Mật Tạng Bộ 2 _ No. 974E (Tr.389 _ Tr.396)

PHẬT ĐẢNH TÔN THẮNG ĐÀ LA NI
CHÂN NGÔN
Hán dịch: Không rõ tên người dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH
Nam mô bạt nga phạ đề (1) đát-lặc lộ ca, bát- ra để vĩ thỉ sắc tra da (2) mẫu
đà da (3) bạt nga phạ đế (4)
桮 巧伕 矛丫向包 河吐池 盲凸合圬沰伏 后盍伏 矛丫向包
NAMO BHAGAVATE TRAILOKYA PRATIVIŚIṢṬAYA BUDDHĀYA
BHAGAVATE
Đát nễ-dã tha (5): Úm (6 ) Vĩ thú đà da (7 ) sa ma sa mạn đa( 8) phạ bà
sa(9) tắc-bạt ra nõa (10) nga đế nga ha na (11) sa phạ bà phạ vĩ thuật đề (12)
凹渰卡 湡 合夸叻伏 屹亙 屹亙阤向矢屹 剉先仕 丫凸 丫扣巧 辱矢向
合圩眨袎
TADYATHĀ: OṂ _VIŚODHAYA, SAMA SAMANTA AVABHĀSA
SPHARAṆA GATI-GAHĀNA SVABHĀVA VIŚUDDHE
A tỳ tiến dã đổ hàm (13) tát nga đa, phạ ra phạ dã na (14) A mật lị đa tỳ sái
kế (15) a ha ra (16) a ha ra (17) a dữu tán đà ra ni (18)
狣石趔弋 加赩 鉏丫凹 向先 向弋巧 狣猵出石宇二 玅成先 玅成先
玅僝 屹祝先代
ABHIṢIṂCA
TUMĀṂ. SUGATA
VARA
VACANA
AMṚTA
ABHIṢEKAI _ ĀHARA ĀHARA ĀYUḤ SANDHĀRAṆĪ
Thú đà da(19) thú đà da (20) Nga nga na, vĩ thuật đề (21)
夸叻伏 夸叻伏 丫丫巧 合圩眨
ŚODHAYA ŚODHAYA GAGANA VIŚUDDHE
Ô sắc ni sa nhạ dã, vĩ thuật đề (22) sa ha tát-ra, yết ra thấp-nhị, tán chú tắc
đế (23)
珈鉲好 合介伏 合圩眨 屹成哎 先統 戌鉏叵凸
UṢṆĪṢA-JAYA VIŚUDDHE SAHASRA-RAŚMI SAṂSUDĪTI
Tát bà đát tha nga đa, địa sắc tra na, địa sắc sỉ đa, mẫu nại lệ(24) phạ nhậtla ca da , tăng ha đa na, vĩ thuật đề(25)
屹楠 凹卡丫凹 狣囚沰左囚泏凹 仿泛 向忝乙伏 戌成凹巧 合圩眨
SARVA TATHĀGATA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITA MUDRI VAJRAKĀYA SAṂHATANA VIŚUDDHE
Tát bà phạ ra nõa, vĩ thuật đề (26)
屹楠 狣向先仕 合圩眨
SARVA AVARAṆA VIŚUDDHE
Bát la để nễ phộc đa da, a dữu thuật đề (27 )
盲凸市 向痡伏 玅僝 圩眨袎
PRATINI VARTTAYA ĀYUḤ ŚUDDHE
Sa ma da , địa sắc sỉ đế (28)
屹亙伏 狣囚泏包
SAMAYA ADHIṢṬITE
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Ma nễ, ma nễ (29)
亙仗 亙仗
MAṆI MAṆI
Đa tha đa, bộ đa câu đê, bạt lị thuật đề (30)
凹卡出 穴凹 人廿 扔共圩眨
TATHĀTĀ-BHŪTA KOṬI PARIŚUDDHE
Vĩ tắc-phổ tra, mẫu địa thuật đề (31)
合卼巴袎 后盎 圩眨
VISPHOṬA BUDDHI ŚUDDHE
Nhạ dã (32) nhạ dã (33) vĩ nhạ dã (34) vĩ nhạ dã (35)
介伏 介伏 合介伏 合介伏
JAYA JAYA. VIJAYA VIJAYA
Tắc ma ra (36) tát bà mẫu đà, địa sắc-sỉ đa, thuật đề (37)
絆先 屹楠 后盍囚泏凹 圩眨
SMARA SARVA BUDDHA ADHIṢṬITA ŚUDDHE
Phạ nhật-lê, phạ nhật-ra nga bệ (38) phạ nhật-lam bà phạ đô (39) ma ma ta
(40) Tát bà tát đỏa nẫm dã (41) ca da, vĩ thuật đề (42)
向念 向忝丫慌 向輈 矛向加 亙亙併 屹楠 屹班觡弋 乙伏 扔共合圩眨袎
VAJRĪ VAJRA-GARBHE VAJRĀṂ BHAVATU MAMAṢYA SARVA
SATVĀNĀṂCA KĀYA VIŚUDDHE
Tát bà nga đế, bạt lị thuật đề (43)
屹楠 丫凸 扔共圩眨袎
SARVA GATI PARIŚUDDHE
Tát bà đát tha nga đa (44) sa ma thấp phạ sa, địa sắc sỉ đế (45)
屹楠 凹卡丫凹 屹亙 鄎屹 狣囚泏包
SARVA TATHĀGATA-SAMA ŚVASA ADHIṢṬITE
Mẫu địa dã ( 46 ) mẫu địa dã (47). Mẫu đà da (48) mẫu đà da (49)
后貄 后貄 回叻伏 回叻伏
BUDDHYA BUDDHYA BODHAYA BODHAYA
Sa mạn đa, bạt lị thuật đệ (50)
屹亙阢 扔共圩眨袎
SAMANTA PARIŚUDDHE
Tát bà đát tha nga đa, địa sắc-tra na, địa sắc sỉ đế (51) ma ha mẫu niết lị
(52) sa phạ ha (53)
屹楠 凹卡丫出囚沰左囚泏包袎亙扣 觜泊 袎送扣愋
SARVA TATHĀGATA ADHIṢṬANA ADHIṢṬITE MAHĀ-MUDRĪ
SVĀHĀ
_Tôn Thắng Đà La Ni Tâm Chân Ngôn :
“ Úm _ A mật lật đố bà tỳ, sa phạ ha”
輆 狣猵北咼吒 送扣
OṂ_ AMṚTA-UDBHAVE SVĀHĀ

PHÁP ĐỌC ÂM PHẠN
Phàm Đà La Ni Chân Ngôn toàn là âm Phạn, chỉ lấy tiếng không lấy nghĩa.
Xưa nay phần nhiều bị mất âm gốc. Vì phiên dịch văn tự có khác cho nên phần nhiều
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kẻ tu học nghi ngờ không quyết định, ghi không rõ ràng (xem chú ở bên) tự quyết định
cho là như thế không cần biết đúng sai. Nay Dịch Giả (người viết Bản Kinh này bằng
chữ Hán) thêm phần chú thích cho hợp với gốc rễ (xem chú ở bên). Xem lại Bản mới
không sai một mảy, không nghiên cứu mà là nghiên cứu. Đây là bệnh chung của Đà La
Ni. Nếu không có ghi chú ở bên thì không đọc đúng âm, y theo đây mà điều chỉnh, sở
hữu chữ ở bên miệng đều do uốn lưỡi mà ra tiếng, ra vào theo 4 Âm làm gốc, hợp với
Chú , 2 chữ cùng hòa một lúc đọc nhanh, đây là Nhị Hợp.
Đà La Ni này có 53 câu, trong đây cũng có một ít ngưng nghỉ, xin kẻ hậu học rõ
biết từng câu để khỏi bị sai lầm (trong mỗi câu, nghỉ một lúc. Những chữ ghi Nhị Hợp
thì đọc mau) Hết thảy Phật Bộ Đà La Ni, hết thảy Bồ Tát Kim Cang Đà La Ni Chân
Ngôn đồng như vậy, cũng như tên của tiếng Hán, tên của Ta… cũng có 4 âm: Bình
(đều) Thượng (cao) Khứ (mau) Nhập (nuốt vào) tiếng cùng nhau mà đọc. Theo đây âm
Phạn của Nam Thiên Trúc và âm của chư Thiên là một loại. Nếu cần niệm tụng Phạm
Âm, trước cần phải học Phạm Âm, chỉ có 14 âm cùng 10 âm của tiếng Hán, xem trong
Phẩm Văn Tự của Kinh Niết Bàn tức ngộ được Phạm Âm. Phần dịch Kinh ở trên để
riêng, đem thẳng vào sách là Ca Diếp Lợi Sa dịch. Như Học Giả thọ Chân Ngôn nơi
Thầy rồi, nên lập Đạo Tràng, mỗi ngày tắm gội, mặc áo mới sạch, theo Thời niệm
tụng. Nếu không đủ 4 Thời thì 2 Thời không thể thiếu. Đầu tiên khi vào Đạo Tràng ,
quỳ 2 gối, kết Kim Cang khởi Ấn, 2 tay Kim Cang Quyền, Đàn Huệ (2 ngón út) cùng
móc nhau, Tấn Lực (2 ngón trỏ) trụ 3 lần chiêu mời. Chân Ngôn là :
“Úm_ Ma chiết lộ để sắc tra “
湡 向怵 凸沰
OṂ _ VAJRO TIṢṬA
3 lần chiêu mời, mỗi lần tụng một biến, tức quán chư Phật như cát sông Hằng tụ
tập trong Đạo Tràng, dùng Tâm quán thành rồi liền cần vẽ Tượng.

PHÁP VẼ TƯỢNG
Phàm muốn làm Pháp thọ trì Tôn Thắng Đà La Ni Chương Cú. Trước cần vẽ
Tượng. Lấy lụa trắng tốt đẹp, nhờ Đồng Nữ dệt thành 3 bức cao một trượng, trong các
màu sắc không được dùng keo da (ND: Bây giờ có thể dùng hộp màu), lấy nước thơm.
Người thợ vẽ cần thọ Tam Quy Ngũ Giới, mặc áo mới sạch, mỗi lần vào nhà cầu thì
mỗi lần tắm gội, cho đến khi vẽ xong, cần tu Tịnh Trai không được ở cùng đàn bà, nơi
chốn vẽ không được nuôi gà chó, không cho người uống rượu ăn thịt đến gần, nếu
không thì làm Pháp sẽ không thành. Cẩn thận cho đến lúc vẽ xong, người làm Công
Đức cùng Họa Sĩ ở lẫn lộn với kẻ khác.
Bắt đầu ngày mồng một khởi công. Nếu như khởi đầu vào ngày mồng một
tháng Giêng là tốt nhất. Vẽ 5 ngọn núi Cam Lồ. Trong núi có cây cối, hoa quả, suối
chảy, ao nước, chim Ca Lăng Tần Già (Kalaviñka) Cộng Mạng, sư tử, các thú. Trên
đỉnh núi có hang động, trong động vẽ Thích Ca Mâu Ni ngồi Kiết Già Phu, bên phải vẽ
Thiên Chủ Đế Thích cùng với hết thảy quyến thuộc vây quanh, bên trái vẽ Càn Thát Bà
Nhi tên là Thiện Trụ, mặt mày đoan chánh như Bồ Tát, có các Anh Lạc, mão hoa
trang nghiêm, dùng miếng lụa trắng cột ở bắp tay trái, tay phải cầm cây Trượng (gậy
tròn) sau đó vẽ quyến thuộc Càn Thát Bà vây quanh ca múa tấu nhạc. Hai bên Đức
Phật vẽ 4 vị Thiên Vương với các Tùy Tùng. Bên trái, phía dưới vẽ Phạm Thiên
Vương và tượng Ma Vương đứng. Bên phải, phía dưới vẽ Ma Hê Thủ La. Hướng dưới,
trong nước có Long Vương màu trắng và đỏ.
Vẽ Tượng xong, thiết lễ Trai Tăng 49 vị. Sau đó, đeo treo trong Đạo Tràng 49
ngày niệm tụng không được ra khỏi Đạo Tràng cũng không cho ai vào trong Đạo
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Tràng. Vật cúng dường mỗi mỗi đều tự đem vào, chỉ đốt Trầm Hương tốt. Mỗi ngày ăn
các món tốt , không ăn các thứ rau. Bơ, Mật, sữa, cháo đựng đầy trong bát cúng dường,
dùng các hoa quả ngon ngọt cúng dường, không lấy các thứ hoa quả của cây có gai và
cây ở nơi ô uế. Trải qua 7 ngày, lấy đất nơi Phước Đức làm Đàn. Có Pháp cầu thỉnh
riêng như trong Kinh Hoa Nghiêm.

PHÁP LÀM ĐÀN TÔN THẮNG
Phàm làm Đàn. Thứ nhất là ở nơi có núi sâu không có người đến, thứ hai là nơi
có nguồn suối, thứ ba là chùa núi có hình thế, thứ tư là nơi Thành Ấp có chùa lớn
Phước Đức.
Trước khi làm Đàn, niệm tụng Quân Trà Lợi Kim Cang Tâm Chân Ngôn 7
ngày, thấy cảnh giới trong mộng như: Hoa tốt đẹp, Bà La Môn Tăng, Trời, Người, Đạo
Sĩ, Hình Tượng, Càn Thát Bà, Thiên Chúng, Kim Cang, Bồ Tát, Phật….lầu gác, tháp
báu, cung điện chư Thiên. Đây là mộng tốt.
Nếu thấy heo con , chó, lục súc… tức cần phải tắm rửa sạch sẽ, cầu thỉnh . Lại
dời đi chỗ khác y như trên tụng Quân Trà Lợi Chân Ngôn cho đến khi có ứng.
Nếu hợp được Thánh Tâm tức ở nơi đó dẹp bỏ ngói, đá, ác vật. Nơi đất Phước
Đức đắp cao lên, đất vuông 8 khuỷu tay, bên trong làm Đàn 4 khuỷu tay, cao một gang
tay, lấy đất vàng tốt nhào thành bàn tròn, một cân bột Bạch Đàn trộn với bùn rồi tụng
Chú. Chú có trong Đà La Ni tập thứ 8: Ô Sô Sắc Ma Đàn Pháp có nói Chú bùn và
Chú nước. Cần một Đồng Tử khoảng 15 tuổi (trên dưới 15 tuổi) để sai khiến các việc
nơi Đạo Tràng. 4 góc Đàn , mỗi nơi để một cái bình, miệng bình cắm nhành lá. Trước
Đàn để một bình nước bằng đồng hoặc bằng sành. Lấy 5 thứ Hương: Trầm, Tô Hợp,
Bạch Đàn, Long Não, Tiên Hương… Lấy nhựa hương làm nước Ứ Già. Lại lấy riêng
một chén hoặc đồng hoặc bạc hoặc vàng đựng đầy nước Uất Kim. Quỳ dài bưng nước
Hương cầu thỉnh chư Phật ba đời, hằng sa Bồ Tát khắp Pháp Giới Kim Cang, 33 cõi
Trời (Tam Thập Tam Thiên), Thiên Chủ Đế Thích, Phạm Vương, Chúng Trì Chú Tiên
“Ngày này giờ này nhận sự cúng dường của con. Hôm nay con kết Đàn trì niệm
Phật Đảnh Tôn Thắng Chân Ngôn. Cúi xin Thánh Chúng xót thương giáng lâm
Đạo Tràng nhận sự cúng dường của con làm cho Pháp Giới an ninh không có các
khổ não. Nếu có các khổ não ,xin được xa lìa, giải thoát”. Phát Nguyện như vậy
xong, đem Chú nước hương để trên Đàn, tụng Tôn Thắng 40 biến, tưởng hằng sa chư
Phật ngự trong Đạo Tràng. Nếu có Địa Thiên Vương trong Đạo Tràng này gây các việc
sợ hãi thì không được dùng lời khác và sân hận các hàng người… Nếu như có người
khác ở ngoài đến cũng nên dùng lời nhỏ nhẹ, không được to tiếng, cúng dường các
món ăn uống.
Dựa theo Đàn lúc trước, treo 49 lá phan, 4 mặt treo 4 phan Thiên Vương và
phan Kim Cang, gia trì Chú dây mà treo quanh 8 khuỷu tay bên ngoài làm Giới. Đàn
mở 4 cửa, mỗi cửa để một lư hương, trong lư đốt các hương thơm tốt, không để cho gà,
chó, đàn bà đến bên Đàn. Ngày đêm 6 thời hoặc 4 thời niệm tụng.

PHÁP NIỆM TỤNG TÔN THẮNG
Phàm muốn niệm tụng Tôn Thắng Chân Ngôn. Ngồi ở mặt Đông của Đàn,
hướng về phương Tây. Một ngày 4 thời, 6 thời , cứ một thời lấy 108 biến làm hạn định.
Mỗi thời đủ biến số rồi thì phát nguyện rộng lớn, vĩnh viễn chẳng thoái chuyển tức thời
Tượng Vẽ phóng ra ánh sáng lớn. Ngay lúc đó Pháp Thành, không được nghi. Niệm
tụng trừ số gốc, mỗi thời cầu thỉnh. Duỗi 2 cánh tay kết Kim Cang Hợp Chưởng để
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trên đảnh, duỗi thẳng 2 chân để toàn thân sát đất, lễ Đông Phương Bất Động Như Lai.
Nơi biển Tâm (Tâm Hải) tuôn ra dâng hiến.Chân Ngôn là:
“Úm_ Tát bà đát tha nghiệt đa, bố nhu bà tát tha na da, a đáp ma nam, niết
lị da đa dạ nhị. Tát bà đát tha nghiệt đa, bạt chiết la tát đỏa, địa sắc tra, tát phạ
hàm, hồng”
輆 屹湱凹卡丫凹 觢介 扔辱左伏 狣摓觡 市渹凹 仲亦 屹湱 凹卡丫凹
向忝屹班囚沰 渢伐 嫟
OṂ (Quy mệnh) SARVA TATHĀGATA (Tất cả Như Lai) PŪJA (Cúng
dường) PASVĀNĀYA (Thừa sự) ATMĀNĀṂ (Thân của con) NIRYĀTA (Phụng
hiến) YĀMI (Nay con) SARVA TATHĀGATA (Tất cả Như Lai) VAJRA-SATVA (
Kim Cang Tát Đỏa) ADHIṢṬA (Thủ hộ) SVĀMAṂ (Cho con) _ HŪṂ (Chủng tử
của Kim Cang Bộ)
Làm cúng dường như vậy. Tâm Hải hiến niệm: “Vì muốn thừa sự hết thảy Như
Lai nên con dâng hiến Thân này , cúi xin hết thảy Như Lai (và Kim Cang Tát Đỏa) xót
thương gia hộ “
(HT: Câu in nghiêng là nghĩa của Chân Ngôn lễ Bất Động Như Lai ở phương
Đông _ Các câu bên dưới cũng vậy)
Lại co 2 chân dùng Kim Cang Hợp Chưởng để ở trái tim, cúi vầng trán sát đất lễ
Nam Phương Bảo Sanh Như Lai. Dùng Tâm Hải lưu xuất dâng hiến. Chân Ngôn là :
“Úm_ Tát bà đát tha nghiệt đa, bố nhạ, tỳ sai ca da, đáp ma nam, niết lị dạ
đa, dạ nhị. Tát bà đát tha nga đa, bạt chiết la, ra đát na, a tỳ tiến dã hàm, đát-lạc”
輆 屹湱 凹卡丫凹 觢仄石宇乙伏 狣摓觡 市渹凹 仲亦 屹楠 凹卡丫凹
向忝先寒 狣石趔弋 伐 猧
OṂ (Quy mệnh) SARVA TATHĀGATA (Tất cả Như Lai) PŪJA (Cúng
dường) ABHIṢEKĀYA (tác Quán Đỉnh) ATMĀNĀṂ (Thân của con) NIRYĀTA
YĀMI (Nay con phụng hiến ) SARVA TATHĀGATA (Tất cả Như Lai) VAJRARATNA (Kim Cang Bảo) ABHIṢIṂCA MAṂ (Nguyện Quán Đỉnh cho con) TRĀḤ
(Chủng tử của Bảo Bộ)
Niệm như vậy:“Vì cúng dường hết thảy Như Lai, cầu thỉnh Quán Đảnh. Nay
con dâng hiến thân xong, nguyện hết thảy Như Lai dùng Kim Cang Bảo quán đảnh cho
con”
Lại dùng Kim Cang Hợp Chưởng để nơi đảnh, để miệng chạm đất lễ Tây
Phương Vô Lượng Thọ Như Lai. Lại dùng thân dâng hiến. Chân Ngôn là:
“Úm _ Tát bà đát tha nghiệt đa, bố nhạ, bát ra vật lặc đa da, đáp ma nam,
niết lị da đa, dạ nhị. Tát bà đát tha nghiệt đa, bạt chiết la, đạt ma, bát ra vật lặc
đa da hàm, hật-rị”
輆 屹湱 凹卡丫凹 觢介 盲向彎左仲摓觡 市渹凹 仲帆 屹湱 凹卡丫凹
向忝叻猣 盲向彎左伏 伐 猭
OṂ (Quy mệnh) SARVA TATHĀGATA (Tất cả Như Lai) PŪJA (Cúng
dường) PRAVARTTANĀYA (Triển chuyển) ATMĀNĀṂ (Thân của con) NIRYĀTA
YĀMI (Nay con phụng hiến) SARVA TATHĀGATA (Tất cả Như Lai) VAJRADHARMA (Kim Cương Pháp) PRAVARTTĀYA (Chuyển tác) MAṂ (Con) HRĪḤ
(Chủng tử của Liên Hoa Bộ)
Niệm như vậy: “Nay con lần lượt cúng dường hết thảy Như Lai nên dâng hiến
thân này. Nguyện hết thảy Như Lai vì con mà chuyển Pháp Luân Kim Cang”
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Lại dùng Kim Cang Hợp Chưởng để ở trái tim, cúi vầng trán sát đất lễ Bắc
Phương Bất Không Thành Tựu Như Lai. Lại dùng thân dâng hiến. Chân Ngôn là:
“Úm_ Tát bà đát tha nghiệt đa, bố nhạ, yết ma ni, a đáp ma nam, niết lị da
đa ta, dạ nhị. Tát bà đát tha nghiệt đa, bạt chiết la, yết ma, câu rô, hàm, ác “
輆 屹湱 凹卡丫凹 觢介一猣仗 狣摓觡 市渹凹 仲亦 屹湱 凹卡丫凹 向忝一猣
乃冰 伐 嫙
OṂ (Quy mệnh) SARVA TATHĀGATA (Tất cả Như Lai) PŪJA (Cúng
dường) KARMAṆI (Sự nghiệp) ATMĀNĀṂ (Thân của con) NIRYĀTA YĀMI (Nay
con phụng hiến) SARVA TATHĀGATA (Tất cả Như Lai) VAJRA-KARMA (Kim
Cương Nghiệp) KURU (Tác làm) MAṂ (Con) AḤ (Chủng tử của Yết Ma Bộ)
Lại niệm như vậy: “ Nay con vì muốn cúng dường hết thảy Như Lai sự nghiệp
nên dâng hiến thân này. Nguyện hết thảy Như Lai vì con làm Kim Cang Sự Nghiệp”
Sau lại kết Kim Cang Trì Ấn để trên đảnh, quỳ gối phải sát đất, tưởng lễ dưới
chân của hết thảy Như Lai và Bồ Tát. Tay phải ngửa, tay trái che đậy lên, ngón cái và
ngón út móc nhau. Đây là Trì Ấn. Chân Ngôn là :
“Úm_ Bạt chiết la, vật “
輆 向忝 酮
OṂ _ VAJRA VIḤ
Lại Sám Hối. Sám Hối xong, kết Ấn tụng Thanh Tịnh Chân Ngôn là:
“Úm_ Tát phạ bà phạ, truật đà. Tát bà đạt ma tát phạ bà phạ, truật độ
hàm”
湡 辱矢向 圩益 屹楠 叻猣 辱矛向 圩砰曳
OṂ _ SVABHĀVA ŚUDDHA_ SARVA DHARMA SVABHĀVA
ŚUDDHA-UHAṂ
Mười ngón tay hợp lại như hoa sen búp, tụng Chân Ngôn ấn lên Trái tim, vầng
trán, cổ họng, đảnh đầu , tức trừ hết thảy tội.
Lại Tùy Hỷ, Khuyến Thỉnh, Hồi Hướng, Phát Nguyện. Sau đó ngồi Bán Già, 2
tay Kim Cang Quyền để trên 2 gối, trái tim, lưỡi và 2 tay. Chữ Hồng (HŪṂ), hào
quang vàng thù thắng (Thắng Kim Quang) giống như Như Lai trụ ở tướng Thuyết
Pháp. Thân ở trong Nguyệt Luân như ngồi trong tấm kính trong sạch, ánh sáng chiếu
khắp Pháp Giới làm sạch hết thảy cõi Chúng Sanh. Liền đưa mắt nhìn xem Như Lai
trong Hư Không, lần lượt nhìn khắp 8 hướng, tỏa bắn (Tán Xạ) lửa Kim Cang, Kết
Giới và Tịch Trừ làm cho nơi đó thành Kim Cang Thành.
Lại trụ 4 Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa. Trong Tâm Nguyệt (vành trăng ở trái
tim) quán Yết Ma Kim Cang, dùng Tâm Đại Từ Bi (Mahā- kāruṇa-citta) chặt đứt hết
thảy khổ cho chúng sanh. Quán Yết Ma Luân biến khắp Pháp Giới. Chân Ngôn là :
“Úm _ Ma ha ca lô noa da tát bán ra”
輆 亙扣 乙冰仕伏 剉先
OṂ _MAHĀ-KĀRUNĀYA SPHARA
Lại vận Tâm Từ (Maitri-citta) biến Yết Ma Luân (Karma-cakra) khắp cõi
chúng sanh ban cho vô lượng vui sướng. Chân Ngôn là :
”Úm _ Ma ha mê đát-rị, tát bán ra “
輆 亙扣 伊注伏 剉先
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OṂ _ MAHĀ-MAITRIYA SPHARA
Lại vận Tâm Hỷ biến Yết Ma Luân tràn khắp cõi chúng sanh. Chân Ngôn là:
“Úm _ Tát bà bột đà, bát ra mẫu na, tát bán ra”
輆 屹湱 后益 盲伕叨 剉先
OṂ_ SARVA BUDDHA PRAMODA SPHARA
(Bản khác ghi là: Om _ ‘Suddha Pramoda sphara)
Lại vận Yết Ma Luân tràn khắp cõi chúng sanh thành tựu Đại Xả. Chân Ngôn
là:
“Úm_ Ma hô bế khất sái, tát bán ra “
輆 亙旭本朽 剉先
OṂ_ MAHĀ-UPEKṢA SPHARA
Sau lại kết Tam Muội Da Ấn. Kiên Cố Phược, 2 ngón cái hợp nhau thẳng. Chân
Ngôn là:
“ Úm _ Tam Ma Da, tát đát phạm”
輆 屹亙伏 僬
OṂ_ SAMAYA STVAṂ
Lại kết Duyệt Hỷ Tam Muội Da Ấn. Như trước Phược, co Nhẫn Nguyện (2
ngón giữa) vào giao nhau, hợp thẳng Địa (ngón út), Không (ngón cái). Chân Ngôn là :
“Úm _ Tam ma da hác, tát ra đa, tát đát phạm”
輆 屹亙伏 趌 鉏先凹 僬
OṂ_ SAMAYA HOḤ SURATA STVAṂ
Lại kết Khai Tâm Ấn. Trước ở vú phải để chữ Phạn Đát-ra (泣_ TRĀ) Vú trái
để chữ Tra (誆 _ Ṭ) như cánh cửa, như Kim Cang Phược, Khế và Chân Ngôn đều kéo
đẩy 3 lần trên trái tim. Chân Ngôn là:
“Úm _ Phạ nhật ra, mãn đà, đát la tra”
輆 向忠向神 泣誆
OṂ_ VAJRA ABANDHA TRĀṬ
Lại ở trước mặt một khoảng, quán hoa sen 8 cánh, trên có chữ A (狣) phóng ánh
sáng lớn màu trắng như thủy tinh. Dùng Kim Cang Phược, ló 2 Phong (2 ngón trỏ) như
cái vòng vịn lấy chữ ấy, để ở trong Tâm Điện (Cung điện ở trái tim). Chân Ngôn là:
“ Úm _ Phạ nhật ra, vị xá, ác “
輆 向忝 狣甩在 珆
OṂ_ VAJRA AVIŚA AḤ
Lại cũng để ở trái tim, kết Kim Cang Phược đều co 2 Không (2 ngón cái) vào
lòng bàn tay, 2 Phong (2 ngón trỏ) trụ nơi 2 Không. Đem Ấn chạm nơi ngực. Chân
Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, mẫu sắt trí, hàm”
輆 向忝觜泏 圳
OṂ_ VAJRA-MUṢṬI VAṂ
Dùng đây đóng cửa Tâm xong, tưởng chữ rõ ràng.
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Lại kết Hàng Tam Thế Ấn. Hai tay đều nắm Kim Cang Quyền, 2 Địa (2 ngón
út) móc ngược nhau, 2 Không (2 ngón cái) đứng thẳng. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Tát bà nễ, tát bà, hồng, khất rị hận nõa, khất rị hận nõa,hồng, khất
rị hận noa, bá dã, hồng, a na dã, hác, bà nga phạm, phạ nhật ra,hồng phấn”
輆 鉏帎 市鉏帎嫟 鉎谼鉎谼嫟 鉎谼狣扔伏 嫟 玅巧伏 趌 矛丫圳 向忝 嫟
民誆
OṂ_ SUMBHA NISUMBHA HŪṂ _ GṚHṆA GṚHṆA HŪṂ _ GṚHṆA
APAYA ĀNAYA HOḤ _ BHAGAVAṂ VAJRA HŪṂ PHAṬ
Kết Ấn này, xoay bên trái thành Tịch Trừ, xoay bên phải thành Kết Giới.
Lại kết Định Ấn. Hai tay xoa nhau (Cài chéo các ngón với nhau) ngửa để dưới
rốn , dùng Tấn Lực (2 ngón trỏ) vịn Thiền Trí (2 ngón cái). Chân Ngôn là:
“ Úm _ Ta ma địa, bát na mê, hật rị”
輆 屹交囚 扔榰 猭
OṂ_ SAMĀDHI PADME HRĪḤ
Ngồi ngay thẳng, suy nghĩ như vầy:”Hết thảy các Pháp đều từ nơi Tâm mà
khởi, từ xưa đến nay không có nơi chốn”.
Nhập vào Tịch Tĩnh rồi, sau đó quán trong Hư Không có vô số chư Phật nhiều
như hạt mè đầy khắp đại địa không thể đếm được. Thời chư Phật đều duỗi tay phải,
búng ngón tay cảnh giác , bảo Hành Giả rằng: “ Thiện Nam Tử! Chỗ chứng của ngươi
chỉ có thanh tịnh, chưa chứng Tát Bà Nhã (Sarva-jñā: Nhất Thiết Trí), cần phải nhớ
niệm Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta) thành tựu hết thảy Hạnh Nguyện của Phổ Hiền”
Hành Giả nghe Cảnh Giác xong, tự quán nơi thân ở trước chư Phật mà làm lễ,
rồi bạch Phật rằng: “ Sao gọi là Tâm Bồ Đề ?”
Phật bảo: “Ngươi nên quán Tự Môn (Môn chữ) trong tâm, bản tánh thanh
tịnh như mặt trăng tròn”, liền trao Chân Ngôn là:
“ Úm_ Chất đa bát ra để vị đàm, ca rô nhị”
輆 才柰 盲凸吒尼 一刎亦
OṂ _ CITTA PRATIVEDHAṂ KARA-UMI
Hành Giả tụng một biến rồi suy nghĩ như vầy: “Tâm Bồ Đề là Thể Tính kiên
cố” . Trên vành trăng (Nguyệt Luân) quán (chày) Ngũ Trí Kim Cang. Chân Ngôn là :
“Úm _ để sắc tra, phạ nhật ra “
輆 凸沰 向忝
OṂ _ TIṢṬA VAJRA
Quán Kim Cang toàn màu vàng ròng phóng ra ánh sáng sạch đẹp ngay trong
Nguyệt Luân giống như thủy tinh ở nơi đất bóng sạch đẹp.
Lại quán Phạ Nhật Ra (Vajra: chày Kim Cang) rộng lớn khắp cả Pháp Giới.
Chân Ngôn là :
“ Úm _ Tát bát ra, phạ nhật ra “
輆 剉先 向忝
OṂ _ SPHARA VAJRA
Lại quán Phạ Nhật Ra (Vajra) dần dần thu nhỏ lại đồng Thể với các Như Lai ở
trong Hư Không , lượng ngang bằng Thân của Ta rồi dừng lại. Chân Ngôn là:
“ Úm _ Tăng hạ ra, phạ nhật ra”
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輆 戌成先 向忝
OṂ_ SAṂHARA VAJRA
Lại suy nghĩ như vầy: “Thân Ta bây giờ thành thân Kim Cang”. Chân Ngôn
là:
“ Úm _ Phạ nhật ra đạt ma câu hàm “
輆 向忝 狣摓人曳
OṂ _ VAJRA-ATMAKA-UHAṂ
Mỗi mỗi tự biết rõ Ngũ Trí Kim Cang ấy, tức lại biến thành thân Bản Tôn. Thân
có 4 cánh tay, 2 tay trên làm như thế bắn tên, tay phải bên dưới cầm chày Kim Cang để
ở trái tim , tay trái bên dưới kết Kim Cang Quyền cầm cái chuông Kim Cang để cạnh
eo lưng, nhăn mày, miệng cười , dây đai màu trắng, mão Ngũ Phật, khoác Thiên Y,
ngồi Bán Già trên hoa sen trong Nguyệt Luân. Liền kết Căn Bản Ấn, tụng Chân Ngôn
là:
“ Trá chỉ, hồng , nhạ “
巴趏 狫 切
ṬAKKI HŪṂ JAḤ
Dùng Ấn gia trì 4 nơi: trái tim, vầng trán, cổ họng, đảnh đầu. Sau đó kết Kim
Cang Giới Tự Tại Ấn. Kiên cố Phược, thẳng 2 Hỏa (2 ngón giữa) co phần đầu chạm
nhau, duỗi 2 Phong (2 ngón trỏ) để nơi lưng (ngón giữa). Chân Ngôn là:
“ Úm-Bộ khiếm “
湡 鉓丈
OṂ_ BHUḤ KHAṂ
Dùng Ấn để nơi đảnh, sau lại để nơi trán. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, tát đát phạ”
輆 向忝屹玆
OṂ_ VAJRA-SATVA
Tiếp, để bên phải đảnh đầu. Chân Ngôn là :
“ Úm_ Phạ nhật ra, ra đát na “
輆 向忝先寒
OṂ_ VAJRA-RATNA
Lại để sau ót, tụng Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, đạt ma
輆 向忝叻猣
OṂ_ VAJRA-DHARMA
Lại để bên trái đảnh đầu. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, yết ma “
輆 向忝一愍
OṂ_ VAJRA-KARMA
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Lại dùng Kim Cang Quyền để nơi trán, chia ra hướng về sau ót, duỗi 2 Phong (2
ngón trỏ) cột xoắn 3 vòng. Liền bung duỗi từ Địa Luân (ngón út). Sau đó từ 2 lông
mày rũ xuống làm thế rũ dây đai. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, ma lệ, tịch tru dã hàm “
輆 向忝 交同 狣石趔弋 赩
OṂ _ VAJRA-MĀLE ABHIṢIṂCA MĀṂ
Lại tưởng 2 chữ Phạn ở ngay mặt 2 Phong (2 ngón trỏ).Úm (輆_ OṂ) bên phải ,
Châm (趐_ ṬUṂ) bên trái phóng ra ánh sáng màu xanh lục giống như dây tơ. Liền
dùng dây tơ quấn quanh trái tim 3 vòng. Tiếp đến lưng, rốn, eo, 2 gối. Lại quay ngược
lại đến sau eo, tiếp đến trái tim, cổ, trán, sau ót. Liền như thế rũ Thiên Y lúc trước .
Tụng Chân Ngôn là :
“ Úm, châm”
輆趐
OṂ ṬUṂ
Lại kết Ấn Hỷ Duyệt. Kim Cang Phược, vỗ tay 3 lần. Chân Ngôn là :
“ Úm_ Phạ nhật ra, đổ sử hác “
輆 向忝 加併 趌
OṂ _ VAJRA TUṢYA HOḤ
Lại quán Tịnh Nguyệt Luân. Quán chữ 珆 (AḤ) hóa thành Bản Tôn, kết Kim
Cang Nhập Ấn. Kết Phược xong, co kèm Không (2 ngón cái) vào bên trong. Chân
Ngôn là :
“Úm _ Phạ nhật ra, tát đát phạ, ác “
輆 向忝屹玆 珆
OṂ _ VAJRA-SATVA AḤ
Lại có Chân Ngôn là :
“ Phạ nhật ra, tát đát phạ, nễ lị xả dã “
向忝屹玆 呠京
VAJRA-SATVA DṚŚYA
Tiếp dùng 4 Ấn, 4 Minh triệu nhập thân. Dùng Hỷ Duyệt Tam Muội Gia lúc
trước, 2 Hỏa (2 ngón giữa) làm 4 Nhiếp. Chân Ngôn là :
“Nhược, hồng, vam, hắc”
切嫟圳趌
JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ
Sở Quán lúc trước là Pháp Thân (Dharma-kāya). Nay Sở Nhập là Trí Thân
(Jñāna-kāya), cùng hợp nhau biểu thị cho một Thể.
Tiếp nên dùng Tâm Cúng Dường Môn này trang nghiêm Thế Giới. Trong Đàn
quán hoa sen trắng, cọng là Kim Cang Diệu Sắc, 8 cánh đủ râu nhụy với mọi báu tự
trang nghiêm, thường tuôn ra vô lượng ánh sáng, trăm ngàn chúng hoa sen vây quanh.
Trên đó, lại quán tưởng Tòa Đại Giác Sư Tử, dùng Bảo Vương (các loại ngọc ngà châu
báu cực quý hiếm) đặt xen kẽ lẫn nhau. Ngay trong cung điện của Trời có các cây trụ
báu bày hàng. Khắp nơi treo phan, lọng. Các xâu chuỗi ngọc treo xen kẽ, rũ treo các áo
diệu bảo. Mây hương hoa bao phủ cùng các đám mây báu tuôn mưa các hoa báu. Đất
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đủ màu rực rỡ. Các nhạc khí tấu các âm thanh vui thích đẹp ý. Tưởng trong cung điện
có các Hiền Bình tịnh diệu với Ứ Già. Cây hoa báu rộ nở. Đèn Ma Ni chiếu sáng đất
Tam Muội Tổng Trì, Thái Nữ của Tự Tại, Phật Ba La Mật …. Hoa Bồ Đề Diệu
Nghiêm, phương tiện làm Chúng Kỹ nhạc, ca ngâm Diệu Pháp Âm.
Dùng sức công đức của Ta
Sức gia trì của các Như Lai
Cùng với sức của Pháp Giới
Cúng dường khắp rồi trụ
Hư Không Khố Minh Chân Ngôn là :
“Na ma tát bà đát tha nghiệt đế biều, vĩ thấp phạ mục khế tệ. Tát bà tha
khiếm, ổn nghiệt đế tát phả ra, hê hàm, nga nga na kiềm, sa phạ ha “
巧休 屹楠凹卡丫包言 合鄎觜卜言 屹楠卡 廜 栥怐包 剉先 托伐 丫丫巧入
送扣
NAMAḤ
SARVA
TATHĀGATEBHYAḤ_ VIŚVA-MUKHEBHYAḤ_
SARVATHĀ KHAṂ UDGATE SPHARA HĪMAṂ GAGANAKAṂ SVĀHĀ
Tụng câu Chân Ngôn này 3 biến thì Thiện Nguyện đã phát đều được thành tựu.
Ở trong Đàn, trên Tòa Sư Tử quán chữ 輆 (OṂ) làm Bản Tôn.
Trước Tôn an chữ 亙 (MA) làm Ý Sanh Kim Cang (Manoja-vajra)
Bên phải an chữ 扣 (HĀ) làm Kế Lị Chỉ La Kim Cang (Kilikila-vajra) .
Phía sau an chữ 鉏(SU) làm Ái Lạc Kim Cang (Rāga-vajra)
Bên trái an chữ 几 (KHA) làm Ý Khí Kim Cang (Māna-vajra)
Ở góc Tây Bắc an chữ 向(VA) làm Ý Sanh Kim Cang Nữ (Manoja-vajriṇī)
Ở góc Đông Bắc an chữ 忝 (JRA) làm Kế Lị Chỉ La Kim Cang Nữ (Kilikilavajriṇī)
Ở góc Đông Nam an chữ 屹 (SA) làm Ái Lạc Kim Cang Nữ (Rāga-vajriṇī)
Ở góc Tây Nam an chữ 玆(TVA) làm Ý Khí Kim Cang Nữ (Māna-vajriṇī)
Cửa Đông an chữ 切 (JAḤ) làm Sắc Bồ Tát (Rūpa-bodhisatva).
Cửa Nam an chữ 嫟 (HŪṂ) làm Thanh Bồ Tát (Śabda-bodhisatva).
Cửa Tây an chữ 圳(VAṂ) làm Hương Bồ Tát (Gandha-Bodhisatva).
Cửa Bắc an chữ 趌 (HOḤ) làm Vị Bồ Tát (Rasa-bodhisatva).
Bên ngoài, góc Tây Bắc an chữ 鉏(SU) làm Thời Xuân Bồ Tát (Vasantabodhisatva)
Góc Đông Bắc an chữ 先(RA) làm Thời Vũ Bồ Tát (Varṣā-bodhisatva)
Góc Đông Nam an chữ 凹(TA) làm Thời Thu Bồ Tát (Śarad-bodhisatva)
Góc Tây Nam an chữ 僬 (STVAṂ) làm Thời Đông Bồ Tát (Hemantabodhisatva)
Tiếp, ở tận cùng trái tim an chữ ÚM (輆_ OṂ), hai bên chữ an chữ NHƯỢC
(切_ JAḤ) thành Bản Tôn.
Liền kết nhóm Ấn của Câu (Aṃkuśa), Sách (Pāśa), Tỏa (Sphoṭa), Linh
(Ghaṃṭa) để cầu thỉnh.
Hai tay Kim Cang Quyền, Địa Luân (Ngón út) cùng móc ngược nhau, dựng
thẳng 2 Phong (2 ngón trỏ) Co Phong bên phải (Ngón trỏ phải) như móc câu. Kết xong
tụng Chân Ngôn, Dùng ngón trỏ phải chiêu mời 3 lần. Đây là Kim Cang Câu Ấn. Chân
Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, ương câu xá, nhược “
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輆 向輈乃在 切
OṂ _ VAJRA-AṂKUŚA JAḤ
Không đổi Ấn trước, 2 Phong (2 ngón trỏ) giao mặt nhau, 2 tay cùng trụ, hơi hở
như cái lỗ. Đây là Kim Cang Sách Ấn. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, bạt xá, hồng “
輆 向忝 扒在 狫
OṂ_ VAJRA-PĀŚA HŪṂ
Không đổi Sách Ấn, 2 Phong (2 ngón trỏ) móc ngược nhau. Đây là Tỏa Ấn.
Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, tát bố tra, vam “
輆 向忝 厘巴 圳
OṂ_ VAJRA-SPHOṬA VAṂ
Không đổi Tỏa Ấn, Địa (ngón út) Phong (ngón trỏ) dựa mặt nhau. Đây là Linh
Ấn. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, kiện tra, hắc “
輆 向忝 孓誆 趌
OṂ_ VAJRA-GHAṂṬA HOḤ
Do Kim Cang Câu Ấn hay hàng Bản Tôn
Do Kim Cang Sách Ấn hay dẫn Thánh Giả
Do Kim Cang Tỏa Ấn hay khiến thường đứng yên ( Trụ chỉ )
Do Kim Cang Linh Ấn hay khiến vui vẻ.
Lại nên hiến Ứ Già. Dùng Kim Cang Hợp Chưởng Ấn, ngang bằng cạng tay
hướng về bên trái , tụng Chân Ngôn để Ấn nơi bình Ứ Già rồi hiến. Chân Ngôn là :
“ Úm_ Ra ma tố khư xả dã, ba ra lị đa, nẵng ma đới lật nẵng ma nhĩ bà nga
vãn đam, nhược , hồng, vam, hốc. Hệ bát ra để xa câu sách mạn nhạ khác nẵng
tra “
湡 扔先亙鉏刀在伏 屹匡印凹 合匠屹巧亦匆嗣 交 亦 矛丫圳 仟
切 嫟 嶍 趌 扛 扛 扛 扛 盲刊猌 乃鉏赩 介印嗤卡
OṂ_ PARAMA-SUKHĀŚAYA _ SALALITA _ VILĀSANAMITAURNA
MĀ MI BHAGAVAṂ TAṂ _ JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ _ HI HI HI HI _
PRATĪCCHA _ KASUMĀṂ JALIRNĀTHĀ
Tiếp, tay trái nắm Kim Cang Quyền đặt bên cạnh eo, tay phải nắm Kim Cang
Quyền ngửa để ở trái tim. Chân Ngôn là :
“Hác, Phạ nhật ra, tát đát phạ, tố ra đa, tát đát vam “
趌 向忝屹玆 鉏先凹 僬
HOḤ _ VAJRA-SATVA SURATA STVAṂ
Đây là Kim Cang Vương Ấn
Lại Quyền trái làm như cầm cây cung, Quyền phải làm như cầm mũi tên. Đây là
Ý Sanh Kim Cang Ấn. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, tát đát liệt, hồng “
輆 向忝屹珞 狫
OṂ_ VAJRA-SATVE HŪṂ
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Hai tay nắm Kim Cang Quyền, bên phải đè bên trái. 2 cánh tay giao nhau trước
ngực. Đây là Kế Lị Chỉ La Kim Cang Ấn. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, kế lị, hồng “
輆 向忝 丁印 狫
OṂ_ VAJRA-KILI HŪṂ
Lại dùng Kim Cang Quyền trái đỡ nơi chỏ (khuỷu tay) phải. Dựng thẳng quyền
phải như cây phướng. Đây là Ai Kim Cang Ấn. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, la lị , hắc “
輆 向忝 全輀 趌
OṂ_ VAJRA-RĀGĪ HOḤ
Lại 2 Quyền đều để 2 bên hông. Đây là Ý Khí Kim Cang Ấn. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra nghiệt mạt hê nễ “
輆 向忝 乙亙扛市
OṂ_ VAJRA-KĀMA HINI
Lại làm như bắn cung, xong hướng xuống dưới nhẹ nhàng. Đây là Ý Sanh Kim
Cang Nữ Ấn. Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra nễ lị sắc trí sa dã kế ma tra “
輆 向忝呠泏 屹伏了 亙誆
OṂ_ VAJRA-DṚṢṬI SAYAKE MAṬ
Lại ôm nhẹ nhàng như trên. Đây là Kế Lị Chỉ Lị Kim Cang Nữ Ấn. Chân Ngôn
là :
“ Úm _ Phạ nhật ra , kế lị chỉ lị, hồng “
輆 向忝 七印七同 狫
OṂ _ VAJRA KĪLIKĪLE HŪṂ
Lại như cây phướng (Tràng) lúc trước. Đây là ái Kim Cang Nữ Ấn. Chân Ngôn
là :
“Úm _ Phạ nhật ra ni, tát ma ra , ra tra “
輆 向忽仗 榾先 先誆
OṂ_ VAJRIṆI SMĀRA RAṬ
Lại như trên, 2 Quyền để bên hông. Đây là Ý Khí Kim Cang Nữ Ấn. Chân
Ngôn là :
“Hác , phạ nhật ra , ca mê thất phộc lý đát lam “
趌 向忝 乙伙鄎刑 鈮
HOḤ_ VAJRA-KĀMEŚVARE TRĀṂ
Tiếp, hai (quyền) ở bên trên buông xả. Đây là Thời Xuân Ấn. Chân Ngôn là :
“Úm_ Phạ nhật ra, bố sắt bế “
輆 向忝 旦廑
OṂ_ VAJRA-PUṢPE
Lại, hai (quyền) ở bên dưới buông xả. Đây là Thời Vũ Ấn. Chân Ngôn là :
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“Úm _ Phạ nhật ra, độ bế “
輆 向忝 鉡本
OṂ_ VAJRA-DHUPE
Lại nhắm 2 mắt. Đây là Thời Thu Ấn. Chân ngôn là :
“Úm _ Phạ nhật ra, lộ kế “
輆 向忝 玅吐了
OṂ_ VAJRA-ĀLOKE
Lại dùng hai (bàn tay) xoa nơi ngực . Đây là Thời Đông Ấn. Chân Ngôn là :
“Úm _ Phạ nhật ra, nghiễn đề “
輆 向忝 丫秧
OṂ_ VAJRA-GANDHE
Lại như Câu (Câu Ấn) lúc trước. Đây là Sắc Ấn. Chân Ngôn là :
“Úm”
輆
OṂ
Lại như Sách (Ấn) ở trên. Đây là Thanh Ấn. Chân Ngôn là :
“Úm”
輆
OṂ
Lại như Tỏa (Ấn) lúc truớc. Đây là Hương Ấn. Chân Ngôn là :
“Úm”
輆
OṂ
Lại như Linh (Ấn) lúc trước. Đây là Vị Ấn. Chân Ngôn là :
“Úm”
輆
OṂ
Sắc Chân Ngôn là :
“Úm _ Phạ nhật ra, ương câu thỉ, nhạ”
輆 向輈乃在 切
OṂ_ VAJRA-AMKUŚE JAḤ
Thanh Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, bạt thế, hồng “
輆 向忝 扒在 狫
OṂ_ VAJRA-PĀŚE HŪṂ
Hương Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, Thưởng ca lệ, vam “
輆 向忝奸一刑 圳
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OṂ_ VAJRA-ŚAṂKARE VAṂ
Vị Chân Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra, kiện trí, hắc”
輆 向忝孓戈 趌
OṂ_ VAJRA-GHAṂṬE HOḤ
Lại như Kim Cang Vương Ấn ở trên, hướng Quyền phải vào thân, xoay 3, 4
vòng. Tụng Chân Ngôn lớn tiếng khiến chấn động 10 phương Thế Giới. Hết thảy chư
Phật, Bồ Tát gia trì Hành Giả mau được Tất Địa.Chân Ngôn là :
“Trá chỉ, hồng nhược”
巴趏 狫 切
ṬAKKI HŪṂ JAḤ
Lại lấy Quyền phải để ỡ trái tim liền làm an ổn 10 phương Thế Giới. Chân
Ngôn là :
“Hồng, trá chỉ, hắc”
狫 巴趏 殞

HŪṂ ṬAKKI HĀḤ
Lại kết Căn Bản Ấn, tụng Bách Tự Chân Ngôn hoặc 3 biến hoặc 1 biến. Không
giải Ấn đó, liền tụng Bản Chân Ngôn 7 biến rồi xả Ấn trên đảnh. Tụng Bách Tự Chân
Ngôn là :
“ Úm _ Phạ nhật ra tát đát phạ tam ma dã, ma nỗ bạn ca dã. Phạ nhật ra
tát đát phạ, vĩ nỗ bạt đế sắc tra, nễ lị tru mê bà phạ, tát đô sắc du mê bà phạ, a nỗ
ra thiết đô mê bà phạ, tát bố sắc du mê bà phạ. Tát phạ tát lạc mê bát ra dã xa,
tát yết ma tát dã nhị, chỉ đa, thất lị lạc, câu rô, hồng, ha ha ha ha, hốc. Bà nga
phạm, tát phạ đát tha nghiệt đa, phạ nhật ra, ma nhị muộn giả, phạ nhật rị, bà
phạ, ma ha tam muội diễm, tát đát phạ, ác”
輆 向忝屹玆 屹亙伏亙平扒匡伏 向忝屹玆 珞弗扔凸沰 呠乎 伙矛向 鉏北求
伙矛向 狣平先滎 伙矛向 鉏旦佺 伙矛向 屹楠 帆鄑 伙 盲伏猌 屹楠一愍鉏 弋 伙
才柰 漈兇 乃冰 狫 成成成成趌 矛丫圳 屹楠 凹卡丫凹 向忝 交 伙 彃弋 向念矛向
亙扣 屹亙伏屹玆 猱
OṂ_ VAJRASATVA
SAMAYAM
ANUPĀLAYA_VAJRASATVA
TVENA UPATIṢṬA DṚḌHO ME BHAVA_ SUTOṢYO ME BHAVA_
ANURAKTO ME BHAVA_ SUPOṢYO ME BHAVA_ SARVA SIDDHIṂ_ME
PRAYACCHA SARVA KARMASU CA ME CITTAṂ ŚRĪYAṂ KURU_HŪṂ
HA HA HA HA HOḤ_ BHAGAVAṂ SARVA TATHĀGATA-VAJRA _ MĀ
ME MUṂCA_VAJRĪ BHAVA_MAHĀ-SAMAYA-SATVA_AḤ
Căn Bản Chân Ngôn:
“Trá chỉ, hồng, nhược”
巴趏 狫 切
ṬAKKI HŪṂ JAḤ
Niệm tụng có 4 tùy theo điều yêu thích. Mỗi thời một ngàn hoặc một vạn. Chú
tâm định số. Trong hết thảy các Thời lấy số đầu tiên làm hạn định, rồi dọn đồ cúng
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dường, trình bày điều cầu xin. Sau đó mới Thỉnh hết thảy. Đây dùng Tam Muội Gia
Ấn lúc đầu để trên đảnh.
“Úm _ Phạ nhật ra, tát đát phạ, mục “
輆 向忝屹玆 鄖
OṂ_ VAJRA-SATVA MUḤ
Phát Khiển xong. Trong mọi Thời rộng tu gốc rễ lành (Thiện Bản), chuyển tụng
Kinh Điển Đại Thừa, cho đến trụ vào Thiền Tịch… đừng làm các sự nghiệp bất thiện.
Đối với Pháp Thiện Tĩnh quyết chí tu hành. Tâm cố gắng cắt đứt các việc ác. Tức trong
hiện đời được thành tựu và 16 đời sau thành Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi)
Ở trong Nguyệt Luân quán chữ Hác (殞_ HĀḤ) làm thân Kim Cang Tát Đỏa
màu chu sa, tay phải để ngay trái tim cầm chày Kim Cang, tay trái cầm cái chuông
(Linh). Liền kết Nhập Ấn kèm tụng 4 Minh dẫn vào thân của mình, mỗi mỗi rõ ràng
xong. Liền quán trên gốc ấy (Bỉ căn) có chữ Hật-rị (猭 _ HRĪḤ) thành hoa sen trắng.
Thân Tát Đỏa nhập vào hoa sen kia biến khắp các chi phần cũng như mặc áo. Chân
Ngôn là :
“Úm _ Bạt chiết la, ra nga da ( bỉ danh), hắc “
輆 向忝 全丸伏 殞
OṂ_ VAJRA-RĀGĀYA (Tên gọi của Tế Chủ….) HĀḤ

PHÁP RIÊNG NIỆM TỤNG TÔN THẮNG THỨ BA
Pháp thứ 1: Nếu người muốn được sống lâu, không đọa vào các đường Địa
Ngục, Ngạ Quỷ, Súc Sanh, A Tu La và diệt các tội. Mỗ Thời chí tâm tụng Tôn Thắng
Đà La Ni 21 biến, khởi tâm thương xót hết thảy chúng sanh. Liền tiêu diệt được 4 thú
(4 nẻo bất thiện) và tội lỗi
Pháp thứ 2: Nếu có Phi Đằng La Sát, Quỷ Thần vào trong đất nước gây khủng
bố não loạn hết thảy chúng sanh. Kết Ấn để ở đảnh, xưng: “Nam mô Phật” trong tâm
nhớ tụng Tôn Thắng 108 biến, tức nơi đó các tai nạn đều tiêu diệt
Pháp thứ 3: Nếu có người không tin, chỉ chế tâm một chỗ, chuyên làm Pháp
này tức được Đại Nghiệm làm cho kẻ kia được tín tâm. Làm Pháp dược hiệu nghiệm
liền có gió mát nhập vào nơi thân, trên thân da dẻ xấu xí và các ách nạn đều bị gió thổi
khiến da xấu bị mất, ác nạn bị tiêu diệt.
Pháp thứ 4: Nếu có người muốn được Đại Tự Tại. Trong 7 ngày, đối 4 phương
tụng Tôn Thắng Đà La Ni 108 biến. Lấy 7 loại lúa trộn với đất vàng làm bùn, đắp làm
hình người để ở 4 phương. An trí xong thì cầu gì đều xứng ý.
Pháp thứ 5: Muốn diệt các tội nơi thân. Ở dưới cửa thành làm Pháp như trên
liền được Quả Nguyện
Pháp thứ 6: Muốn diệt các tội đã làm từ trước. Ở các ngã tư đường làm Pháp
trên tất được.
Pháp thứ 7: Muốn diệt hết thảy tội cho chúng sanh. Ở trước Tháp làm Pháp
trên tức được.
Pháp thứ 8: Muốn cứu hết thảy chúng sanh bị tội khổ nơi Địa Ngục. Mỗi Thời
kết Phật Đảnh Ấn, tụng Chú 21 biến rồi hướng về phương Tây xả Ấn thì tội khổ nhất
định tiêu diệt, không nên nghi.
Pháp thứ 9: Muốn thí cho loài Ngạ Quỷ. Chú vào nước sạch 21 biến rồi đem
rải 4 phương , tâm nghĩ thí cho Ngạ Quỷ, tức chúng được nước uống.
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Pháp thứ 10: Muốn cứu hết thảy tội khổ của Súc Sanh. Chú vào đất vàng 21
biến rồi rải trên súc sanh và rải 4 phương thì tội khổ liền được tiêu diệt.
Pháp thứ 11: Muốn cứu các tội khổ của Người, Trời cùng các khủng bố, đọa
lạc. Lấy hoa năm màu, Chú 21 biến rồi tán rải Tam Bảo và Phật Đảnh. Tức tội khổ
được tiêu diệt.
Pháp thứ 12: Nếu có vương nạn, binh nạn, khẩu thiệt khởi lên. Chú 21 biến vào
nước 5 thứ hương nấu lên rồi tắm Phật và vẩy trên Phật Đảnh, tức được tiêu trừ.
Pháp thứ 13: Nếu có Sa Môn, Tỳ Xá, Thủ Đà, 4 Chúng… muốn được đủ
Phước Đức. Mỗi ngày Phát Nguyện, Sám Hối, tụng Tôn Thắng 7 biến rồi đem Công
Đức này hồi thí cho hết thảy chúng sanh. Chỉ làm như vậy liền được như nguyện, tăng
Phước, giàu sang.
Pháp thứ 14: Nếu có chúng sanh muốn diệt trừ hết thảy chướng nạn, nghiệp
chướng. Xé lụa 5 màu làm cái phất, tụng Chú rồi quét bụi nơi Tượng và Kinh. Thường
làm Pháp này thì tội nghiệp của hết thảy chúng sanh được tiêu diệt.
Pháp thứ 15: Nếu có khẩu thiệt nổi lên. Lấy Bạch Mật tốt đựng đầy trong chén
sạch. Lấy Châu sa hòa Bạch Mật, Chú 21 biến rồi đem xoa môi của 108 Tượng Phật thì
khẩu thiệt bị tiêu diệt.
Pháp thứ 16: Nếu có người bị bệnh nằm liệt trên giường. Lại muốn được hết
thảy mọi người nhớ nghĩ kính trọng. Lại có người muốn cầu hết thảy sự nghiệp của
Thế Gian và Xuất Thế Gian, tâm không nhất định bị Quỷ Thần gây não loạn, mộng
tưởng điên đảo. Nên lấy 108 lá Kim Bạc (Vàng lá) Chú 21 biến, dùng đắp 108 hình
tượng. Trước Phật Đảnh, kết Ma Ni Bảo Châu Ấn liền được tiêu trừ hết thảy chướng
nạn, sở cầu như ý.
Pháp thứ 17: Nếu trong nước bị Quỷ Thần dựa cùng Khí Tật Bệnh lưu hành. Ở
4 cửa thành, dùng giấy xanh viết Chú, dùng Bạch Đàn làm cái tráp đựng, lấy sáp gắn
tráp lại rồi treo trên 4 cửa thành , lấy 5 thứ lụa làm lọng che tráp, trước cửa để một Bản
tức tật bệnh tiêu diệt.
Pháp thứ 18: Nếu trong nước, ngũ cốc không tốt, mưa gió trái mùa. Nên lấy lụa
trắng làm một cái phan, vẽ 21 đầu Tôn Thắng làm Phật Đảnh Ấn và đặt cao 80 thước
trên đất, hướng về phương Nam. Tức mưa gió thuận thời, năm lúa tốt tươi, nhân dân an
lạc, Rồng ác hồi tâm làm việc lành, A Tu La Vương không gây chướng nạn.
Pháp thứ 19: Nếu gặp mưa lớn, nước không ngừng dâng cao. Dùng lụa tốt vẽ
Tôn Thắng, 21 tấm, treo nơi Chánh Nam. Tức trời quang mưa tạnh.
Pháp thứ 20: Nếu có ác tặc nổi lên. Lấy lụa xanh vẽ Tôn Thắng, 21 bức. Ở giữa
vẽ Càn Thát Bà Nhi tên là Thiện Trụ, 2 tay cầm tên rồi treo nơi chánh Đông thì ác tặc
liền lui.
Pháp thứ 21: Nếu quốc vương muốn gây tai họa. Dùng vật mới làm 108 Phù
Đồ Tướng Luân, lấy lá giã lấy nước vẽ một Bản Tôn Thắng rồi an trí trên mỗi đầu
Tướng Luân và đựng trong Tráp thì tai họa liền lui, được Phước Đức sống lâu.
Pháp thứ 22: Nếu người sang kẻ hèn muốn được cứu độ và tự hộ thân, cầu tài
bảo được vừa ý. Nên khởi lòng lành không tán loạn. Mỗi ngày trước tượng Phật, kết
Ấn tụng Chú 7 biến, chiêm ngưỡng Phật không nháy mắt. Làm Pháp như vậy liền được
Phước Lực đầy đủ, sau khi mạng chung nhất định không bị đọa vào Địa Ngục.
Pháp thứ 23: Nếu có người nữ muốn cầu con trai con gái. Ngày một bày biện
các món ăn uống tốt đẹp ngon lành, đem cho kẻ ăn xin , người bệnh. Khi cho , miệng
luôn luôn tụng Tôn Thắng không dứt. Làm như vậy tức được con.
Pháp thứ 24: Nếu vợ chồng ghét nhau. Lấy lụa, Chú 21 biến rồi đem may áo
cho vợ, chồng mặc liền được hòa thuận.
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Pháp thứ 25: Nếu có người nữ bị Quỷ dựa không rời bỏ. Nên chánh niệm trên
thân Ma sa, dùng tay chận tức Quỷ mau bỏ chạy đi nơi khác. Nếu có người nữ không
có chồng, lấy muối sạch không cần nhiều ít, gia trì 100 biến rồi cúng cho Hiện Tiền
Tăng ăn liền được có chồng.
Pháp thứ 26: Nếu có Ngoại Nhân, quốc vương, vương tử, đại thần, bách
quan…. Không tin Phật Pháp. Lấy sữa bò vàng không có ghẻ lác, 3 con. Chú 21 biến
vào nước, cỏ rồi cho bò ăn mỗi ngày. Khi muốn uống sữa, lại gia trì nơi bò. Sau đó, lấy
bát đựng đầy sữa lại gia trì 21 biến rồi rải 4 hướng nơi đất. Người bưng sữa cần mặc áo
mới sạch, miệng nói: “Càn Thát Bà Nhi Thiện Trụ cùng Thiên Đế Thích. Việc ở đây
nên tự lo lấy”. Người trì Chân Ngôn liền vào thành thì quốc vương, vương tử, đại thần,
Ngoại Đạo, những kẻ không tin Phật Pháp thấy người trì Chú sanh lòng rất vui vẻ,
khen ngợi và nghe theo, được lòng tin lớn không có thay đổi.
Pháp thứ 27: Nếu nơi chỗ ở có các Rồng ác, người trì Chú muốn hàng phục.
Nên lấy sữa bò đen, gia trì 21 biến, đun lên rồi rải nơi ao Rồng. Nếu Rồng hiện lên thì
bảo: “Không được phá hoại chúng sanh nơi đây” rồi an trí nơi chốn cũ. Nếu không
chịu hiện lên, không bỏ nghiệp ác. Liền gia trì 21 biến, vảy trong ao tức bằng thẳng
như trên đất, rồi bảo rằng: “Hãy đi nơi khác mà ở”. Người niệm tụng gia trì trong 21
biến rồi nói: “Không được đi lại lộn xộn” Nếu chí tâm tức được ứng nghiệm.
Pháp thứ 28: Nếu nơi chỗ ở có ác Quỷ Thần. gia trì đồ ăn 21 biến mà cho họ
rồi bảo rằng:“ Ta bảo ngươi không được làm hại chúng sanh thì được ở nơi đây. Nếu
không tức phải đi”. Quỷ Thần ác nếu không nghe lời, liền lấy đinh sắt dài mười hai chỉ,
gia trì 21 biến rồi đóng xuống đất thì Quỷ Thần ác đều bỏ chạy đi nơi khác. Người Trì
Tụng an trí chỗ cho Quỷ Thần rồi bảo: “Các ngươi ở nơi đây không được đi lung
tung”
Pháp thứ 29: Người niệm tụng mỗi khi muốn đi đâu, lấy cây phất trắng chú 108
biến rồi cầm cây phất mà đi sẽ không bị nạn khổ của các loài súc sanhv.v…được giải
thoát.
Pháp thứ 30: Nếu muốn các vong giải thoát các nạn khổ, người Trì Tụng ngồi
trong Thi Đà Lâm, 7 ngày, ngày 3 thời tụng Chân Ngôn tùy ý nhiều ít, sau 7 ngày lấy
đất nơi đó mà rải thì các vong liền được xa lìa các khổ, vĩnh viễn xa lìa ác đạo, được
sanh Thiên.
Pháp thứ 31: Nếu có người bị Tinh Quỷ nhập, người niệm tụng nơi trước
giường người bệnh, ngay ngắn chánh niệm , tay để nơi mặt bệnh nhân, tâm không rời
nơi mặt người bệnh thì bệnh liền lành.Nếu tâm có sai khác thì Quỷ trở lại, sau đó dùng
tâm quán tưởng. Nếu buôn bán ế ẩm , sở cầu không được vừa ý, nên kết Ấn niệm tụng
mỗi thời 21 biến, để hình Thiện Trụ ở nơi kín đáo cúng dường thì sở cầu liền được.
Pháp thứ 32: Nếu muốn đi vào trong núi rừng gặp hổ, lang, sư tử, các ác
thú…khi muốn vào trước nơi cửa núi tụng Chân Ngôn 108 biến, gia trì vào đất vàng 7
biến rồi lấy đất ngậm nơi miệng, lần lượt phun ra vào trong núi, miệng nói: “Các cầm
thú ác độc trong đây thảy đều tiêu diệt, đất này thuộc về Ta. Nếu y theo Pháp của Ta
làm theo thì được ở. Nếu không thuận theo tức mau đi khỏi, miệng liền bị ngậm không
mở ra được”. Người Trì Niệm thấy các loại đó… tức gom lại một chỗ lấy tay xoa lên
chúng gia trì 21 biến , bảo rằng: “Ta cho ngươi được mở miệng” rồi bảo đi ra khỏi
giới, giữ gìn nơi đây không được tổn hại hết thảy tất cả chúng sinh Niệm Tụng Phát
Khiển xong cho đến an trí một chỗ rồi, người Niệm Tụng ngồi trong núi 3 tháng hơn
rồi đi, không được ở lâu thêm, vì ngồi lại lâu hơn làm các cầm thú không yên, sợ sệt bỏ
đi nơi khác.
Pháp thứ 33: Nếu muốn vào trong núi niệm tụng có các Quỷ Thần xen lẫn,
không cho vào trong núi để ở, biết được vậy, tức y theo nơi mà phân chia miệng nói:
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“Ta thích nơi đất đây ngươi hãy đồng ý. Nếu không chịu cho Ta cùng ở thì hãy đi khỏi
ngoài 300 dặm. Nếu cưỡng lại, Ta sẽ cấm trói các người, không được lộn xộn”. Người
Niệm Tụng liền lấy đinh sắt dài 12 chỉ , gia trì 108 biến rồi đóng nơi đó, tức khiến
Quỷ Thần ác, cầm thú ra khỏi 100 dặm mới được an ổn.
Pháp thứ 34: Nếu có các Rồng bị Ngoại Đạo cột trói, không cho làm mưa trong
nước! Người Niệm Tụng ở nơi ao nước có Rồng, làm 1 Đàn nhỏ, lấy gốc cây dâu làm
8 cái cọc để trong Đàn, dùng 15 chén sữa lạc để trên Đàn, gia trì sữa, cọc 108 biến, rồi
lấy cọc đóng 4 bên 8 hướng ở ao. Lại lấy sữa đỗ xuống ao, dùng vàng lá viết Chú để
trên lá sen trong ao nước. Người Niệm Tụng bảo:“ Thiện Tri Thức này bị ách nạn, bị
các Ngoại Đạo cột trói. Nay làm Pháp này xong, lấy Đà La Ni hộ ngươi”. Phát Khiển
thâu lá sen lại, cùng niệm tụng Chân Ngôn. Người Niệm Tụng thổi hơi rồi bảo: “Pháp
cột trói của Ngoại Đạo liền bị hoại”. Rồng liền được giải thoát không còn tai nạn, liền
lại cúng dường người niệm tụng nói rằng: “Ngài có việc gì sai khiến không?”. Người
Niệm Tụng bảo: “Ngươi nên y theo Thời, kéo mây tuôn mưa, đem Đà La Ni này an
trên đảnh, sẽ khiến ngươi vĩnh viễn xa lìa ách nạn, xa lìa trần phược”
Pháp thứ 35: Nếu có lụt lội làm chìm đắm nhiều người. Ở nơi nước dâng lên
đó, tụng Tôn Thắng 21 biến thì nước liền ngưng.
Như vậy, làm các Pháp đều kết Ấn, chế tâm 1 chỗ, không nghĩ việc khác, Phát
Nguyện rộng lớn, tác Tâm rộng lớn.

TÔN THẮNG ẤN PHÁP
Co ngón trỏ, lấy ngón cái đè lên, chắp tay để ở trái tim, co ngón trỏ vào lòng
bàn tay, ngón cái đè lên lóng giữa, chắp tay lại là thành.
Tối Thắng Chân Ngôn Tâm Trung Tâm dùng chung cho hết thảy niệm tụng.
Thọ trì lâu dài dùng Thân An. Chú là :
“ Nam mô tam mãn đa bột đà nẫm. Úm_ Tỳ rô, hồng phấn tra, sa phạ ha “
巧休 屹亙阢 后盍觡袎湡 黽 猲 民誆 渢扣

NAMAḤ
SVĀHĀ

SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ OṂ

BHRŪṂ

HŪṂ

PHAṬ

Lại hàng phục, hô triệu, liệu bệnh, gia trì các thứ thuốc hương, dùng Chú :
“Nam mô tam mãn đa bột đà nẫm. Úm_ Tỳ rô ế hế duệ hế, bàn đà , hồng ,
phấn tra “
巧休 屹亙阢后盍觡袎湡 黽 珫鉒扛 向神 猲 民誆

NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ OṂ BHRŪṂ EHYEHI BANDHA
HŪṂ PHAṬ
Lại Phát Khiển Chân Ngôn :
“Nam mô tam mãn đa bột đà nẫm. Úm _ Tỳ rô , yết sái, yết sái, hồng, phấn
tra, sa phạ ha “
巧休 屹亙阢 后盍觡袎湡 黽 丫猌 丫猌 猲 民誆 渢扣

NAMAḤ
SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ OṂ
GACCHA HŪṂ PHAṬ SVĀHĀ

BHRŪṂ

GACCHA

Hàng Phục Khế. Ngón cái của 2 tay vịn gốc ngón vô danh, chắp tay lại, để 2
ngón trỏ trên 2 ngón cái.
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Phát Khiển Khế. Tay phải : Ngón trỏ để ở gốc ngón cái, nắm tay lại thành
Quyền (Tụng 7 biến) hướng ngón cái lên trên.
“Úm_ Tam mãn dã, sa đa vam “
輆 屹亙伏 僬

OṂ _ SAMAYA STVAṂ
Chú này , tụng một biến tức thọ Bồ Đề Tâm Giới. Trong Kinh Kim Cang Đảnh
vượt hơn 3 cõi.

VĂN THÙ SƯ LỢI BỒ TÁT NGŨ TỰ TÂM CHÂN NGÔN
Bấy giờ Kim Cang Thủ Bồ Tát, hết thảy Bồ Tát… đều ở trước Tỳ Lô Giá Na
Như Lai mỗi mỗi đều nói Tự Tâm Chân Ngôn.
Văn Thù Bồ Tát bạch Phật rằng: “Bạch Đức Thế Tôn! Con cũng vì muốn cho
hết thảy chúng sanh mau được thành tựu Bát Nhã Ba La Mật Đa, nên nói Bản Tâm
Chân Ngôn”
Đức Phật bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: “Nay chính là lúc ông có thể nói”
Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói Chân Ngôn là :
“A , ra, bạt, giả na”
狣 先 扔 弋 巧
A RA PA CA NA
Thiện Nam Tử, Thiện Nữ Nhân hay tụng trì Chân Ngôn này tức là thọ trì hết
thảy Pháp Tạng của Như Lai, mau được Vô Thượng Bồ Đề.
Nếu muốn thọ trì, trước cần phải nhập vào Tam Ma Gia A Giá Lê Da. Vào ngày
14 , 15 của kỳ Bạch Nguyệt, trong Thất thanh tịnh, xoa đất làm một cái Đàn tròn. Dùng
Chiên Đàn, Long Não trộn lại tô trên Đàn. Chính giữa vẽ Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát có
hình Đồng Tử, tay trái cầm hoa sen xanh, tay phải cầm tạng Kim Cang. Quanh Đàn vẽ
5 chữ Tâm Chân Ngôn, không được lẫn lộn sai sót. Đốt các thứ hương, rải các thứ Hoa
thơm cúng dường.
A Xà Lê kết Kim Cang Ấn tụng trì. Tụng xong, liền dẫn Đệ Tử vào Đàn, thọ
Pháp Môn Tam Ma Gia, thọ Tâm Chân Ngôn. Xong dạy kết Ấn Kim Cang. Trước kết
Kim Cang Phược. Phược xong dựng thẳng 2 ngón giữa co lóng ở trên. 2 ngón giữa
cùng trụ , trên An để hoa cúng dường. Xong lại bảo rằng: “Pháp Môn này là Tạng Bí
Mật của chư Phật, cẩn thận không được xem nhẹ mà nói cho kẻ khác. Nếu nói tức phá
Pháp Tam Muội Gia. Nay Ta vì ngươi mà nói nghĩa này. Ngươi nên lắng nghe, thọ trì
và thường nhớ niệm”
Gọi là A (狣_ A) đây là nghĩa Vô Thượng, là Pháp Môn chung của hết thảy chư
Phật.
RA (先_RA) là thanh tịnh không chướng, xa lìa các Pháp trần cấu
BẠT (扔_ PA) là Đệ Nhất Nghĩa Đế, Chân Thật Lý
GIẢ (弋_ CA) là Đại Tánh không tịch, không có Hành Tướng
NA (巧_ NA) là các Pháp thường Không Tánh (ŚūnyatĀ). Nói năng , chữ
nghĩa đều không thể được.
Ngươi nên tu học Pháp Môn Tâm Chân Ngôn này, thường quán Tâm xưa nay
vốn thanh tịnh, không nhiễm , không dính mắc, không Ngã, không Ngã Sở, lìa
tướng phân biệt, tự tánh Niết Bàn. Vào Pháp Môn này gọi là Tam Ma Địa
(Samādhi). Đây gọi là Chân Thật Niệm Tụng. Nên biết Công Đức của người này thù
thắng vô lượng vô biên.
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Hành Giả thọ Pháp này xong. Mỗi ngày 4 Thời vào Đàn niệm tụng, cúng dường
như trên. Suy nghĩ trong Tâm Pháp Môn Chân Ngôn, nhập Tam Ma Địa.
Như Pháp niệm tụng một biến hay trừ hết thảy khổ. Tụng hai biến , thì hết thảy
tội đều tiệu diệt. Tụng ba biến thì Tam Muội hiện tiền. Tụng bốn biến được Tổng Trì
chẳng quên (ghi nhớ không quên). Tụng năm biến, hay thành tựu Vô Thượng Bồ Đề.
Chí tâm tụng mãn một tháng thì Văn Thù Sư Lợi tự hiện thân, hoặc ở trong Hư Không
vì Hành Giả nói Pháp, tức được Túc Mạng Trí, biện tài vô ngại, Thần Túc tự tại, thành
tựu mọi sở nguyện, mau chứng Như Lai Pháp Thân và Kim Cang Thân.
Nếu không thể làm Đàn thì dùng lụa tốt như trên mà vẽ cũng được. Tụng Chân
Ngôn mãn năm vạn biến sẽ được Trí Tuệ, Biện Tài không khác Văn Thù.
Lại có Pháp thọ trì riêng. Ở trước Tháp Xá Lợi, dùng các thứ hương trộn lại xoa
tô đất, làm một Đàn tròn, viết 5 chữ Phạn Tự Chân Ngôn, đi nhiễu quanh hành Đạo,
tụng mãn 50 vạn biến thì Văn Thù Sư Lợi liền hiện thân nói Pháp, thường được Phật
và Chấp Kim Cang Bồ Tát gia bị, nơi cầu nguyện đều thành tựu
Ngoại Lục của Đạo Sư…
Ngự Nhật ghi: Dùng Ngự Ngoại Đề Bản Thư ghi chép…
_Hết_
Hiệu chỉnh xong vào ngày 16/05/2014
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