) rằng: “Vì sao chư Thiên Đế Thích… 
đều đến nơi đây?”  

Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đáp lại rằng: “Tôi không biết được. Chỉ có Đức 
Như Lai mới biết được” 

Nói xong hai vị Đại Sĩ đều lặng thinh. Thời có Phẫn Nộ Vương (Krodha-rāja) 
tên là Thánh Giả Thắng Quân Bất Động Minh Vương bảo rằng: “Nay Ta nói Tâm 
và Bí Mật Ấn. Này Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát và Đại Chúng Thiện Nam Tử hãy lắng 
nghe. Vô biên Công Lực dõng kiện, vô biên Như Lai Sự đều là do Bất Động Phẫn Nộ 
Vương (Acala-krodha-rāja). Lại có 8 vạn ức hằng hà sa cu chi Như Lai biết Giáo Lịnh 
này mà thành Vô Thượng Bồ Đề. Lại có vô lượng Thiên Long Bát Bộ thường cúng 
dường cung kính tôn trọng thừa sự. Nếu hay suy nghĩ nhớ niệm Uy Nộ Vương này hay 
khiến cho tất cả chướng nạn đều tiêu trừ. Tất cả các chướng nạn không dám gần gũi, 
thường được xa lìa. Ở chỗ người tu hành không có các việc Ma  và các Quỷ nạn” 

 
Thời Kim Cang Tát Đỏa Bồ Tát từ Tam Ma Địa cảnh giác  triệu tập tất cả Thanh 

Văn, Bích Chi Phật, tất cả Trời, Rồng, Dược Xoa, Càn Thát Bà, A Tu La, Nghiệt Lỗ 
Noa,  Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, Người , Phi Nhân… tất cả loài quần sanh đều đến 
tập hội. Lại rút ra phần chính yếu thuộc Tâm sai biệt của mọi quần sanh khiến đồng 
một Thể, trụ Tam Ma Địa. Nhiều cu chi Thế Giới đều bị lửa thiêu đốt diệt thành một 
đống lửa lớn như ánh sáng của 7 mặt trời chiếu vào miệng con ngựa lớn, tựa như mọi 
dòng sông đều chảy vào trong rốn biển, nuốt sạch không còn dư sót thành đám lửa 
mạnh .  

Nói Đại Oai Nộ Vương ấy là Tâm vi diệu của Thắng Quân Bất Động Minh 
Vương cũng là miệng con ngựa lớn ăn nuốt nhóm Nhân của Tâm phiền não của tất cả 
chúng sanh thành Thế Giới rực lửa lớn. 

Khi ấy Bát Nhã Bồ Tát bạch Phật rằng: “Con, tất cả Như Lai, Bồ Tát, Thanh 
Văn, Duyên Giác, Bích Chi Phật cho đến 8 Bộ Trời Rồng, tất cả các loài Hữu Tình, 
chúng sanh giới. Vì muốn thương xót hóa độ lợi ích nên Thắng Quân Minh Vương 
hiện thân Phẫn Nộ (Nộ Thân). Từ Tâm của Ma Ha Tỳ Lô Giá Na sanh ra 5 Đại Minh 
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Vương, tất cả chư Phật. Đây là 5 Minh Vương, 5 Môn Ba La Mật của Đại Nhật lại 
sanh ra thân phần ấy. Có một vị Minh Vương (Vidya-rāja) tên là Thắng Quân Bất 
Động ở trong Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới hiện thân Tự Tại Diễm Minh Oai Đức, 
tức là Tự Tánh Luân Thân Bát Nhã Bồ Tát vì chiết phục nhiếp thọ  tùy loại chúng 
sanh làm cây gậy của Chấp Kim Cang Đệ Tử (Chấp Kim Cang Đệ Tử Trượng) để gia 
trì  cho Quyến Thuộc bẻ gẫy tất cả Chướng cho nên như Bất Đà Đại Lực mở bày Thể 
Phẫn Nộ Kim Cang. Liền trụ Hỏa Sanh Tam Muội nói Tồi Đại Chướng Giả Chân 
Ngôn. Chân Ngôn này có đại uy thế hay trừ tất cả, phá chướng nạn của Chân Hành 
Giả, từ khi phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) sẽ thủ hộ tăng trưởng cho đến thành Phật 
Quả (Buddha-phala) không thoái thất, không đọa ác đạo, cho đến ở tại Phật Đạo 
(Buddha-mārga) mau chóng chứng Quả . 

Bốn Hoằng Nguyện của Minh Vương (Vidya-rāja) này là: 
1) Thấy được thân Ta, phát Tâm Bồ Đề 
2) Nghe được tên Ta, đoạn ác tu thiện 
3) Nghe được Ta nói, được Đại Trí Tuệ  
4) Biết được Tâm Ta, tức thân thành Phật 
Trì tụng Mật Chú, đời đời được gia hộ. Trì niệm Ta thì Tâm Nghi còn chẳng thể 

đến huống chi là các chướng nạn trong Thế Gian. Chướng nạn có 2 loại : 
1) Nội Chướng: Do Tự Tâm sanh. Loại này rất nhiều không thể nói hết 
2) Ngoại Chướng: Do ở ngoài sanh. Loại này cũng nhiều. 
Chân Ngôn này đều hay tồi hoại tịch trừ khiến cho thân không có nhơ bẩn được 

thanh tĩnh. Y theo Pháp tu hành thì tức thân thành Phật rất là sâu mầu ở trong Mật 
Giáo.  

Thế nào là 4 Duyên?  
1) Nhịn ăn 
2) Phục Khí Thực ( nuốt thức ăn bằng chất Khí ) 
3) Ăn rau 
4) Ăn ít  
Tùy lực mà làm, tụng Chú Căn Bản cho đến một Lạc Xoa (10 vạn biến) hoặc ba 

Lạc Xoa (30 vạn biến). Xong một ngày một đêm không ăn uống, trang nghiêm Đạo 
Tràng cúng dường rộng lớn. Ở trước Tượng, thiêu Khổ Luyện Mộc lớn bằng ngón tay 
cái dài 12 ngón tay, 2 đầu đều bôi Tô Mật, tụng Chú một biến thiêu một cái, mãn 1008 
biến. Xong liền vào trong sông, biển sâu tới cổ, đứng quay mặt về hướng Đông, mỗi 
ngày tụng mãn ba Lạc Xoa. Xong trong Tâm cầu các việc Phước sẽ được đầy đủ. Nếu 
trong nước có trùng, muỗi, các loài phá hại, khi Chú Lực chưa thành cần phải Kết 
Giới. Nếu thường trì tụng Bất Động Căn Bản Chú, hiện thân tùy lực hay cột trói tất cả 
Quỷ Thần, làm gẫy đổ cây cối, hay khiến chim bay bị rớt, hay làm khô ao Rồng. Nếu 
muốn Luận Nghị với phá Ngoại Đạo, người phản ác … đều hay giáng phục được. 

Lại nữa, khi gặp ngày Nguyệt Thực, tụng Chú mãn số rồi một ngày một đêm 
không ăn, lấy phân bò chưa rớt xuống đất (một là lấy đồ hứng, hai là rớt xuống vướng 
nơi cỏ hoặc bỏ lớp dưới đi lấy lớp trên) đắp Đàn. Dùng các thứ hương hoa rải tán cúng 
dường, để Kinh Đại Bát Nhã ở chính giữa Đàn. Lấy sữa của con bò có con (đồng một 
màu) làm bơ, bỏ vào đồ bằng đồng rồi nấu, dùng cây Khả Lị làm thìa để khuấy. Khi 
mới bắt đầu Nguyệt Thực, tụng Chú cho đến thấy 3 tướng  

_ Tướng nóng: Uống vào hay trừ tất cả bệnh 
_ Tướng khói: Đem bôi thân liền ẩn thân mà mọi người không thể thấy 
_ Tướng lửa: Uống vào liền được Thần Thông hay bay biến 
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Lại nữa Hành Giả ở nơi đỉnh núi cao không ăn lúa gạo, tụng một Lạc Xoa, Tâm 
Tâm tương tục không nghĩ việc khác thì Phục Tàng trên Trời tự nhiên xuất hiện. Phàm 
Phục Tàng thường do Trời, Thần, Người chôn dấu… Người chôn dấu là Nhân Phục 
Tàng, Quỷ Thần giữ gìn là Thần Phục Tàng còn gọi là Địa Phục Tàng, chư Thiên 
gìn giữ là Thiện Phục Tàng. Tùy ý lấy mà làm các việc Phước Lợi. Mỗi biễn mỗi 
thiêu, mãn một ngàn biến thì hay trừ tất cả tật bệnh trong nước. 

 
PHÁP HỘ MA (Homa): Làm lò lửa cháy rực rỡ, lấy Kiên Tử làm cái thìa dài hai 

thước (2/3 dm), bỏ sữa vào đồ sạch rồi quấy, chớ đổ trong nước ắt có bệnh đều trừ 
khỏi. Lại dùng hoa trăm thứ hòa bơ mật, mỗi biến mỗi thiêu và cầu nguyện, quần áo y 
như màu hoa. Nếu thiêu một La Phược Lạc Xoa tức được làm quan trên hết trong nước 
(Mật La Pha tức là trái cây), thiêu Tất Dưỡng Ngữ Tạng hoa thì được mọi người yêu 
kính. Thiêu cây Tùng, dùng 3 vật mà bôi, mãn vạn biến sẽ được vô lượng Quyến 
Thuộc, cây Tùng dài 7 tấc lớn bằng ngón tay cái, Thiêu Đại Mạch liền được giàu có. 

 
PHÁP VẼ TƯỢNG Tồi Phục. 
Nếu muốn tác Pháp nên đối trước Tượng, Tâm có Sở Duyên Thần, Ứng Duyên 

Cảm. Ở trên mảnh lụa tốt vẽ Bất Động Minh Vương (Acala-vidyarāja) mặc áo màu 
đỏ, nghiêng eo, quần đùi màu đỏ. Bên trái có một lọn tóc rũ xuống đến lỗ tai. Mắt trái 
hơi nhìn nghiêng. Tay trái cầm sợi dây. Tay phải cầm cây kiếm dựng thẳng với đầu 
kiếm như dạng hình cánh hoa sen. Đi Kiếm Ủng, đeo vật trang sức có khảm xà cừ. Ở 
trên bàn đá, cau mày, trợn mắt giận (Sân mục). Tự thân màu vàng đỏ dạng phẫn nộ 
khiến cho tất cả chúng sanh đều run sợ. 

Vẽ Tượng xong. Ở trên bờ biển, chốn A Lan Nhã (Araṇya) thanh tịnh hoặc trong 
Tĩnh Thất. Hành Giả: thân thanh tịnh, mặc áo màu đỏ. Tâm tượng tự thân đều là màu 
đỏ chẳng được tán loạn, điềm nhiên khất thực. Tụng đủ 5 Lạc Xoa (50 vạn biến) xong, 
lấy dây đậu dài 5 tấc, gom chặt thành một vạn cọng cùng 3 vật ở trước Tượng này chí 
Tâm thiêu đốt, tụng thì Thắng Quân Bất Động Minh Vương hiện thân khiến cho Hành 
Nhân nhìn thấy. Thấy xong liền được Như Lai Tam Ma Địa Tâm, được cùng với các 
Bồ Tát ở chung một chỗ. 

Tiếp lại ở trước Tượng, mỗi ngày 3 Thời niệm tụng Bản Chú. Trải qua 6 tháng 
tùy sức cúng dường hương hoa, thức ăn uống ắt mọi loại nguyện cầu đều được mãn 
túc. 

Nếu có giặc cướp đến. Hành Nhân tay cầm một loại, tụng 1000 biến, đứng thẳng. 
Nếu đến nơi thì nhóm oán tặc kia tự nhiên lùi chạy, sợ hãi bỏ trốn. 

Nếu gặp Oán Gia, người ác của Phật Pháp thì lấy đất xốp với đất hòa làm hình 
tượng kẻ ấy, trên trái tim viết tên họ người đó, hình dài một khuỷu tay, tụng Chú. Cứ 
một biến chặt một cái rồi thiêu đốt cho đến Thiêu Chú một lần tụng tên gọi của người 
ác. Khi thiêu hết mà người ấy chẳng chịu giáng phục quy thuận liền bị chết.  

Lại lấy lá Mạn Đà thiêu đốt, một lần Chú thì xưng tên gọi của người ác một lần 
rồi thiêu đốt, mãn 1000 biến thì người kia quyết định bị mất Tâm. Lấy sữa bò thiêu 
1000 biến thì khiến cho kẻ ấy bình phục trở lại. 

Nếu thiêu đốt đất xốp, xưng tên, cứ một lần Chú thì thiêu một lần, mãn một ngàn 
biến thì bên trong một ngàn dặm, người nhận liền đến. 

Đốt An Tất Hương, 3 Thời thường chẳng đoạn tuyệt sẽ được viên mãn Trung 
Thượng Phẩm Vị. 

Pháp đã ghi bên trên đều ở dưới Tượng, dùng mà thành tựu 
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Đạo Trường Quán: Trong Đàn có núi Tu Di (Sumeru), bên trên có hoa sen đỏ. 
Trên hoa sen có lầu gác. Trong lầu gác có Sắt Thạch (?). Trong Sắt Thạch có chữ 
HÁM ( _ HĀṂ). Chữ ấy biến thành Thắng Quân Bất Động Tôn, là thân Phẫn Nộ, 
biến thân của Chuyển Pháp Luân Bồ Tát vậy. 

Thắng Quân có nghĩa là Tự Tại 
Bất Động nghĩa là Đại Tịch Định Bồ Đề 
Tôn là Thân sai biệt Trí của Đại Nhật 
Bất Động vốn là hóa thân của Phật Tỳ Lô Giá Na (Vairocana) nhất trì Bí Mật 

Chú. Sau này đời đời gia hộ cho người ở Thế Gian chưa chặt Thế Tập, dẫu độ ngàn lần 
vẫn riêng phạm việc đời. 

Đồng Tử đều tính toán Sám Hối, trước sau chẳng hề buông lìa  
Bên trái có một lọn tóc hướng xuống dưới là buông rũ Từ Bi  
Tay phải cầm cây kiếm nghĩa là Lửa Trí (Trí Hỏa ) 
Tay trái cầm sợi dây nghĩa là Cột trói 
Ngồi trên bàn nghĩa là chẳng động (Bất Động) 
Tự thân tuôn lửa mạnh là trụ Đại Hỏa Trí Hoả Sanh Tam Muội 
Vô biên Như Lai phụng sự là Tôn mà 8 Bộ Trời Rồng cung kính thừa sự 
Nếu vừa mới nghĩ nhớ đến Oai Nộ Vương này thì tất cả Chướng thảy đều đoạn 

hoại, mong cầu Tất Địa Thế Gian Xuất Thế Gian đều khiến cho thành tựu. 
Ấn Tướng: Hai tay xoa nhau bên trong, các ngón như cái vòng, 2 ngón cái đứng 

dựa nơi 2 ngón vô danh, ngón giữa để ở mặt ngón cái, 2 ngón trỏ hợp thẳng đứng. Chú 
là : 

Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật la xá, đát-la-tra, a mộ già tán nõa, ma ha lạc 
sa nỏa, bà tra dã hồng, đát-la ma dã, đát-ra ma dã, hồng, đát-ra tra, hám, hàm 

           
     

NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ  _ TRĀṬ  AMOGHA-CAṆḌA _ MAHĀ- 
ROṢAṆA  SPHAṬYA  HŪṂ _ TRĀMAYA  TRĀMAYA  HŪṂ  TRĀṬ _ HĀṂ  
MĀṂ      

Hành Giả mỗi ngày trì Chú này thì tất cả sở cầu đều thành tựu 
 
THÁNH GIẢ VÔ ĐỘNG TÔN BỐ TỰ PHÁP 
ÚM ( _ OṂ): An nơi đảnh, màu như hư không 
PHẠ ( _ VA): An My Gian (Tam tinh), màu như lửa (?nước) 
NHẬT-LA ( _ JRA): An hai vai, màu như lửa 
A (  _ A) TẢ  [? Thiếu (CA)]  LA ( _ LA): An nơi tim, màu như sữa  
Như phần trên bày lập 5 nơi trên thân người tu hành. Ở chính giữa có chữ A ( ) 

biến đều 5 Chữ. Trong đây an bày khắp Thể xong cho nên quán Thân Bất Động Kim 
Cang. Bố Tự xong, tụng Nhất Tự Chú. Dùng cho tất cả việc 

Nẵng mồ Tam Mãn Đà Phạ Nhật La xá _ Hám 
    

NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ   _ HĀṂ  
 
_ Lại Hộ Thân Kết Giới:Tay trái: từ ngón giữa trở xuống nắm lại, ngón cái vịn 

ngón vô danh. Tay phải cũng vậy. Co ngón trỏ trái nắm lónh thứ hai của ngón trỏ phải, 
đặt ở miệng, tụng Chú Căn Bản 7 biến. Đặt ở đầu xoay qua phải 3 vòng, tùy Tâm xa 
gần tức thành Kết Giới, không có gì xâm phạm được. 
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_ Lại kết Nhập Phật Tam Muội Gia Ấn: Hai tay đều xoay, chắp tay lại. Dùng 

Ấn ấn nơi trán, 2 vai, tim, cổ họng. Chú là: 
Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. A tam mê, đát rị tam mê, tam ma duệ, 

sa bà ha 
       

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ ASAME  TRISAME  SAMAYE _ 
SVĀHĀ  

 
_ Kết Pháp Giới Sanh Ấn: Hai tay Kim Cương Quyền dựa lưng nhau, 2 đầu 

ngón trỏ dựa nhau. Để Ấn ở trái tim, Chú 3 biến 
Nam mô tam mãn đà một đà nẫm. Đạt ma đà thử, tát phạ bà bà câu hàm  

     
NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_DHARMA-DHĀTU  SVABHĀVAKA-

UHAṂ     
 
_ Kết Chuyển Pháp Luân: Hai tay đâu lưng. Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) 

Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) xoa nhau, 2 Không (2 ngón cái) nhập vào lòng bàn 
tay, đầu ngón dựa nhau, đặt ở tim, Chú 3 biến. Chú là: 

Nẵng mồ tam mãn đà phạ nhật ra xá, phạ nhật ra đát ma câu hàm 
    

NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ VAJRA-ATMAKA-UHAṂ  
 
_ Kết Vô Kham Nhẫn Ấn: Chắp 2 tay trống lòng. Hai ngón giữa xoa nhau, 2 

Thủy (2 ngón vô danh) 2 Hỏa (2 ngón giữa) đều dựng thẳng, nghịch thuận 3 lần ấn 
Trời Đất, ấn 5 chỗ trên thân, ấn đảnh rồi bung tán kèm 4 phương Kết Giới. Chân Ngôn: 

Úm, sái rô phổ rị, vĩ lý, vĩ lệ, sa bà ha 
    

OṂ_ LELLU  PURIVIKULE  _ SVĀHĀ   
 
_ Tổng Nhiếp Bất Động Từ Cứu Chú: 
Nẵng mồ tam mãn đa phạ nhật la xá. Chiến nỏa, ma ha lộ sái ninh, sa phá 

tra gia, hồng, đát la tra, hán hàm 
          

NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ_ CAṆḌA  MAHĀ-ROṢAṆA  SPHAṬYA  
HŪṂ  TRĀṬ  _ HĀṂ  MĀṂ 

 
_ Kết Ứ Già Ấn: Hai tay đều ngửa, 2 ngón cái nhập vào lòng bàn tay, 2 ngón trỏ 

để ở lóng giữa của 2 ngón cái. Đây là Thương Khư Ấn. Chân Ngôn là: 
Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Nga nga nẵng tam ma, tam ma, sa ha 

      
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ GAGANA  SAMA  ASAMA _ 

SVĀHĀ  
 
_ Kết Phụng Hoa Tòa Ấn: Mười ngón mở ra đưa lên dâng 3 lần 
 
_Tiếp  Kết Đồ Hương Ấn. Chân Ngôn là : 
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Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Vĩ  thâu đà hiến độ nạp bà phạ, sa phạ 
ha 

      
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ VIŚUDDHA-GANDHA-UDBHAVA 

_ SVĀHĀ    
 
_ Tiếp Hoa Man Ấn: Dùng Đồ Hương Ấn lúc trước, 2 Không (2 ngón cái) trụ 

mé dưới  lóng giữa của Phong (2 ngón trỏ) gọi là Hoa Cúng Dường Ấn. Chân Ngôn 
là: 

Nẵng mồ tam mãn đà mẫu đà nẫm. Ma ha muội để rị dạ, tỳ dữu na nghiệt 
đế, sa phạ ha 

      
NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ MAHĀ-MAITRIYA 

ABHYUDGATE _ SVĀHĀ  
 
_ Thiêu Hương Ấn: Hai tay Tam Phổ Tra, ngửa dựng Địa (ngón út) Thủy (ngón 

vô danh) Hỏa (ngón giữa). 2 Phong (2 ngón trỏ) co dựa lóng trên. Chân Ngôn là: 
Nẵng mồ tam mãn đa một đà nẫm. Đạt ma đà đát phạ nỗ nghiệt đế, sa phạ 

ha 
     

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ DHARMA-DHĀTU  ANUGATE _ 
SVĀHĀ  

 
_Tiếp  Ẩm Thực Ấn: Hai tay chắp lại trống lòng, 2 ngón cái nhập vào lòng bàn 

tay. Chú là: 
Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. A ra ra, ca ra ra, một lân nại na mi, mạt 

lân nại nhi, ma ha vị lịch, sa phạ ha 
             

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ ARARA  KARARA _   BALIṂ  
DADA  MI _   BALIṂ  DADE  _ MAHĀ-BALIḤ _ SVĀHĀ  

 
_Tiếp  Đăng Minh Ấn: 
Nẵng mồ tam mãn đà một đà nẫm. Đát tha nghiệt đa la chỉ, sa phả la ninh, 

phạ bà sa nẵng, nga nga thê na lị dã, sa phạ ha 
        

NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ TATHĀGATA-ARCI  SPHARAṆA     
VABHĀSANA  GAGANA-UDHĀRYA _ SVĀHĀ  

 
_Tiếp  Hư Không Phổ Cúng Dường Ấn: 
Úm, nga nga na, tam phạ bà sa la giải 

     
OṂ_ GAGANA  SAṂBHAVA  VAJRA  HOḤ      
 
_ Tiếp Bất Động Tôn Tán: 
Cúi lạy Thánh Vô Động  
Ma Ha Uy Nộ Vương 
Tâm rất Đại Từ Bi 
Thương nhớ các Hữu Tình 
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Bản Thể Lô Xá Na 
Vào mau thành Chánh Giác 
Pháp Thân khắp Pháp Giới 
Trí Tuệ đồng hư không 
Không tiếng (vô thanh  mà có tiếng (hữu thanh) 
Tiếng nghe trần sát thổ 
Vì hộ trì Phật Pháp  
Vì lợi lạc Quần Sanh 
Biển tướng tốt vô biên 
Phương tiện hiện Thân này 
Biến hiện tướng sân nộ 
Nên con cúi đầu lễ 
 
_ Mắt Từ nhìn chúng sanh 
Bình đẳng như con một 
Phương tiện rũ Nhất Kế (một chùm tóc) 
Biểu thị Đệ Nhất Nghĩa 
Nên con cúi đầu lễ  
 
_Trí Kim Cương hay chặt 
Các phiền não khó chặt 
Do đây cầm kiếm bén 
Chặt đứt Vô Dư Tập 
Nên con cúi đầu lễ 
 
_ Kim Cương Định hay cột 
Các Kết Nghiệp khó cột 
Cầm sợi dây Kim Cương 
Cột hết không thể động  
Cứu cánh hay nuốt hết 
Phiền não, con Rồng độc 
Hiện lửa Ca Lâu La (Garuḍāgni) 
Nên con cúi đầu lễ 
 
_ Thiêu đốt biển nghiệp chướng 
Hay hộ Tâm Bồ Đề 
Khiến Hành Giả trụ chắc 
An trụ tòa Bàn Thạch (Tòa bằng đá) 
Nên con cúi đầu lễ 
 
_ Giả sử khắp Tam Giới 
Các Dược Xoa đại lực 
Minh Vương giáng phục hết 
Nên con cúi đầu lễ 
 
_ Giả sử khắp Tam Giới 
Ma Chúng quấy Hành Giả 
Khiến vào Đạo Giải Thoát 
Nên con cúi đầu lễ 
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_ Một trì Chú Bí Mật  
Đời đời sẽ gia hộ 
Khiến chứng Đại Bồ Đề  
Nên con cúi đầu lễ 
 
_ Ngày đêm tùy toại thân 
Minh Vương chẳng tạm lìa 
At lên Hoa Tạng Giới 
Niệm niệm Trì Minh Vương 
Đời đời chẳng quên mất 
Nên con cúi đầu lễ 
 
_ Dùng ba nghiệp này lễ 
Minh Vương Công Đức Thiện 
Bình đẳng cho Quần Sanh 
Đồng chứng Bất Động Tôn 
Dùng sức Công Đức Ta 
Sức Minh Vương gia trì 
Cùng với sức Pháp Giới 
Đồng Thể Bất Động Địa 
Nguyện xin khắp Pháp Giới 
Kim Cương Bí Mật Chú 
Gia trì ba Mật con 
Cúi lậy Minh Vương Lực  
Khiến con mãn Tất Địa 
Cúi lậy Minh Vương Lực 
Khiến Pháp trụ đời lâu 
Tự Giới với Tha Giới 
Biển Thế Giới vô biên 
Chứa đầy các Hàm Thức 
Đồng chứng Vô Thượng Giác. 
 
1) Câu Lị Ca La Long Vương là biến thân của Bất Động Minh Vương  có hình 

nuốt cây kiếm, đứng trên bàn đá. Chân Ngôn là : 
Án, câu lị ca gia ca, la nhạ, mính già phiến duệ, sa bà hạ 

      
OṂ _ KURIKA-NĀGA-RĀJA _ MEGHĀŚANIYE _ SVĀHĀ   
2) Kiền Đạt Dược Xoa Vương là Biến Thân của A Súc Phật  (Tay phải cầm Độc 

Cổ, tay trái chống nạnh, mắt sân nộ, răng nanh ló lên trên và ló xuống dưới, màu 
xanh. Nếu  người muốn cầu được Quan Vị thì hô Sứ Giả này ) 

3) Thi Khí Đại Phạm Vương  là Biến Thân của Hoa Khai Phật (Tay phải cầm 
Mâu, tay trái chống nạnh, hình Thiên Vương màu đỏ. Nếu  người muốn cầu giàu có thì 
hô Sứ Giả này) 

4) Thất Thiên Ngũ Mẫu Dạ Xoa Vương là biến thân của Tây Phương Di Đà 
(Hai tay ôm bát cung kính, hình màu đ . Nếu  người muốn cầu được kính yêu thì hô Sứ 
Giả này) 
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5) Sơ Thiền Nhã Can Đại Phạm Vương là biến thân của Bắc Phương Bất 
Không (Tay phải cầm mũi tên, tay trái cầm cây cung, đứng trên đá, hình màu đen, mắt 
sân nộ. Nếu người muốn cầu được Trí Huệ giải thoát thì hô Sứ Giả này) 

6) Nhị Tam Tứ Thiền Đại Minh Vương là biến thân của Phổ Hiền Bồ Tát (Tay 
phải cầm cây gậy, tay trái chống nạnh, hình màu đ , tóc dựng đứng. Nếu người muốn 
cầu được tất cả ý nguyện thì hô Sứ Giả này) 

7) Tam Thập Tam Thiên Các Các Thiên Vương là biến thân của Văn Thù 
(Tay phải cầm đại đao, tay trái chống nạnh, màu đen. Nếu người muốn được Đại Trí 
thì hô Sứ Giả này) 

8) A Ca Ni Đa Thiên Vương là biến thân của Quan Âm (Tay phải cầm tích 
trượng, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Nếu người muốn Quốc Vương, Đại Quan 
thương mến thì hô Sứ Giả này) 

9) Ương Câu Tướng Ca La Vương là biến thân của Di Lặc (Tay phải cầm sợi 
dây, tay trái nắm lại chống nạnh, hình màu đỏ. Nếu muốn được Vương Hậu, Thể Nữ 
thì hô Sứ Giả này) 

10) Tu La Kim Phược Vương là biến thân Câu Lưu Tôn Phật (Hình màu đen,  
Tay phải cầm đao, tay trái chống nạnh. Nếu người muốn được Đại Quan Công Tước 
yêu mến thì hô Sứ Giả này)  

11) Đại Bát Sa La Vương Là biến thân của Câu Na Hàm Mâu Ni Phật (Tay phải 
cầm Trượng, tay trái chống nạnh tựa như sắp đánh chó, hình màu đỏ. Nếu muốn đuợc 
Đại Cao Quan thì hô Sứ Giả này) 

12) Bạt Khổ Bà La Vương là biến thân của Tỳ Bà Thi Phật (Tay phải cầm bánh 
xe, tay trái chống nạnh, hình màu đen. Nếu muốn đắc thắng thì hô Sứ Giả này) 

13) Đa Ra Ca Vương là biến thân của Phát Sa Phật (Hai tay chắp lại, hình màu 
đỏ. Nếu muốn  được tất cả việc mong cầu của thế gian thì  hô Sứ Giả này) 

14) Ngũ Đầu Mật Chú Vương là biến thân của Ca Diếp Phật (Tay phải cầm 
quyển Kinh, tay trái kết An chống nạnh, hình màu đỏ. Nếu muốn đại linh nghiệm để độ 
người thì hô Sứ Giả này) 

15) Quang Hỏa Diễm Ma Vương là biến thân của Thánh Quan Âm (Tay phải 
cầm Bảo Châu để ở tim, tay trái chốnh nạnh, hình màu đen. Nếu muốn hiệu nghiệm lợi 
lạc thì hô Sứ Giả này) 

16) Ngũ Thiên Nhân Tán La Vương là biến thân của Tỳ Sa Môn Thiên (Tay 
phải cầm chày Kim Cang, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Nếu muốn mọi người 
cung kính thì hô Sứ Giả này) 

17) Thần Mẫu Đại Tiểu Chư Vương là biến thân của Diên Mạng Bồ Tát (Tay 
trái cầm Phạ Sa La, tay phải chống nạnh, hình màu đỏ. Nếu muốn biện luận thắng thì 
hô Sứ Giả này) 

18) Trùy Chung Ca La Đại Vương là biến thân của Chuẩn Đề Quan Âm (Tay 
phải cầm chày Tam Cổ, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Nếu muốn hàng phục người 
ác thì hô Sứ Giả này) 

19) Ca Tỳ La Tu Pháp Vương là biến thân của Thiên Thủ Quan Âm (Tay phải 
cầm hoa sen, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Nếu muốn trị bệnh nóng (Nhiệt bệnh ) 
thì hô Sứ Giả này) 

20) Dược Xoa Chư Thiên Vương là biến thân của Diệu Kiến Bồ Tát (Tay phải 
cầm đại đao, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Nếu muốn trừ bệnh dịch thì hô Sứ Giả 
này) 

21) Tam Giới Bạt Thiên Đại Vương là biến thân của Dược Vương Bồ Tát (Tay 
phải cầm cái Tháp, tay trái chống nạnh, áo màu đỏ. Nếu muốn được Quan Vị thì hô Sứ 
Giả này) 
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22) Đa Đà Thiên Hóa Thiên Vương là biến thân của Dược Thượng Bồ Tát (Tay 
phải cầm cây cung, Tay trái cầm Gia Lị Ma Đa, hình màu đỏ. Nếu muốn làm chủ các 
Pháp Sư thì hô Sứ Giả này) 

23) Diêm La Chư Thiên Vương là biến thân của Địa Tạng Bồ Tát (Tay phải 
cầm Thằng Phạ Sa La, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Nếu muốn được các Quý 
Nhân thì hô Sứ Giả này) 

24) Giai Tương Trì Thiên Vương là biến thân của Long Thọ Bồ Tát (Hai tay 
Kim Cang Hợp Chưởng Ấn, hình phẫn nộ, hai mắt trợn, mặt đỏ bầm, hình màu đen. 
Nếu muốn được cột trói Thiên Trảo  thì hô Sứ Giả này) 

24 vị Sứ Giả bên trên là nghĩa Phát Tâm Tu Hành  
 
24 vị Sứ Giả bên dưới là nghĩa Tu Quả Thành Phật  
1) Kim Dạ Tu La Vương là biến thân của Đại Thế Chí Bồ Tát (Tả Hiếp Độc Cổ  

đem 2 tay kết Hợp Chưởng Ấn, hình màu đen. Muốn cột trói Ác Linh Tà Khí thì hô Sứ 
Giả này) 

2) Thần Dẫn Nhiếp Đại Sĩ Vương là biến thân của Cát Tường Thiên Nữ (Tay 
phải cầm trượng, tay trái chống nạnh, hình màu đen. Muốn cột trói trừ diệt Quỷ Thần 
thì hô Sứ Giả này) 

3) Nhị Thập Bát Tú Chư Đại Vương là biến thân của Quan Âm (Tay phải cầm 
hoa sen, tay trái chống nạnh, hình màu trắng hoặc màu đỏ. Muốn trừ diệt Ngiệp 
Chướng quyết định của mọi người thì hô Sứ Giả này) 

4) Nhất Thiết Chư Pháp Thọ Dụng Vương là biến thân của Tỳ Lô Giá Na (Tay 
trái cầm quyển Kinh, tay phải cầm cây kiếm, hình màu đen. Muốn tiêu trừ bệnh tật, 
đoản mạng  của con nít thì hô Sứ Giả này) 

5) Ca Diệp Đại Chú Đại Sĩ Vương là biến thân của Vô Tận Ý Bồ Tát (Tay phải 
cầm Tích Trượng, tay trái cầm Cà Sa, Nếu muốn tất cả người nữ sanh sản mau thì hô 
Sứ Giả này) 

6) Nhất Nhất Các Hữu Đại Sĩ Vương là biến thân của Diệu Âm Bồ Tát (Tay 
phải cầm trượng ngược, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Muốn được chận đứng tất 
cả Ác Ma, Quỷ Thần gây bệnh điên cuồng thì hô Sứ Giả này) 

7) Hộ Trì Chư Pháp Vương là biến thân của Đà La Bồ Tát (Tay phải cầm 
quyển Kinh, tay trái cầm tràng hạt, hình màu đỏ. Muốn được tài vật của người thì hô 
Sứ Giả này) 

8) Hồng Phát Đa La Vương là biến thân của Hư Không Tạng Bồ Tát (Tay phải 
cầm cái Tháp, tay trái cầm đại đao, hình màu đỏ. Nếu muốn phụ nữ cao quý thì hô Sứ 
Giả này) 

9) Tô Tiểu Bạt Khổ Vương là biến thân của Trà Cát Ni (Tay phải cầm đầu lâu, 
tay trái nắm lại chống nạnh,mắt trợn, mặt sân nộ, hình màu đen. Muốn đẩy lui được 
Chú Trớ của người ác thì hô Sứ Giả này) 

10) Cấp Cấp Đại Tiểu Thần Đại Vương là  biến thân của Phụng Giáo Quan 
(Hai tay kết Kim Cang Hợp Chưởng Ấn, hình màu đỏ. Muốn diệt tất cả tai nạn thì hô 
Sứ Giả này) 

11) Na Phạ Ca La Vương là biến thân của Nguyệt Thiên (Muốn thắng quân 
trận thì hô Sứ Giả này) 

12) Tất Để Địa Đại Sĩ Vương là biến thân của Ám Dạ Thiên (Tay phải cầm Độc 
Cổ, tay trái chống nạnh, hình màu đen. Muốn trừ các bệnh tai lưu hành thì hô Sứ Giả 
này) 
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13) Thần Vương Quyến Thuộc Đại Vương là biến thân của Diêm Ma La 
Vương (Tay phải cầm trượng, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Muốn Cực Lạc 
Thượng Phẩm Thượng Sanh thì hô Sứ Giả này) 

14) Ma Đăng Ca La Thiên Nhân Vương là biến thân của Na La Diên Thiên 
(Tay phải cầm chày Tam Cổ, tay trái cầm sợi dây , hình màu đen. Muốn cứu cha mẹ 7 
đời và chúng sanh bị khổ đọa Địa Ngục thì hô Sứ Giả này) 

15) Thiên Địa Thọ Dụng Đại Minh Vương là biến thân của Quảng Mục Thiên 
(Tay phải cầm Kiếm, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Muốn phụ nữ thương kính thì 
hô Sứ Giả này) 

16) Chư Thần Giai Đắc Đại Vương là biến thân của Thủy Thiên (Tay phải cầm 
Độc Cổ, tay trái chống nạnh, hình màu đen. Muốn trừ bệnh câm, ngọng thì hô Sứ Giả 
này) 

17) Nhất Nhất Đông Tây Nam Bắc Vương là biến thân của Biện Tài Thiên 
(Tay phải cầm tràng hạt, tay trái chống nạnh, hình màu trắng. Muốn vợ chồng cùng xa 
lìa điều ác thì hô Sứ Giả này) 

18) Mật Chú Thọ Trì Vương là biến thân của La Sát Thiên (Tay phải cầm Như 
Ý Châu, tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Muốn được tất cả vật thì hô Sứ Giả này) 

19) Ca Diệp Đại Vương là biến thân của A Tu La Vương (Tay phải cầm đại 
đao, tay trái cầm sợi dây chống nạnh, hình màu đỏ giống như Thiên Vương. Muốn trừ 
tất cả nạn thì hô Sứ Giả này) 

20) Sa La Đại Thần Vương là biến thân của Mãn Ý Thiên (Tay phải cầm cái 
gương, tay trái chống nạnh, hình màu trắng. Muốn kêu gọi người trở về thì hô Sứ Giả 
này) 

21) Mạc Chú Đại Chú Đại Minh Vương là biến thân của Đại Nhật (Tay phải 
cầm cây kiếm, tay trái cầm sợi dây , mặt sân nộ, hình màu đen. Muốn có  trâu, ngựa , 
nô bộc thì  hô Sứ Giả này)  

22) Hội Tập Thần Vương là biến thân của Biến Âm Thiên (Tay phải cầm Mâu, 
tay trái chống nạnh, hình màu đỏ. Muốn có ruộng đất thì hô Sứ Giả này) 

23) Thái Nhất Đức Vương là biến thân của Phổ Thế Thiên (Tay phải cầm chày 
Tam Cổ, tay trái kết Kiếm Ấn chống nạnh, hình màu đen. Muốn được Sư Trưởng 
thương yêu thì hô Sứ Giả này) 

24) Nhất Thiết Chư Thần Vương là biến thân của Hỏa Thiên (Tay phải cầm 
chuông Ngũ Cổ, tay trái chống nạnh, áo màu đỏ, mắt trợn, mặt sân nộ. Muốn chư Phật 
yêu hộ thì hô Sứ Giả này) 

48 vị Sứ  Giả này do Bất Động Minh Vương hộ trì Hành Giả cho nên 48 nhập 
vào thân của các Quỷ Vương vậy. Tất cả Như Lai, tất cả Bồ Tát, Thiên Đẳng… vì hộ 
trì Phật Pháp dùng giữ gìn thân, Minh Vương trì niệm Hành Giả thành mọi loại Thân 
Quỷ Vương ngày đêm thủ hộ là thân phương tiện của Chư Phật, Bồ Tát, Thiên Đẳng. 

 
Bấy giờ Bát Nhã Bồ Tát bảo tất cả các Quỷ Vương rằng: “Nếu Tam Thập Tam 

Thiên, Ma Vương chẳng thuận Sắc Mạng của tất cả Như Lai tức khiến hàng phục đi 
vào lối lành. Ta trụ Tam Ma Địa mà khiến cho không có kinh sợ. Tại sao chẳng hành? 
Tức các Phật Sở ấy ở trong Đại Mạn Đà La mà được Pháp Lợi” 

Thời Thắng Quân Bất Động Minh Vương bạch Phật rằng: “Vì sao mà Đại Tự Tại 
Thiên này chết rồi mà sống lại được?” 

Đức Phật bảo: “Ông nên làm cho sống lại” 
Thời Bất Động Minh Vương liền nói Pháp Giới Sanh Chân Ngôn  
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Bấy giờ Đại Tự Tại Thiên sau khi sống lại rất hoan hỷ bạch Phật rằng: “Thật là 
hiếm có! Xưa nay có việc gì, con đều đến hỏi Đức Phật. Vị Dạ Xoa này là Đẳng Loại 
nào mà con chẳng thể biết ?” 

Đức Phật bảo: “Đây là Chủ của chư Phật. Ta tác niệm này Chư Phật là Tôn của 
tất cả. Tại sao vị này lại là Chủ ư? Việc này chẳng thể giải được. Nay biết được là do 
sức của vị Đại Vương này khiến cho Ta hiện tiền được thọ ký thành Phật, nên biết đó 
là Tôn của chư Phật  vậy.  

Sở dĩ như thế, vì Đại Tự Tại Thiên là chủ của Tam Thiên Thế Giới, tức là Tự 
Tâm của chúng sanh ấy là Vô Thủy Vô Minh Trụ Địa  ở trong các Cảm mà được tự 
tại, chỉ trừ Tâm Đại Bồ Đề là không thể giáng phục. Cắt đứt mạng đó xong tức là ở 
Thế Giới Tịch Nhiên tác chứng, ấy là Sanh tức là khởi Phật Huệ Môn. Vì thế nên 
Chân Ngôn Hành Giả nên mỗi mỗi suy tư Mật Ngôn của chư Phật vậy. 

Nếu có Hung Trạch, nơi sợ hãi. Hoặc có việc quan gây tai họa. Nên nhất Tâm 
tụng Căn Bản Chú cũng có thể viết Chú đóng ở trong sân sẽ khiến cho vạn Tính ở 
trong đại địa chẳng dám động chạm đến. Cũng đóng Từ Cứu Chú này, lại ở trong 
Tĩnh Thất kết Giới hộ thân, cột Tâm với Bất Động Sứ Giả chuyên niệm chẳng dứt. 
Nhiều ngày tụng cho đến 10 Lạc Xoa. Mỗi khi ăn thì bỏ ra một phần, cung kính cúng 
dường Bất Động Sứ Giả. Tự tưởng chư Phật quá khứ vì hóa độ lợi ích cho tất cả chúng 
sanh mà hiện các thân Quỷ Vương, thân Phẫn Nộ Vương, Thân Ma Vương để cột trói 
tất cả Quỷ Vương khiến vào Phật Quả. 

Mỗi mỗi các loại hình trạng đều là hình để giáng phục  mà thị hiện thân tâm cho 
nên Ma nghĩa là Bồ Tát. Quỷ nghĩa là Niết Bàn. Vương nghĩa là Tự Tại Thông. Là 
nghĩa thành tựu tất cả Thế Gian. 

Ba Thân Pháp, Báo, Ứng này dùng thân Ma Vương của 3 Như Lai nên có thể 
nói là Ma Vương. Như Lai là Đại sự nhân duyên Thiện Tri Thức vậy. Tất cả chúng 
sanh sở đắc  3 loại Sám Hối. Tham, Sân, Si là gốc rễ của tất cả chúng sanh. Thành Phật 
là Sám Hối chẳng tận (bất tận). Lại sau khi thành Phật vì hóa độ tất cả chúng sanh cho 
nên tham sân si là Căn Bản Sám Hối. Niệm niệm siêng năng đừng gián đoạn. Đây là 
Tối Căn Bản Chân Ngôn Tụng. Tụng mau được thành tựu nghiệm công. Ta vì Hành 
Giả trì niệm không có niệm khác, đi đứng nằm ngồi cho đến niệm tụng chẳng tán loạn 
thì Tâm là Pháp thành tựu, là nơi Thệ Nguyện vậy.  

Đệ tử giải đãi chẳng tin cho nên Pháp chẳng thành tựu, y theo mà phát Tà Chấp. 
Vì thế hãy tự biết đừng hướng về người mà nói.  

Một Lạc Xoa (Lakṣaṇa) là 10 vạn biến  
Thắng Quân Minh Vương Lược Yếu chấm dứt tại đây. Hãy tin nhận phụng hành. 
 

THẮNG QUÂN BẤT ĐỘNG BÍ MẬT NGHI QUỸ 
_MỘT QUYỂN (Hết)_ 

 
Hiệu chỉnh xong vào ngày 10/03/2012 
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