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KINH BẢO TẤT ĐỊA THÀNH PHẬT ĐÀ LA NI
Phạn Hán dịch: Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_ Chùa Đại Hưng Thiện, Tam
Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG phụng chiếu dịch
Sưu tập Thủ Ấn và Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH
Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm (Bhagavaṃ) ngự dưới cây
Thất Bảo Như Ý Thọ Vương ,bên cạnh ao sen trắng trong vườn Thanh Tịnh tại nước
Ma Già Đà (Magadha) cùng với hàng Kim Cương Thủ (Vajra-pāṇi), các Đại Bồ Tát
và vô lượng Chúng Thanh Văn (Śrāvaka-saṃgha), vô số hằng sa chư Thiên (Deva),
Long Vương (Nāha-rāja), Dược Xoa (Yakṣa), La Sát (Rākṣasa), Đại Chúng (Mahāsaṃgha) khác loài trước sau vây quanh đều lễ chân Phật rồi lui ra ngồi một bên
Bấy giờ Đức Như Lai trụ Đại Tổng Trì Vương Như Ý Bảo Châu Chuyển
Luân Bí Mật Tam Ma Địa, từ trong nhục kế trên đỉnh đầu phóng ra ánh sáng lớn tên
là Vũ Bảo Mãn Nguyện Thanh Tịnh Trừ Hữu Tình Nghiệp Chướng Quang
Minh. Phóng ánh sáng này chiếu chạm mười phương thảy đều cảnh giác các quốc thổ
Phật ở mười phương với chung điện lớn của tám Bộ khiến chấn động sáu cách, khắp
nơi tuôn mưa hương hoa vô lượng trân bảo rộng làm Phật sự. Trong ánh Quang Minh
hiện ra Thiết Lợi Như Ý Bảo Châu (Śarīra cintāmaṇi: Xá Lợi Như Ý Bảo Châu) để
làm sự nghiệp lợi ích rộng lớn
Khi ấy trong Hội có Kim Cương Bí Mật Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajraguhya-pāṇi) cùng với vô lượng trăm ngàn quyến thuộc Kim Cương Tộc (Vajrakulāya) đến dự, từ chỗ ngồi đứng dậy lễ dưới chân Phật, chắp tay cung kính rồi bạch
Phật rằng:
“Nguyện xin Đức Thế Tôn dùng Đại Từ Bi thương nhớ Hữu Tình cùng với
chúng con mà giải thích sự nghi ngờ này. Ngày nay Đức Như Lai vì nhân duyên gì mà
phóng ánh sáng lớn và hiện ra điềm báo biến đổi phi thường ? Vì muốn biết nhân
duyên, nguyện xin Đức Thế Tôn diễn nói Pháp Yếu”
Lúc đó Đức Phật bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng:”Lành thay ! Lành thay !
Ông, Kim Cương Thủ ! Vì muốn lợi ích cho các Hữu Tình nên tự hỏi Như Lai về
Pháp Yếu thâm sâu. Nay Ta diễn nói, các ông hãy lắng nghe”
Thời Kim Cương Thủ lại bạch Phật rằng:”Nguyện xin Đức Như Lai diễn nói Bí
Yếu, Chúng con vui nghe”
Như vậy thỉnh ba lần rồi lặng yên mà trụ
Đức Phật bảo Kim Cương Thủ Bồ Tát rằng:”Ta dùng mắt Phật (Buddhacakṣu) quán sát tất cả các loài Hữu Tình tuy ở trong phiền não uế tại các nẻo nhưng
viên ngọc báu của Tâm Tính không có ô nhiễm, đầy đủ Đức Lợi như Ta không khác.
Có điều các Hữu Tình chẳng biết nhận khổ, chẳng chứng quả vui, thường đắm chìm
trong biển khổ không có kỳ hạn thoát ra. Thế nên Như Lai rời Cõi Tịnh của Kim
Cương (Kim Cương Tịnh Giới) mà nhập vào Thế Giới Thai Tạng uế ác, diễn nói Pháp
Yếu lợi lạc Hữu Tình, diệt tội sinh phước, hàng phục Ma Vương, thành tựu thân Phật
rồi quay lại trụ ở Niết Bàn, rốt ráo bình đẳng không có nơi nào không đến. Chính vì
thế cho nên Như Lai ngày nay trụ vào Như Ý Bảo Châu Vương Tam Ma Địa nói Ấn
báu cứu cánh của pháp yếu , nghĩa sâu sa của lý thú bình đẳng thanh tịnh này”
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Bấy giờ, khi Đức Như Lai nói Pháp này thời tất cả Đại Chúng chứng được Vô
Sinh Thậm Thâm Pháp Nhẫn và chứng Như Ý Bảo Châu Quang Minh Tam Ma
Địa ngang hàng với nhau không có vị thứ sai biệt giống như sữa với nước
Lúc đó Kim Cương Thủ Bồ Tát dùng Già Đà (Gàthā:Kệ) khen ngợi rằng:
Lành thay ! Lành thay Đại Đạo Sư !
Phóng quang lợi ích các Hữu Tình
Lành thay ! Lành thay Đại Điều Ngự !
Mưa báu lợi ích các Hữu Tình
Lành thay ! Lành thay Đại Trưỡng Phu !
Diễn nói bí mật lợi quần sinh
Lành thay ! Thế Tôn Đại Sư Tử !
Ăn nuốt tát cả các Ma ác
Lành thay ! Thế Tôn Đại Long Vương !
Khởi mây mưa lớn thấm Thế Gian
Nguyện Xin Đại Nhật Biến Chiếu Tôn
Mở bày Bát Nhã vào chữ A (狣)
Khi ấy Kim Cương Thủ Bồ Tát nói Kệ này xong liền ném Kim Cương Ngũ
Phong đang cầm trong bàn tay phải vào hư không, (Kim Cương Ngũ Phong này) lại
quay về trụ trong bàn tay. (Kim Cương Thủ Bồ Tát) quay về trụ tại tòa ngồi của mình
để quán ý của Đức Phật, không hế chớp mắt
Bấy giờ Đức Phật bảo Kim Cương Thủ với Đại Bồ Tát thuộc hàng Hư Không
Tạng rằng: “Tất cả Hữu Tình cùng với các Như Lai đều cùng có một Pháp là Pháp
Thân Bình Đẳng , không có Thể riêng, cũng không có Tâm riêng, Sự Lý bình đẳng
giống như hư không, thường trụ một tướng không có sai biệt. Có điều các Chúng Sinh
dính sâu vào Tà Kiến, Nhân Duyên các Pháp, chẳng bỏ vọng niệm khởi tướng phân
biệt. Chẳng biết Thiết Lợi (Śarīra: Xá Lợi) bền chắc,vạn Đức quang minh của Như
Lai thường trụ trong một Tâm Niệm của Hữu Tình,như hoa sen trắng trong sạch, như
mặt trăng tròn đầy…. cho nên thường sinh vào chốn thấp hèn nghèo túng trong sáu
nẻo, chẳng gần người Trí, gây tạo nghiệp ác, phiêu lưu sống chết, chẳng được Tất Địa,
không có kỳ hạn thoát ra
Chính vì thế cho nên, nay Ta vì độ Hữu Tình ấy mà nói Đại Bảo Đà La Ni tên
là Pháp Thân Đà Đô Như Ý Bảo Châu Cam Lộ Dược Vương Kim Cương Tinh
Tiến Thường Trụ Chân Như Bảo Vương Đại Ấn. Ắt trong đời Mạt Pháp ở cõi
Diêm Phù Đề. Nếu có kẻ trai lành, người nữ thiện Được Thiết Lợi (Xá Lợi) của Phật
cho đến một phần phân tán của một hạt, tin nhận thọ trì. Nên biết người này là Thiết
Lợi của Phật (Buddha-śarīra), chính thựa là con của Phật, tức là Pháp Thân
(Dharma-kāya), Thể thường trụ của Thích Ca Mâu Ni Như Lai (Śākya-muṇitathāgata). Người này tức gọi là Đại Tỳ Lô Giá Na (Mahā-vairocana), cũng gọi là
Cứu Thế Đại A Xà Lê vậy. Trì giữ Xá Lợi Phật tụng Chân Ngôn này tức được danh
hiệu này tức gọi là Đại Trí Tuệ Thiện Xảo Tát Đỏa
Như có Người, Trời, tất cả Đại Chúng. Nếu trì Chú này, suy tư Phật Tính, lễ
kính Xá Lợi thì tiêu diệt được tất cả nhóm: Bốn nặng, năm nghịch, chê bai Pháp….
Tất cả tội nặng một thời tiêu diệt. tất cả cát tường thảy đều thành biện.
Nếu có kẻ trai lành cùng với người nữ có tâm tin tưởng dũng mãnh chẳng lười
biếng. Tâm nghĩ nhớ Phật Tính, quán sát Lý Thú Tiêu Nghiệp thành Thiện, thường
nhớ phúng tụng trì niệm thì Chú Trớ, đoản thọ, oán hại một thời tiêu diệt giống như
Kiếp Hỏa thiêu đốt cỏ khô không cò dư sót
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Nếu có chúng sinh vì nghiệp tham lam nên sinh vào nhà nghèo túng, nhiều
bệnh, yếu gầy, tạo tội chẳng lành đáng bị đọa vào Địa Ngục với các nơi có nạn.
Người này sám hối nghiệp ác đời trước, quy y Tam Bảo (Tri-ratna), kính tin Đà Đô
(Dhātu: Xá Lợi), quy mệnh Bản Giác Bảo Châu Thiết Lợi, liền tạo pương tiện trang
nghiêm Đạo Trường, khuyến thỉnh Thân Kim Cương Tạng (Vajra-garbha-kāya) của
các Phật Như Lai ở mười phương. Chẳng bung tán tất cả Thiết Lợi của Toàn Thân,
Toái Thân (thân được nghiền nát), Hóa Thân (Nirmaṇa-kāya) … sửa soạn đầy đủ
hương hoa ắt được tiêu tội sinh phước. Huống chi y theo Pháp, kết Ấn tụng Chú, quán
niệm Tự Tính, Xá Lợi Đại Uy Đức của Như Lai thường trụ trong tâm… thì tất cả Tất
Địa liền được thành tựu. Tuy chẳng vào Đại Mạn Đà La Quán Đỉnh Đàn Trường
nhưng vẫn được vào Phước Trí Bình Đẳng Tam Muội Gia, nhận được Pháp Môn do
chư Phật hứa khả là Pháp Đại Quán Đỉnh bí mật thâm sâu. Tức thời chứng được Phật
Tính Trí Hải Đại Long Vương Ấn”.
_ Lại bảo Kim Cương Thủ rằng: “Trong đời vị lai, ở cõi Nam Diêm Phù Đề
(Jampu-dvīpa), hết thảy người ác cực nặng cùng với thú ác (ác súc) vào lúc lâm chung
thời gặp được bậc Đại Độ Lượng Tâm Trí Thượng Tuệ, Cụ Đại Từ Bi Cứu Thế Đại
Trí Bồ Tát, Cứu Thế Đại Trí Tôn Giả gấp lấy đất ở dưới Tháp, điện đường tại nơi có
để Thiết Lợi, múc lấy nước sạch tẩy rửa đất sạch ấy rồi rưới vào trong miệng của đẳng
loại người ác đó và rưới trên đỉnh đầu . Khi người ác đó sắp chết thời đều ngưng dứt
não loạn , khéo trụ chính niệm, dần sinh Tàm Quý (hổ trẽn), vứt bỏ sinh tử, phát ý
vãng sinh sẽ được vãng sinh, mau chứng địa vị của Pháp Thân
Nếu có Tỳ Khưu với bốn chúng đệ tử vào thời Mạt Pháp khi Pháp muốn diệt
thời tất cả Hữu Tình muốn được thành tựu Pháp Đại Tất Địa (Mahā-siddhi-dharma)
nên y theo Pháp Yếu tạo làm Tháp Bà (Stùpa: Tháp để Xá Lợi Phật) với lượng lớn
nhỏ tùy theo sức mà làm như: vàng, bạc, thủy tinh với đất, gỗ rồi an trí Phật Cốt. Nếu
người bạc phước chẳng được Thiết Lợi thì dùng vàng, bạc , đồng, thiết, Ma Ni
(Maṇi), báu vật của biển, Ngưu Vương, Lộc Vương, chân châu, mã não, linh thạch (đá
linh thiêng), Kỳ Mộc (cây kỳ lạ) bằng với hạt cải… hiệu là Đà Đô (Dhàtu: Xá Lợi) an
trí trong Tháp Bà, rương hòm báu với số lượng là: sáu hạt cho đến bảy hạt là số cao
nhất (tối thượng) . nếu chỉ có một hạt thì là số thấp nhất (tối hạ). Xong lễ bái cúng
dường ắt mau chóng có mưa bảy báu như cơn mưa tuôn xuống đầy dẫy. Một thời viên
mãn bốn loại Đại Pháp, ba loại Tất Địa (Siddhi)
Này Thiện Nam Tử ! Các ông nên biết Thiết Lợi của Như Lai tức là Vô
Thượng, Thế Gian khó có. Các hàng Bồ Tát cũng khó gặp thẳng huống chi là các loại
phàm phu của Thế Gian
Thiết Lợi Phật này tức là Vô Tướng Ma Ni, tức là Chân Tính Như Ý Bảo Châu,
tức là Bí Mật Đại Tinh Tiến vậy. Hết thảy vật báu trang nghiêm của các cõi Phật ở
mười phương như: Phướng phan Như Ý, Ma Ni, Anh Lạc. rèm châu, giường ngọc,
chân châu, lọng trời, bình phong bảy báu, ngoạ cụ đủ màu sắc… Trân bảo tối thắng
của nhóm loại vật màu nhiệm như vậy cũng chẳng thể so sánh giá trị (với Thiết Lợi
Phật) được , cũng lại không có vật nào có thể xứng đáng chứa đựng (Thiết Lợi Phật)
được. Chính vì thế cho nên trong Kinh nói dùng vật tròn trịa mới có thể an trí Thiết
Lợi
Như hình Tâm của ông. Như hình Tâm của Phật. Tâm của ông và Tâm của
Phật cùng trợ nhau an trí Thể của ông và Thể của Phật cùng trợ nhau sáng rực. Xong,
Tướng trợ sáng Tính tức chẳng phải là hai Thân Phật. Thiết Lợi có thể trì giữ như vậy.
Cũng có thể an trí trong Tháp Ngũ Luân, cũng có thể an trí trong Tháp Đa Bảo, cũng
có thể an trí trong Tháp Tam Cổ, cũng có thể an trí trong Tháp Ngũ Cổ, cũng có thể an
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trí trong Tháp Độc Cổ. Giống như trước đặt vật trợ nhau sáng rực, chẳng khác gì
chứng địa vị bình đẳng
Nếu nhóm bốn Bộ Chúng: Tỳ Khưu, Tỳ Khưu Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di được
thọ trì Thiết Lợi của Phật cho đến một phần phân tán của một hạt mà thường hành
cung kính, thường đeo mang thì nơi người này đi đến đều thành Kim Cương Giới
Đại Mạn Đồ La (Vajra-dhātu-mahā-maṇḍala). Tất cả vật gần gũi đều thành Thể của
bốn loại Pháp Thân.
Hoặc gần người nam, hoặc gần người nữ, hoặc gần loài bò, hoặc gần loài ngựa,
hoặc gần loài chóm hoặc gần loài mèo, hoặc gần tất cả loài chim bay thú chạy, sâu
trùng, nhện, súc sinh… các loại hữu tình đều khiến cho đời này nhập vào Bồ Đề Sơ
Môn, khiến đắc được Sơ Vị của Bồ Tát”.
_ Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói Đà Đô Căn Bản Đà La Ni là:
湡 屹楠 凹卡丫凹 珈鉲她 四加 觜治仗 屹楠 凹卡丫仟 屹四加
合禾帆出囚泏包 切 嫟 圳 趌 嫟 嫟 送扣
“Án (1) tát phộc đát tha nghiệt đa ổ sắt-nê sa (2) đà đô mẫu đà-la nê (3) tát
phộc đát tha nghiệt đan (4) sa đà đổ vĩ bổ tất đa (5) địa sắt trí để (6) nhược hồng noan
hôc (7) hồng hồng (8) sa-bà ha (9)”
Oṃ sarva-tathāgata-uṣṇīṣā-dhātu-mudraṇi_ Sarva-tathāgataṃ sadhātu
vibhusita adhiṣṭite _ Jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ _ hūṃ hūṃ svāhā
_ Đức Phật bảo Kim Cương Dược Xoa Bồ Tát rằng: “Nếu có Hữu Tình muốn
thấy chư Phật, Đại Bồ Tát ở mười phương, muốn cầu Tất Địa tối thắng thì đối trước
Tháp Thiết Lợi kết Như Lai Đại Bát Ấn, có thể tụng Chân Ngôn hai vạn ba ngàn lần
(23000 lần) ắt được thấy toàn thân thường trụ của Ta, quyết định thành tựu tất cả Tất
Địa, chẳng nên khởi chút nghi ngờ.
Tướng của Ấn ấy là: Hai Luân (2 bàn tay) trùng nhau, đem tay phải an trên
lòng bàn tay trái, hai Không (2 ngón cái) cùng dính đầu ngón. Đây gọi là Pháp Thân
Đại Bát Ấn cũng có tên là Bảo Khiếp Kim Cương Ấn.

_ Lại nữa, có Thần Chú tên là Như Ý Bảo Châu Mãn Nguyện Tâm Đà La Ni
hay thành tất cả sự nghiệp, tất cả sở niệm trong Tâm không có gì không thành tựu, chỉ
trừ kẻ chẳng có chí tâm, chẳng có niềm tin khinh che Pháp yếu. Liền nói Chú là:
湡 才阢亙仗 先寒 向丁份巧 巧伕 在凸 一先 嫟 嫟 送扣
“Án, chấn đa ma nê, a la đát na, phộc chỉ duệ na. Na mô phiến để ca la, hồng
hồng, sa bà ha”
Oṃ cintamaṇi (?cintāmaṇi) ratna vakiyena_ Namo śati (?Śānti) kara
hūṃ hūṃ svāhā
Nếu có người tụng Chân Ngôn này hai lần, ba lần cho đến bảy lần thời diệt tất
cả tôi, sinh tất cả Phước. Ngày ngày thường tụng 21 lần ắt được Thiết lợi chân thân
của chư Phật, Thiết Lợi của bảy Phật Đỉnh Luân Vương mà Đại Hải Long Vương thâu
cất, Thần Biến Bảo Châu đều hay thành tựu Tất Địa Vô Thượng
_ Lại có Thần Chú tên là Bí Mật Chân Tính Như Ý Châu Ấn . Nếu người
hay trì tụng thì mau được tiêu diệt nghiệp chướng từ vô thủy, chẳng cầu tự được vô
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lượng Phước Trí, hàng phục Ma Oán tức thoát sinh tử. Tất cả Tất Địa không có gì
không thành tựu
Tướng của Ấn ấy là: Hai tay kết Bảo Liên Hợp Chưởng, hai ngón trỏ như hình
báu, kèm dựng hai ngón cái. Đây gọi là Chân Tính Ma Ni Bảo Ấn, cũng có tên là
Đại Tinh Tiến Như Lai Đỉnh Châu Ấn.

Liền nói Thần Chú là:
湡 合阢亙仗 四加 嫟 送扣
“Án, chấn đa ma ni đà đô hồng, sa bà ha”
Oṃ cintamaṇi (?Cintāmaṇi) dhātu hūṃ svāhā
Mỗi ngày tụng trì 108 lần thảy đều viên mãn Tất Địa của năm Bộ và Báu Như
Ý của ba Bộ
_ Lại có Thần Chú tên là Năng Mãn Sở Nguyện Đại Mãn Hư Không Tạng
Bảo. Nếu có người hay trì thì mau được viên mãn tất cả ý nguyện
Tướng của Ấn ấy là: Hai Luân (2 bàn tay) kết Ngoại Phộc, hai ngón trỏ như
hình báu, kèm dựng hai ngón cái.

Liền nói Chú là:
湡 后盍 在共先 向忝 先寒 湡 切 嫟 圳 趌
“Án, mô đà thiết lợi la, phộc nhật la, la đát nẵng, án, nhược, hồng, noan, hộc”
Oṃ buddhā-śarira (?Buddha-śarīra) vajra-ratna _ Oṃ jaḥ hūṃ vaṃ hoḥ
Nếu được Thiết Lợi của Phật, chẳng kể tịnh uế, tùy thân cúng dường, chẳng lìa
khoảng giữa của ức ngực với Ha Lật Đa Diệu Liên Hoa (Hoa sen màu nhiệm ở trái
tim), thường nhớ Đức của Phật thì thân đời này chứng được thân Thanh Tịnh trụ Kim
Cương Đỉnh. Người này có tên gọi là Trì Phật Thân Giả, Trì Kim Cương Giả, Trì
Bảo Pháp Giả, là Đại Bồ Tát Ma Ha Tát”.
_ Đức Phật lại bảo rằng: “Thiện Nam Tử Đẳng ! Giả sử Thế Gian có Ngu Đồng
Hữu Tình, Ngu Phu Hữu Tình, Ngu Hoặc Hữu Tình ,Người già nua, phụ nữ, kẻ ngu si,
Tăng, Ni. Hữu Tình như vậy được Thiết Lợi của Phật cho đến một phần chia tán của
một hạt cùng với vật chứ đựng Thiết Lợi rồi đeo ở trên thân chẳng kể ngày đêm, hoặc
tịnh hoặc bất tịnh, hoặc tiếp chạm hoặc chẳng tiếp chạm, chẳng lìa thân ấy thường có
thể đeo mang thời Công Đức đạt được không có số lượng tính đếm được
Hoặc trên đỉnh đầu, hoặc trên cổ, hoặc ở trước trái tim,hoặc phía sau lưng,hoặc
hai hông sườn,hoặc ở eo lưng mà đeo Thiết Lợi. Ví như Sừng Tê Giác của Thế Gian
nếu có người đeo nó thời tách lìa nước được sáu Xích (6 thước Tàu). Người đeo Thiết
Lợi cũng lại như vậy, xa lìa tất cả nghiệp tội. Chẳng thể nhiễm dính nghiệp ác, nẻo ác.
Dần sinh căn lành, dần lìa ác chướng. Người Thiện tự đến gặp, người ác tự bỏ đi. Sự
nghiệp đã làm đều đồng với Hạnh của Đức Phật, đồng với Thích Ca Mâu Ni Như Lai
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cho nên thân đó tức là Thế Gian Ứng Hóa, tức là Thanh Tịnh Pháp Thân Đại Tỳ Lô
Giá Na Phật. Người ấy ắt nhập vào địa vị của Đại Niết Bàn (Mahā-nirvāṇa), ở trong
thân đời này chứng được ngọn Đại Tinh Tiến của Pháp Thân vô tướng
Chính vì thế nên biết 12 Đại Thiên, hàng Kim Cương Thiên, tất cả Linh Kỳ
(thần đất) thường sẽ ủng hộ, thọ mệnh lâu dài nhìn thấy trăm mùa Thu. Khi sắp chết
quyết định sinh lên Cung Trời Đô Sử Đa (Tuṣita: Đâu Suất Đà Thiên) vui thích nghe
Pháp. Tức tùy theo chí nguyện cũng được vãng sinh mười phương Tịnh Độ, thấy Phật
nghe Pháp, chứng Địa Bất Thoái
Nếu có chúng sinh tức thân thành Phật muốn độ Hữu Tình. Kết Hữu Tình Dữ
Phật Bình Đẳng Nhất Tướng Diệu Trí Đại Ấn. Hai tay trái phải nắm Quyền, dựng
Tả Phong Chỉ (ngón trỏ trái) an trên trái tim. Ấn này cũng có tên là Diệt Vô Minh
Hắc Ám Ấn. Do Ấn này gia trì cho nên Hữu Tình và Phật có một tướng bình đẳng.
Đây tức là Pháp Thân Thiết Lợi Diệu Trí Đại Ấn , cũng có tên là Như Ý Bảo Châu
Vương Thành Biện Nhất Thiết Đại Tất Địa Ấn
Cũng có Đại Đà La Ni tên là Kim Luân Vương Nhất Tự Đà Đô Minh . Liền
nói Chú là:
黽
“Mẫu-Lỗ-án”
Bhrūṃ
Thiện Nam Tử Đẳng ! Chú này tức là Thiết Lợi Bảo Châu Bí Mật Thần Chú.
Lại người trì tụng ẩn mật Chú này. Đừng khinh xuất diễn nói trong đám người không
có Trí. Nếu thấy kẻ có Pháp Khí thì nên nói Pháp Bí Mật tối thượng thừa này đừng để
cho đoạn tuyệt, đều được thành tựu lợi ích Thế Gian. Đều được thành biện: Kim
Cương Bất Hoại Đà Đô Pháp Thân, tất cả Tất Địa
Hoặc có Đại A Xà Lê hưng Phật Thừa, hoặc có Đại Lượng Bồ Tát hưng Phật
Tích, hoặc có bậc Đại Trí Tuệ cứu đời… có thể cùng với Thiết Lợi của Phật ngày đêm
lễ kính, phát Nguyện vô thượng, tuôn mưa tất cả trân bảo diệu tài, rộng lợi tất cả Hữu
Tình trong Pháp Giới. Từ chỗ trụ của Ta , trân bảo tài vật sinh ra từ Thiết Lợi của
Phật, hiện mạnh mẽ khiến cho sung mãn dần dần tràn khắp Pháp Giới. Dùng Bảo tài
này hưng long Phật Pháp, hưng vượng Phật Tích. Tiếp nên lợi nhuận Hữu Tình có
duyên dần đến kẻ không duyên khiến cho họ cột buộc sợi dây Từ Bi đến Pháp Giới
Kim Cương Bảo Trường”.
_ Bấy giờ Đức Thế Tôn nói Pháp này thời mười phương tất cả chân thân, hóa
thân, Thiết Lợi của Như Lai, Bồ Tát Ma Ha Tát. Mười phương Phật Sát, Kim Cương
Tát Đỏa Bồ Tát Ma Ha Tát (Vajra-satva), Kim Cương Vương (Vajra-rāja), Kim
Cương Ái Bồ Tát (Vajra-rāga)…. Tất cả quyến thuộc của Kim Cương Tộc (Vajrakulaya), Dạ Xoa Đại Tướng, các chúng Phẫn Nộ (Krodha-gaṇa). Mạn Thù Sư Lợi
(Maṃjuśrī), Quán Tự Tại (Avalokiteśvara), Hư Không Tạng (Ākāśa-garbha), Bảo
Tích (Ratna-kuṭa), Bảo Tràng (Ratna-ketu)… các Đại Bồ Tát, Liên Hoa Nhãn
(Padma-netre), các Đại Sĩ của hàng Liên Hoa Tộc (Padma-kulāya), Phạm (Brahma),
Thích (Śakra), Hộ Thế (Loka-pāla), mười hai Đại Thiên, Trì Minh Luân Tiên
(Vidya-dhāra-cakra-ṛṣī), Ma Vương (Māra-rāja), Nhân Vương (Nāra-rāja), Đại Hải
Chủ Sa Kiệt La Long Vương (sāgara-nāgarāja), Vô Nhiệt Não Trì Long Vương
(Anavatapta-nāgarāja), Thiện Như Long Vương Nữ…. tất cả Đại Chúng nghe trì Bí
Pháp đều rất vui vẻ, tin nhận phụng hành
KINH BẢO TẤT ĐỊA THÀNH PHẬT ĐÀ LA NI (Hết)
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Hiệu chỉnh xong vào ngày 02/11/2011
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