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THÁNH HẠ DÃ HỘT LÝ PHỘC ĐẠI UY NỘ VƯƠNG
LẬP THÀNH ĐẠI THẦN NGHIỆM CÚNG DƯỜNG
NIỆM TỤNG NGHI QUỸ PHÁP PHẨM
_QUYỂN THƯỢNG_

Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện- Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT
KHÔNG (Amogha-vajra) phụng chiếu dịch
Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch : HUYỀN THANH
_ Quy mệnh Kim Cương Thủ
Mật chủ Đại Bồ Tát (Vajra-pāṇi-guhyakādhipati-mahā-bodhisatva)
Hay nói Thừa tối thượng
Khiến mau chứng Bồ Đề (Bodhi)
Hạ Dã Hột Lý Phộc (Hayagrīva: Mã Đầu)
Hay đập các Ma chướng
Dùng phương tiện Từ Bi
Hiện hình đại phẫn nộ (Mahā-krodha)
Thành mặt trời đại uy
Chiếu sáng vô biên Giới
Kẻ tu hành ngu tối
Mau chóng được Tất Địa (Siddhi)
Tưới rót nước Cam Lộ (Amṛta)
Tẩy rửa hạt giống tạp
Huân tập trong Tàng Thức (Ālaya )
Mau gom tụ Phước (Puṇya) Trí (Jñāna)
Được Pháp Thân (Dharma-kāya) viên tịnh
Nên con cúi đầu lễ
_ Nay Ta y Mật Ngôn
Giáo lý thú (Naya) vi diệu
Nói Nghi Quỹ (Kalpa, hay Vidhi) tối mật
A Xà Lê (Ācārya: Quỹ phạm sư) trước chọn
Đệ Tử tu Mật Ngôn
Kẻ tịnh tín Tam Bảo (Tri-ratna, hay Ratna-traya)
Yêu kính nơi Đại Thừa (Mahā-yāna)
Khao khát Giáo Du Già (Yoga-Śāstra)
Thích tu hạnh Bồ Tát (Bodhisatva-caryā)
Tâm ấy không khiếp nhược
Cầu học Môn tương ứng
Xả bỏ thân mệnh, tiền
Không chán, mệt, tiếc nuối
Tộc tính (Kula), đủ các căn
Đa văn (Bahu-śruta), hộ Chính Pháp (Sad-dharma)
Yêu thích hạnh Lục Độ (Saḍa-pāramitā)
Thương nhớ các Hữu Tình (Satva)
Thường mặc giáp Đại Thệ

Độ hết vô biên Giới
Tất cả loại Hữu Tình
Khiến mau chứng Bồ Đề (Bodhi)

_ A Xà Lê! Nếu thấy
Người Pháp Khí như vậy
Phương tiện mà khuyên dậy
Trước hết nên diễn nói
Đạo Bồ Đề (Bodhi-mārgha) vi diệu
Lý Bát Nhã khéo léo
Lối Bồ Đề (Bodhi-pātha) mau chóng
Xong, cho nhận Tam Quy (Tri-śaraṇa-gamana)
Khiến phát Tâm Bồ Đề (Bodhi-citta)
_ Tiếp trao cho Tam Thế
Vô Ngại Tam Chủng Giới
Luật Nghi của Bồ Tát
Mới dẫn vào Luân Đàn (Cakra-maṇḍala)
Thọ nhận Bản Sở Tôn
Trì Minh (Vidya-dhāra), hộ Quán Đỉnh (Abhiṣeka)
Nên bày Mạn Trà La (Maṇḍala: Đàn Trường)
Ban bố Tam muội gia (Samaya: Bản Thệ)
Từ nay đến thành Phật
Đừng bỏ Tâm Bồ Đề
Cung kính A Xà Lê
Ngang đồng tất cả Phật
Giống như Chấp Kim Cương (Vajra-dhāra)
Ở các nơi đồng học
Tôn kính chẳng khinh mạn
Theo Thầy nhận Kim Cương (Vajra)
Và nhận Kim Cương Khánh (nhạc khí hình bán nguyệt )
Vì mong cầu Tất Địa
Cho đến Bồ Đề Trường
Thường giữ gìn chẳng bỏ
Gần gũi thầy Quán Đỉnh
Nhận đủ giáo Bản Tôn
Quyết định không nghi ngờ
Sau đó dũng tiến tu
Người Du Già (Yogi) theo Thầy nhận được Nghi Quỹ (Kalpa-sutra) của Bản
Tôn xong, nên ở nơi nhàn tịnh (Araṇya) hoặc ở núi rừng, u cốc, nơi chốn Thù Thắng
như Giáo đã nói, xây dựng Tịnh Thất hoặc ở Tịnh Xá, làm Pháp Trị Đất, dùng Cù Ma
Di (Gaumayī: phân bò) xoa lau, lại lấy bùn Bạch Đàn xoa tô Đạo Trường (Maṇḍala).
Chung quanh treo phan, bên trên giăng dù lọng (Thiên Cái).
Ở mặt Tây của Đàn, đặt tượng Bản Tôn. Người tu Du Già ở mặt Đông của Đàn,
đối diện với Tượng, trải tranh cói (cái chiếu bằng cỏ tranh) làm chỗ ngồi hoặc ngồi
tréo chân lên cái phản nhỏ, phân chia Mạn Trà La, bày vị trí của các Thánh Tôn, đặt 2
bình Át Già (Ārgha) chứa đầy nước thơm, để 4 cái Hiền Bình (Bhadra-kuṇḍali) ở 4
góc Đàn. Mỗi ngày lấy mọi loại hoa mùa rải trên Đàn, hương đốt, hương xoa bôi, đèn

sáng, thức ăn uống với trái cây…. gia trì chia bày 4 bên cúng dường. Tùy kheo khả
năng, bày biện sửa soạn cho thật trang nghiêm.
Mỗi khi vào Đàn, chân thành làm lễ, bày tỏ Sám Hối, Tùy Hỷ, Khuyến Thỉnh,
Hồi Hướng, Phát Nguyện.

Bấy giờ, Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajrapāṇi-bodhisatva) bảo Văn Thù Sư Lợi
(Maṃjuśrī) rằng: “Có Đại Uy Nộ Vương Thánh Mã Đầu Tôn. Nay tôi nói về Tâm
với Diệu Ấn của vị đó, cho nên tất cả Đại Chúng đều đi đến đây”.
Thời Kim Cương Thủ Bồ Tát lại bảo Văn Thù Sư Lợi rằng: “Thiện Nam Tử
(Kula-putra)! Hãy lắng nghe! Có vô biên vị công lực dũng kiện, vô biên Đức Như
Lai phụng sự vị Đại Uy Nộ Vương này. Lại ở thời quá khứ, a tăng kỳ câu chi Đức
Như Lai đều mong dạy bảo được Vô Thượng Chính Đẳng Bồ Đề (Anuttarasamyaksaṃbodhi). Có vô lượng tám Bộ Trời Rồng hằng thường cúng dường, cung
kính thừa sự.
Nếu vừa nhớ tới vị Uy Nộ Vương đó thì hay khiến cho tất cả loài gây chướng nạn thảy
đều đoạn hoại, tất cả loài gây chướng chẳng dám lại gần, thường mau chạy xa. Trong 40 dặm
ở nơi cư trú của người tu hành ấy không có việc Ma với các hàng Quỷ Thần. Thường cùng
với các Đại Bồ Tát đồng trú ngụ một nơi.”

Thời Kim Cương Thủ Bồ Tát từ Tam Ma Địa (Samādhi) cảnh giác triệu tập tất
cả Thanh Văn (Śrāvaka), Bích Chi Phật (Pratyeka-buddha), tất cả Trời (Deva),
Rồng (Nāga) Dược xoa (Yakṣa), Càn Đạt Bà (Gandharva), A Tố La (Asura), Ca Lỗ
La (Garuḍa), Khẩn Na La (Kiṃnara), Ma Hầu La Già (Mahoraga), Người
(Manuṣya) với Phi Nhân (Amanuṣya), tất cả quần sinh...đều đến tập hội.
Lại rút lấy Tâm chúng sinh sai khác của quần sinh ấy, khiến đồng một Thể
Đẳng Trụ Tam Ma Địa tên là “Câu chi phần Thiên Thế Giới Hỏa Diệt”, chỉ thành
một đám lửa lớn như ánh sáng chiếu soi của 7 mặt trời, Đẳng Chúng từ miệng của Đại
Mã (đầu ngựa to lớn) tuôn ra đều tụ lại rồi nuốt vào không còn sót, thành ngọn lửa
mạnh.
Nói Tâm Vi Diệu của vị Đại Uy Nộ Vương Thánh Giả Mã Đầu Tôn ấy, cũng
như sự ăn nuốt của Đại Mã Khẩu (miệng con ngựa lớn) thiêu đốt Tâm huân tập hạt
giống tạp trong Tàng Thức của tất cả chúng sinh.
Nói Tối Thắng Căn Bản Chân Ngôn là :
“Nẵng mạc tam mạn đa phộc nhật la noản (1) Đá điệt tha (2) chủ lỗ chủ lỗ
(3) tỳ chủ lỗ, tỳ chủ lỗ (4) già đá dược xoa (5) ma ha bà la (6) tát phộc tỳ để ná, tỳ
na dạ ca (7) bá đà tạp mô chỉ để (8) một đà dã, hồng, phát tra (9)”
巧休 屹亙阢 向忝跧桭凹改卡 慪吉慪吉 合慪吉合慪吉 瓮垺 傂粈 亙扣向匡
屹啥合訛 合左傂哠 惵毛 屹觜詵 蒤湑傂 猲 傋誆
*NAMAḤ SAMANTA-VAJRAṆĀṂ
TADYATHĀ: CULU CULU – VICULU VICULU – GHAṬA YAKṢA
MAHĀ-BALA – SARVA VIGHNAṂ
VINĀYAKA
VAḌA
SAMUKTI
BUDDHĀYA HŪṂ PHAṬ.
Vừa tụng Diệu Chân Ngôn này thì ba ngàn Đại Thiên Thế Giới chấn động theo 6
cách. Tất cả cõi nước Phật đều bị ánh hào quang lửa của Đại Uy Nộ Vương thiêu đốt,
đồng một Thể Tướng thành đám lửa lớn. Núi Tu Di Lô (Sumeru), núi Đại Tu Di Lô
(Mahā-sumeru), núi Thiết Vi (Cakravāḍa-parvata), núi Đại Thiết Vi (Mahācakravāḍa-parvata), tất cả biển lớn (Mahā-sāgara) thảy đều bị thiêu đốt khô cạn thành
đám tro tàn.

vậy.

Diệu Tâm Tam Ma Địa của Thánh Giả Mã Đầu Tôn Đại Uy Nộ Vương là như

Hành Giả thường nên trụ Tâm Đại Bồ Đề, khởi Bi Mẫn thâm sâu, liền vận tâm
quán tưởng tất cả Như Lai tràn đầy hư không có đủ các Tướng tốt, đều nhập vào Pháp
Giới Định (Dharma-dhātu-samādhi).

_ Lại quán thân của mình trụ trong Hải Hội của Phật. Liền kết Cảnh Giác Nhất
Thiết Như Lai Ấn. Hai tay đều nắm Kim Cương Quyền, Đàn Tuệ (2 ngón út) cùng
móc nhau, duỗi thẳng hai độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng trụ bên cạnh nhau.

Tụng Chân Ngôn là :
“Án, phộc nhật la để sắt xá, Hồng”
輆 向忝 凸岨 嫟

*) OṂ_ VAJRA TIṢṬA HŪṂ
Do kết Ấn này, tụng Cảnh Giác Chân Ngôn thì tất cả Như Lai đều từ Định
(Samādhi) xuất ra.
Người Du Già (Yogi) nên tác suy nghĩ khải cáo chư Phật: “Thân con kém Tuệ
kém phước, bị chìm đắm trong biển khổ. Con xin lực Uy Thần của Chư Phật. Nguyện
xin chẳng bỏ Bản Nguyện Đại Bi. Hãy Từ Bi thương xót, quán sát hộ niệm bạt tế cho
con”.
Tất cả Như Lai ấy đều dùng Thần Lực gia trì hộ niệm, người tu Du Già được vô
lượng nhóm Phước, thân tâm tự tại.
_ Tiếp theo, nên lễ Như Lai ở bốn phương, thỉnh cầu gia hộ.
Trước tiên lễ tất cả Như Lai của hàng A Súc Như Lai (Akṣobhya-tathāgata) ở
Phương Đông. Người Du Già liền gieo toàn thân xuống đất, hai tay chắp Kim Cương
Hợp Chưởng, duỗi dài trên đầu, đặt trái tim sát đất, chí thành kính lễ.

Chân Ngôn là :
“Án, tát phộc đát tha nghiệt đa (1) bố nho bả bà-tha nẵng dạ đa-ma nam (2)
Nãnh lý-dã đa dạ mính (3) tát phộc đát tha nghiệt đa (4) phộc nhật-la tát đátphộc, địa sắt-xá sa- phộc hàm (5) 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– SARVA
TATHĀGATA-PŪJA
PASVANĀYA
ATMANĀṂ
NIRYĀTA YĀMI – SARVA
TATHĀGATA VAJRA-SATVA
ADHIṢṬA
SVĀMAṂ HŪṂ.

Do kết Xả Thân Ấn với tụng Chân Ngôn phụng hiến, cúng dường, lễ kính.
Người Du Già do làm lễ này cho đến lúc thành Phật thường được Kim Cương Tát
Đỏa (Vajra-satva) gia trì khiến cho viên mãn Tâm Bồ Đề.
Tiếp theo, lễ tất cả Như Lai của hàng Bảo Sinh Như Lai (Ratna-saṃbhavatathāgata) ở phương Nam. Như trước, triển thân gieo xuống đất, chắp tay Kim Cương
hạ xuống trái tim, đặt vầng trán sát đất, chí thành lễ kính.

Chân Ngôn là :
“Án, tát phộc đát tha nghiệt đa (1) bố nhạ tị sái ca dạ đa-ma nam (2) nãnh
lý-dã đa dạ mính (3) tát phộc đa tha nghiệt đa (4) phộc nhật-la, la đát-nãnh tị săn
tả hàm (5) đát la”
輆 屹湱 凹卡丫凹 朮仄石宇乙伏 狣摓觡 市渹凹 仲亦 屹楠 凹卡丫凹
向忝先寒 狣石趔弋 赩 猧
*) OṂ – SARVA TATHĀGATA PŪJA ABHIṢEKĀYA ATMANĀṂ
NIRYĀTA YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA-RATNA ABHIṢIṂCA
MĀṂ TRĀḤ.
Do kết Xả Thân Ấn với tụng Chân Ngôn phụng hiến, cúng dường, kính lễ cho
nên đến khi thành Phật, trong mỗi một Địa (Bhūmi) thường được Hư Không Tạng Bồ
Tát (Ākāśa-garbha-bodhisatva) trao cho Quán Đỉnh (Abhiṣeka), viên mãn Phước
Đức (Puṇya-guṇa), đủ các tướng tốt, sẽ làm Pháp Vương (Dharma-rāja) của ba cõi
(tam Giới).

Tiếp theo, lễ tất cả Như Lai của hàng Vô Lượng Thọ Như Lai (Amitāyustathāgata) ở phương Tây. Như trước duỗi Thân, chắp tay Kim Cương đặt trên đỉnh
đầu, để cái miệng sát đất, chí thành kính lễ.

Chân Ngôn là :
“Án, tát phộc đát tha nghiệt đa (1) bố nhạ, bát la miệt đát nẵng dạ đa-ma
nam (2) nãnh lý-dã đa dạ mính (3) tát phộc đát tha nghiệt đa (4) phộc nhật-la đạt
ma, bát-la miệt đát dã, Hàm (5) Hột-lý”.
輆 屹湱 凹卡丫凹 朮介 盲向瓻左仲摓觡 市渹凹 仲帆 屹湱 凹卡丫凹
向忝叻猣 盲向摐伏 赩 猭
*) OṂ- SARVA TATHĀGATA PŪJA PRAVARTANĀYA. ATMANĀṂ
NIRYĀTA
YĀMI – SARVA
TATHĀGATA VAJRA-DHARMA
PRAVARTTĀYA MĀṂ HRĪḤ.
Do kết Xả Thân Ấn với tụng Chân Ngôn phụng hiến, cúng dường, lễ kính cho
nên đến khi thành Phật thường được Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvarabodhisatva) gia trì, viên mãn Trí Tuệ, chuyển bánh xe Diệu Pháp.

Tiếp theo, lễ tất cả Như Lai của hàng Bất Không Thành Tựu Như Lai
(Amogha-siddhi-tathāgata). Như trước, chắp tay Kim Cương đặt ở trái tim, để đỉnh
đầu sát đất, chí thành lễ kính.

Chân Ngôn là:
“Án, tát phộc đát tha nghiệt đa (1) bố nhạ, yết ma nê, A đa-ma nam (2) nãnh
lý-dã đa dạ mính (3) tát phộc đát tha nghiệt đa (4) phộc nhật- la yết ma củ lỗ,
Hàm (5) A”.
輆 屹湱 凹卡丫凹 朮介一猣仗 狣摓觡 市渹凹 仲亦 屹湱 凹卡丫凹 向忝一猣
乃冰 赩 嫙
*) OṂ - SARVA TATHĀGATA PŪJA KARMAṆI ATMANĀṂ NIRYĀTA
YĀMI – SARVA TATHĀGATA VAJRA-KARMA KURU MĀṂ AḤ.
Do kết Xả Thân Ấn với tụng Chân Ngôn phụng hiến, cúng dường, lễ kính cho
nên đến khi thành Phật thường được Kim Cương Nghiệp Bồ Tát (Vajra-karmabodhisatva) gia trì, thành tựu nghiệp cúng dường rộng lớn ở tất cả Thế Giới của
Phật.
Người Du Già liền ngồi Kiết Già, thẳng thân chính niệm, chẳng lay động chi tiết,
nhắm mắt tĩnh tịch nhập vào Quán bốn Tâm Vô Lượng Tâm (Catvāry-apramāṇāni)
Liền kết Định Ấn

Bắt đầu nhập vào Từ Vô Lượng Tâm Định. Dùng Tâm thương xót trong sạch
(mẫn thanh tâm) duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách (Noãn, thai, thấp,
hóa) trong sáu nẻo, đều đủ Như Lai Tạng (Tathāgata-garbha), đầy đủ ba loại Thân
Khẩu ý Kim Cương. Dùng sức Công Đức tu ba Mật (Tri-guhya) của Ta, nguyện cho
tất cả Hữu Tình ngang đồng với Phổ Hiền Bồ Tát (Samanta-bhadra-bodhisatva).
Quán như vậy xong, liền tụng Đại Từ Tam Ma Địa Chân Ngôn là:
“Án, Ma hạ muội đát-la dạ, sa-phả la”
輆 亙扣 伊注伏 剉先
*) OṂ – MAHĀ-MAITRIYA SPHARA.

Tiếp nên nhập vào Bi Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm thương xót
duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo đang bị chìm đắm nơi
biển khổ sinh tử, chẳng tỏ ngộ Tâm của chính mình, vọng sinh phân biệt mọi thứ
Phiền Não (Kleśa) và Tùy Phiền Não (Upakleśa). Chính vì thế cho nên chẳng đạt
Chân Như (Bhūta-tathatā) bình đẳng như hư không siêu vượt hằng sa Công Đức. Tùy
theo sức tu ba Mật gia trì của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang đồng với Hư
Không Tạng Bồ Tát (Ākāśa-garbha-bodhisatva)
Quán như vậy xong, liền tụng Đại Bi Tam Ma Địa Chân Ngôn là :

“Án, ma ha ca lỗ noa dạ, sa-phả la”
輆 亙扣 乙冰仕伏 剉先

*) OṂ – MAHĀ-KĀRUṆAYA SPHARA

Tiếp nên nhập vào Hỷ Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm thanh tịnh
duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo, xưa nay thanh tịnh
giống như sự trong sạch của Tự Tính chẳng nhiễm bụi bên ngoài (Khách Trần) của
hoa sen. Dùng sức Công Đức tu ba Mật của Ta, nguyện cho tất cả Hữu Tình ngang
đồng với Quán Tự Tại Bồ Tát (Avalokiteśvara-bodhisatva)
Quán như vậy xong, liền tụng Đại Hỷ Tam Ma Địa Chân Ngôn là :
“Án, thuật đà bát-la mô ná, sa-phả la”
輆 圩益 盲伕叨 剉先
*) OṂ – ŚUDDHA PRAMODA SPHARA

Tiếp nên nhập vào Xả Vô Lượng Tâm Tam Ma Địa Trí. Dùng Tâm bình đẳng
duyên khắp tất cả Hữu Tình sinh theo bốn cách trong sáu nẻo. Đều lìa Nga (Ātman),
Ngã Sở (Mama-kāra), Uẩn (Skandha), Xứ (Āyatana), Giới (Dhātu), Năng Thủ
(Grāhaka), Sở Thủ (Grāhya), bình đẳng nơi pháp, Tâm vốn chẳng sinh, Tính Tướng
đều trống rỗng (Śūnya:Không). Dùng sức Công Đức tu ba Mật của Ta, nguyện cho tất
cả Hữu Tình ngang đồng với Hư Không Khố Bồ Tát (Gagana-garja-bodhisatva hay
Ākāśa-garja-bodhisatva).
Quán như vậy xong, liền tụng Đại Xả Tam Ma Địa Chân Ngôn là:
“Án, ma hộ bế khất-sái, sa-phả la”
輆 亙旭本朽 剉先
*) OṂ– MAHĀ-UPEKṢA SPHARA.
Người Du Già do tu tập bốn Vô Lượng Tâm Định, tụng bốn Vô Lượng Tâm
Chân Ngôn nên ở đời vị lai, hết thảy mọi loại chướng nạn, Ma Nghiệp của Người Trời
đều được trừ diệt. Trong thân gom chứa vô lượng nhóm Phước, Tâm được điều nhu,
kham nhậm tự tại.
_ Người tu Du Già chẳng nên chấp dính vào sự thanh tịnh bên ngoài, thường
dùng nước Pháp trong sạch thuộc Tự Tính của Thắng Nghĩa (Paramārtha) tẩy rửa
Thân Tâm, như Lý tương ứng, tụng Thanh Tịnh Chân Ngôn ba biến.
Chân Ngôn là :
“Án, sa-phộc bà phộc thuật đà, tát phộc đạt mạc sa-phộc bà phộc, thuật độ
hám”
湡 辱矢向 圩益 屹楠 叻猣 辱矢向 圩砰曳
*) OṂ– SVABHĀVA ŚUDDHA – SARVA DHARMA-SVABHĀVA
ŚUDDHA-UHAṂ
Như trong Kinh Kim Cương Đỉnh Du Già nói: “Thân khẩu ý Kim Cương, Tâm
Bồ Đề làm trước, Tịnh Tâm làm tắm gội (Táo Dục) sẽ lợi lạc”
_ Người tu Du Già liền lấy hương xoa bôi (Gandha: đồ hương) xoa bôi hai bàn
tay rồi chắp lại để ngang trái tim, liền kết Như Lai Bộ Tam Ma Gia Khế: chắp tay
như hoa sen chưa nở, liền đem Tiến Lực (2 ngón trỏ) phụ lóng trên của Nhẫn Nguyện
(2 ngón giữa), co Thiền Trí (2 ngón cái) phụ bên cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Kết thành Ấn xong, tụng Chân Ngôn, nhập vào Du Già Tác Ý Quán:“Tất cả
Như Lai tràn đầy khắp hư không, nguyện gia trì cho con”
Lại tưởng từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh sáng chiến chạm tất cả Hữu Tình không sót
một ai, mau chứng Chân Như bình đẳng. Dùng Phật Tam Muội Gia Khế này mau
chứng Du Già, nguyện cho tất cả Hữu Tình chứng được Đại Bồ Đề cứu cánh
Liền tụng Chân Ngôn là :
“Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam. Án, đát tha nghiệt đố nạp-bà phộc dã,
sa-phộc hạ”
巧休 屹亙阢 后盍觡袎湡 凹卡丫北咼名傂 渢扣
*) NAMAḤ
SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ – OṂ
TATHĀGATA
UDBHAVĀYA SVĀHĀ
Do tụng Chân Ngôn này với kết Ấn tác ý, ắt ngang đồng với tất cả Như Lai, sẽ
được đầy đủ 32 Tướng với Vô Kiến Đỉnh Tướng và viên mãn ba Thân (Pháp Thân,
Báo Thân, Hoá Thân). Đem Ấn này đặt trên đỉnh đầu rồi tùy tiện giải tán.
_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Bộ Tam Ma Gia Ấn. Lại chắp tay Phù Dung (Hư
Tâm hợp chưởng) đặt ngay trước trái tim của mình, kèm dựng Đàn Tuệ (2 ngón út)
Thiền Trí (2 ngón cái) 6 ngón còn lại mở bung như hoa sen tám cánh.

Kết Ấn xong, tụng Chân Ngôn, nhập vào Thậm Thâm Đại Bi Du Già Tam Ma
Địa Quán: “Quán Tự Tại Bồ Tát cùng với vô lượng bậc Trì Liên Hoa (Padma-dhāra:
tay cầm hoa sen) tràn đầy khắp cõi Hư Không, nguyện xin gia trì cho con”.
Lại khởi Quán này, từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh sáng chiếu chạm hạt giống tạp
nhiễm trong Tàng Thức căn bản của Hữu Tình trong sáu nẻo, đắc được Tự Tại Bình
Đẳng Vô Duyên Đại Bi, mau được Như Huyễn Tam Ma Địa. Tùy loại sáu nẻo, bày
hiện mọi loại Thân, bốn Vô Ngại giải thoát, đủ 64 thứ Phạm Âm, ứng ngay tất cả Hữu
Tình để thành Phật Đạo
Chân Ngôn là :
“Nẵng mạc kiếm ma la bả noa duệ. Án, bát-nạp mô nạp-bà phộc dã, sa-phộc
hạ”
巧休 哠亙匡扒他份袎 湡 悜晨咼名傂 渢扣
*) NAMAḤ KAMALA-PĀṆĀYE - OṂ PADMA UDBHAVĀYA SVĀHĀ
Do Kết Ấn này với tụng Chân Ngôn gia trì, cho nên ngang đồng với Quán Tự Tại
Bồ Tát, sẽ được mười Địa, mười Tự Tại, ba loại Ý Sinh Thân (Mano-maya-kāya).
Đem Ấn này đặt ở trên miệng của mình rồi giải tán.

_ Tiếp theo, kết Kim Cương Bộ Tam Muội Gia Ấn. Hai tay chung lưng, Đàn
Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) hỗ trợ cài chéo nhau.

Kết Ấn thành xong, tụng Chân Ngôn, nhập vào Bồ Đề Tâm Tam Ma Địa Quán:
“Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi), Mã Đầu (Hayagrīva), vô lượng chúng Phẫn
Nộ tập hội tràn đầy khắp giới Hư Không, nguyện xin gia trì cho con”
Lại Tưởng từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh sáng chiếu chạm tất cả Hữu Tình trong nẻo Bất
Định, nẻo Dị Sinh… hướng về Nhị Thừa, mau được thành Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi)

Chân Ngôn là :
“Nẵng mạc tam mãn đá phộc nhật-la noản. Án, phộc nhật-lỗ nạp-bà phộc
dã, sa-phộc hạ”
巧休 屹亙阢 向忝鉔桭湡 惵怵咼名傂 渢扣
*) NAMAḤ SAMANTA-VAJRAṆĀṂ_ OṂ
VAJRA UDBHAVĀYA
SVĀHĀ
Do tụng Chân Ngôn này với kết Ấn tác ý, chẳng bao lâu sẽ được Thân Khẩu Ý
Kim Cương (Kāya-vāk-citta vajra) của Kim Cương Tát Đỏa (Vajra-satva), hay nói
Giáo Lệnh Luân (Ādeśana-cakra) của Mật Giáo, đã làm hết Tất Địa Thượng Trung
Hạ của Hữu Tình không còn dư sót, mau chóng đốn chứng Tất Địa (Siddhi). Nhân
tiện đem Ấn này đặt ở trước trái tim của mình, rồi giải tán.
_ Lại tác niệm này: “Trong Thế Giới không sót chỗ nào, có vô lượng vô biên Hữu
Tình, tuy phát Tâm Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi-citta), tuy gom chứa tư lương
(Sambhāra) Phước Đức, Trí Tuệ lại thiếu sót: Trí Tuệ của Du Già, phương tiện gia
trì Diệu pháp, bị lui mất căn lành (Kuśala-mūla) nên các loài Ma (Mārā) được dịp
thuận tiện gây hại. Làm thế nào dẫn người ấy được vào Luân Giải Thoát (Vimukticakra)? Vì mỗi một chúng Hữu Tình mà nói Du Già của ba Mật, Đại Thừa vi diệu,
mau chóng được ngay quả báo Tất Địa thù thắng của Thế Gian (Laukika) và Xuất
Thế Gian (Lokottara)”

Phát Tâm như vậy, liền thành Bị Đại Thệ Trang Nghiêm Giáp Trụ (mặc áo giáp trụ
trang nghiêm của lời thề to lớn).
_ Tiếp theo, nên kết Kim Cương Minh Vương Tối Thắng Ấn. Hai tay Nội phộc, kèm
chuỗi Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), co 2 độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc câu rồi đặt ở lưng
lóng đầu tiên của Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như bình cái chày Tam Cổ Kim Cương, kèm
chuỗi Thiền Trí (2 ngón cái) phụ bên cạnh Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa)

Chân Ngôn là:

“Nẵng mạc tam mạn đa một đà nam. Án, phộc nhật-la ngân-nễ, bát-la niệp
bả-đá dã, sa-phộc hạ”
巧休 屹亙阢 后盍觡袎湡 惵忠蚱 盲叵挕傂 渢扣

*) NAMAḤ
SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ – OṂ
VAJRA-AGNI
PRADĪPTAYA SVĀHĀ.
Đem Ấn này ấn năm chỗ là: Vầng trán, vai trái, vai phải, trái tim, cổ họng rồi
bung tán trên đỉnh đầu.
Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn tác ý, liền thành Bị Kim Cương giáp trụ (mặc
giáp trụ Kim Cương) đồng với uy quang hách dịch của Kim Cương Minh Vương
(Vajra-vidya-rāja), vô lượng vô biên Sứ Giả (Ceṭa, hay dūta) của Kim Cương Tộc
(Vajra-kulāya) thị vệ, tất cả chướng nạn với Hữu Tình có Tâm chẳng lành không dám
xâm hại. Bên trên đến giới Hư Không, bên dưới đến Phong Luân Tế (Bờ mé của
Phong Luân), hết thảy hàng Không Hành, Địa Cư (Bhūmy-avacara-deva), phía dưới
có Đẳng loại Tỳ Na Dạ Ca (Vināyaka) đều khởi Tâm Từ (Maitra-citta) chẳng có thể
gây chướng ngại cho Bồ Tát tu Hạnh Chân Ngôn (Mantra-caryā)
_ Tiếp theo, nên kết Kim Cương Luân Bồ Tát Ấn, tụng Chân Ngôn để vào
Mạn Trà La (Maṇḍala: Đạo Trường), nhận được Luật Nghi (Saṃvaraḥ) của Tam
Thế Vô chướng ngại Tam Chủng Bồ Tát (3 loại Bồ Tát không có chướng ngại trong
3 đời)
Do vào Mạn Trà La (Maṇḍala) thì Thân Tâm đầy đủ Tam Ma Gia (Samaya)
nhiều như số bụi nhỏ trong mười cõi Thế Giới nhiều như bụi nhỏ của Phật, không có
làm Cấm Giới (Saṃvaraḥ).
Nhân co duỗi, cúi đầu, ngửa cổ, phát ngôn, nhả hơi, khởi Tâm động niệm, bỏ
quên Tâm Bồ Đề, lùi mất căn lành. Dùng phương tiện thù thắng của Ấn Khế, Chân
Ngôn này, tụng trì tác ý thì hay trừ tội lỗi vi phạm.
Tam Muội Gia như cũ, tăng thêm gấp bội Quang Hiển (hiện ánh sáng), hay tịnh
Thân Khẩu Ý liền thành nhập tất cả Mạn Trà la, được Quán Đỉnh Tam Ma Gia.
Liền nên kết Khế: Hai tay cài chéo nhau bên trong, kèm duỗi thẳng Tiến Lực (2
ngón trỏ), Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) quấn quanh và ló ra phía trước lóng đầu của
Tiến Lực (2 ngón trỏ), đều dùng tướng đứng của ngọn núi, kèm Thiền Trí (2 ngón cái)
duỗi thẳng, để ở trái tim, tụng Chân Ngôn 7 biến.

Chân Ngôn là :
“Nẵng mạc tất- để-lý-dã địa -vĩ ca nam, đát tha nghiệt đa nam. Ám, vĩ la
nhĩ, vĩ la nhĩ, ma ha chước-yết la phộc nhật-la, sa đá sa đá, sa la đế, sa la đế, đátla dĩ, đát-la dĩ, vĩ đà ma nhĩ, tam bạn nhạ nễ, đát-la ma để, tất đà nghĩ-lý đátlam, sa phộc hạ”
巧休 榑傂砥乙觡 凹卡丫出觡袎 哷 合捖元合捖元 亙扣旄咒 惵忽 屹凹屹凹
州捖包州捖包 氛件氛件 合叻亙仗 戌乓堲啐 氛亙凸 帆湑奄 鈮 渢扣
*) NAMAḤ STRIYA-DHVIKĀNĀṂ TATHĀGATĀNĀṂ – AṂ VIRAJI
VIRAJI, MAHĀ-CAKRA VAJRI, SATA SATA, SĀRATE SĀRATE, TRAYI
TRAYI, VIDHAMAṆI SAṂBHAṂJANI, TRAMATI SIDDHA AGRI TRĀṂ –
SVĀHĀ.
Lúc tụng Chân Ngôn này thời tác quán niệm này: “Chúng Hữu Tình thuộc sáu
nẻo sinh tử trong ba cõi, khắp cả Pháp Giới, cùng tận cõi Hư Không… mau được vào

Kim Cương Giới Đại Mạn Trà La (Vajra-dhātu-mahā-maṇḍala), ngang đồng với
Kim Cương Tát Đỏa Đại Bồ Tát.
_ Tiếp theo, kết Kim Cương Hợp Chưởng Ấn: Hai tay đem mười ngón trợ nhau cài
chéo, bên phải đè bên trái, chắp tay lại liền thành

Chân Ngôn là :
“Án, phộc nhật-lãng nhạ lý”
輆 向輈仄印
*) OṂ – VAJRĀṂJĀLI

Do kết Kim Cương Hợp Chưởng Ấn, mau được mãn túc mười Ba La Mật
(Daśa-pāramitā), được mười Tự Tại.

_ Tiếp theo, kết Kim Cương Phộc Ấn: Dùng Ấn trước, cài chéo mười ngón tay
bên ngoài nhau, rồi nắm Quyền, liền thành.

Chân Ngôn là :
“Án, phộc nhật-la mãn đà”
輆 向忝向神

*) OṂ_ VAJRA-BANDHA
Do kết Kim Cương Phộc Ấn, người Du Già mau được mãn túc mười Địa (Daśabhūmi)
_ Tiếp theo, kết Tồi Thập Chủng Chướng Kim Cương Phộc Ấn: Như Kim
Cương Phộc lúc trước, đem Ấn rút kéo, vỗ trên trái tim 3 lần liền thành.

Chân Ngôn là:
“Án, phộc nhật- la mãn đà, đát-la tra”
輆 向忠向神 泣誆

*) OṂ – VAJRA-ABANDHA TRĀṬ
Do Kết Ấn này hay tồi diệt mười loại Hoặc Chướng trong Tâm, liền biểu hiện
phát huy Thân Khẩu Ý Kim Cương.
_ Tiếp theo, kết Kim Cương Biến Nhập Ấn: Như Kim Cương Phộc Ấn lúc truớc, co
Thiền Trí (2 ngón cái) vào trong lòng bàn tay, đều vịn Giới Phương (2 ngón vô danh) đặt ở
trên trái tim.

Chân Ngôn là:
“Án, phộc nhật-la phệ xả, Ác”
輆 向忝 玅甩在 珆
OṂ– VAJRA ĀVIŚA AḤ

Do kết Ấn này, ba Mật Kim Cương trong thân của người Du Già đều được thuận
phục, gia trì chẳng tan.
_ Tiếp theo, kết Kim Cương Quyền Tam Muội Gia Ấn : Như Kim Cương Phộc Biến
Nhập Ấn lúc trước, co Tiến Lực (2 ngón trỏ) trụ ở lưng Thiền Trí (2 ngón cái) liền thành

Chân Ngôn là :
“Án, phộc nhật-la mẫu sắt-trí, noan”
輆 向忝觜泏 圳

*) OṂ _ VAJRA MUṢṬI – VAṂ
Do kết Kim Cương Quyền Tam Ma Gia Ấn thì Thân, Khẩu, Ý Kim Cương hợp
làm một Thể, người tu Du Già mau được tất cả thành tựu.

_ Tiếp theo, kết Tam Ma Gia Ấn: Như Kim Cương Phộc Ấn lúc trước, dựng
thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) cùng hợp nhau, liền thành, tụng Chân Ngôn một
biến.

Chân Ngôn là :
“Án, tam ma dã, sa-đát-noan”
輆 屹亙伏 僬

*) OṂ_ SAMAYAS TVAṂ
Liền quán thân của mình giống như Kim Cương Tát Đỏa ở ngay trong vành
trăng. Lại quán Kim Cương Tát Đỏa ở ngay trước thân như hình tượng trong gương,
sao cho thân tướng đối nhau ngang bằng không có khác. Do kết Ấn này, tụng Chân
Ngôn, quán niệm tương ứng, cho nên được làm Chủ Tể của tất cả Ấn.

_ Tiếp theo, kết Đại Tam Ma Gia Chân Thật Ấn: Hai tay kết Kim Cương phộc,
co Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) vào lòng bàn tay sao cho mặt ngón hợp nhau, duỗi

thẳng Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) hợp nhau. Đem đầu ngón Nhẫn
Nguyện (2 ngón giữa) chạm trên trái Tim

Chân Ngôn là :
“Án, tam ma dã, hộc, tố la đa, sa-đát-noan”
輆 屹亙伏 趌 鉏先凹 僬

*) OṂ– SAMAYA HOḤ SURATAS TVAṂ
Do kết Ấn này cảnh giác Kim Cương Tát Đỏa trong thân của người tu Du Già,
dùng sức Uy Thần gia trì cho Hành Giả mau được thành tựu Thân của Phổ Hiền Bồ
Tát.

_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Tam Muôi Gia Ấn: Như Kim Cương Phộc lúc trước,
dựng Đàn Tuệ (2 ngón út) Thiền Trí (2 ngón cái) hợp nhau, rồi đặt ở trên miệng.

Tụng Chân Ngôn là :
“Án, phộc nhật la, bả ná ma, tam ma dã, sa-đát-noan”
輆 向忝扔痧 屹亙伏 觠

*) OṂ – VAJRA-PADMA SAMAYAS TVAṂ
Người Du Già tác suy tư này: “Nay thân này của Ta ngang đồng với Quán Tự
Tại Bồ Tát”. Tưởng tay trái cầm hoa sen đặt ở trái tim, tay phải làm thế bóc mở hoa
sen, trụ trong vành trăng tròn đầy, mỗi mỗi rõ ràng.
Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn gia trì cho nên mau được thành tựu tất cả Tam
Ma Địa (Samādhi), tất cả Phương Tiện (Upāya), Bát Nhã Ba La Mật Đa (Prajñāpāramitā)
_ Tiếp theo, kết Triệu Tội Ấn: Hai tay kết Kim Cương Phộc, duỗi Nhẫn Nguyện (2
ngón giữa) như cây Kim, co Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc câu.

Khởi Tâm Đại Bi Mẫn đưa qua lại mà quán tưởng, triệu tội của các Hữu Tình,
triệu mọi tội trong ba nẻo ác của thân mình gom vào lòng bàn tay, hiện ra màu đen
như sương mù, nhiều như hình chư Quỷ.
Chân Ngôn là :

“Án, tát phộc bá ba, ca lý sái noa, vĩ thú đà nẵng, phộc nhật-la tát đát-phộc,
tam ma gia, Hồng, phát tra”
輆 屹楠 扒扒一溶仕 合夸叻巧 向忝屹玆 屹亙伏 嫟 民誆
*) OṂ– SARVA-PĀPA
AKARṢAṆA VIŚODHANA_ VAJRA-SATVA
SAMAYA HŪṂ PHAṬ
_ Tiếp theo kết Tồi Tội Ấn: Tám ngón tay cài chéo nhau bên trong, dựng thẳng Nhẫn
Nguyện (2 ngón giữa) như trước.

Nên quán chày Độc Cổ ngang trái tim, quán Tướng của mình biến thành Giáng
Tam Thế (Trailokya-vijaya), lớn tiếng tụng Chân Ngôn, bên trong khởi Từ Bi, Nhẫn
Nguyện (2 ngón giữa) nên vỗ ba lần nghiền nát tội của các Hữu Tình và ba nẻo ác đều
khiến tịch trừ.
Chân Ngôn là :
“Án, phộc nhật-la mãn đà, đát-la tra”
輆 向忝向神 泣誆

*) OṂ – VAJRA-BANDHA _ TRĀṬ
Do kết Ấn này hay tồi diệt mười loại Hoặc Chướng trong Tâm, liền hiển hiện
phát huy Thân Khẩu Ý Kim Cương.
_ Tiếp theo, kết Tam Ma Địa Ấn: Như Kim Cương Phộc lúc trước, ngửa đặt trên
già phu, co lóng giữa của Tiến Lực (2 ngón trỏ) để thẳng chung lưng, đặt Thiền Trí (2
ngón cái) nằm ngang, cùng trụ trên Tiến Lực (2 ngón trỏ).

Liền tụng Chân Ngôn là :
“Án, tam ma địa bả ná-mính, hột-lý”
輆 屹交囚 悜榰 猭
*) OṂ– SAMĀDHI PADME – HRĪḤ

_ Tiếp theo, kết Định Trung Lễ Phật Ấn: Trước tiên cúi 5 vóc sát đất làm lễ, hai tay
liền tác Liên Hoa Hợp Chưởng.

Lại tưởng thân của mình lễ khắp bàn chân của tất cả Như Lai với Bồ Tát.

Chân Ngôn là :

“Án, tát phộc đát tha nghiệt đa bá ná mãn ca lộ nhĩ ”
輆 屹楠 凹卡丫凹 扒叨 向刡觡 一刎亦
*) OṂ– SARVA TATHĀGATA-PĀDA VANDANĀṂ KARA-UMI.
Do Chân Ngôn này gia trì, hay khiến cho người tu Du Già chẳng lìa chỗ ngồi mà
đến khắp mười phương, chân thật kính lễ chư Phật Như Lai của tất cả trần sát Hải
Hội.
_ Người Du Già ngồi ngay thẳng thân mình, nghiễm nhiên chẳng động, tưởng
thân của mình ở tại Hải Hội của tất cả Như Lai, quán mỗi một vị Phật nhỏ nhiệm
giống như hạt mè, đầy đủ tướng tốt rõ ràng minh bạch. Liền nhập vào Quán Tự Tại
Bồ Tát Trí, tác suy tư này: “Tất cả Pháp xưa nay vốn thanh tịnh nên Ta cũng thanh
tịnh. Do đối với tham ái của Thế Gian thanh tịnh, cho nên tức giận dữ thanh tịnh. Do
đối với bụi dơ (trần cấu) của Thế Gian thanh tịnh, cho nên tức tất cả tội thanh tịnh.
Do đối với tất cả Pháp của Thế Gian thanh tịnh, cho nên tức tất cả Hữu Tình thanh
tịnh. Do đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa của Thế gian thanh tịnh, cho nên tức Tát bà
Nhã (Sarva Jñā: Nhất Thiết Trí) thanh tịnh”
Người Du Già tác Quán này xong thì thân tâm đột nhiên thanh tịnh.
Tụng Thông Đạt Tâm Chân Ngôn là :
“Án, tức đa, bát-la để phệ đặng ca lỗ nhĩ ”
輆 才柰 盲凸吒尼 一刎亦
*) OṂ – CITTA PRATIVEDHAṂ KARA-UMI.
Người Du Già tụng không có hạn số sẽ chứng hai Vô Ngã (Nhân Vô Ngã và
Pháp Vô Ngã) hiển hiện Như Lai Tạng, chứng Tâm Bồ Đề viên mãn
_ Liền tụng Bồ Đề Tâm Chân Ngôn là :
“Án, mạo địa tức đa mẫu đa-bả ná dạ nhĩ ”
輆 回囚才柰觜瘑叨 仲亦
*) OṂ - BODHICITTAM UTPĀDA YĀMI
_ Liền nhắm mắt lắng Tâm, quán ngay chính giữa lòng ngực của thân mình có
vành trăng trắng tinh mát mẻ tròn đầy, một lòng chuyên chú chẳng duyên theo điều
khác. Ở trên viên minh (vành sáng tròn trịa) tưởng có hoa sen tám cánh, trong Thai
(Garbha) quán chữ Hột-lý (猭_ HRĪḤ) như màu pha lê hồng.
Liền tụng Gia Trì Liên Hoa Chân Ngôn là :
“Án, để sắt-xá bả ná-ma”
輆 凸沰扔痧
*) OṂ _ TIṢṬA PADMA
_Tưởng hoa sen đó lớn dần đến khi tràn đầy khắp Tiểu Thiên Thế Giới, Trung
Thiên Thế Giới và Đại Thiên Thế Giới. Hoa đó có đủ ánh hào quang lớn chiếu diệu
chúng sinh trong sáu nẻo, diệt trừ tất cả khổ não khiến cho họ được an vui ưa thích.
Liền tụng Dẫn Liên Hoa Chân Ngôn là :
“Án, sa-phả la bả ná-ma”
輆 剉先 扔痧
*) OṂ– SPHARA PADMA
_ Lại tưởng hoa sen ấy thu nhỏ dần dần đến khi ngang bằng thân của mình.
Liền tụng Liễm Liên Hoa Chân Ngôn là :

“Án, tăng ha la, bả ná-ma”
輆 戌成先 扔痧
*) OṂ– SAṂHARA PADMA
_ Lại tưởng tất cả Như Lai trong Hư Không thảy đều nhập vào trong hoa sen này,
hợp thành một Thể. Hoa Sen ấy biến thành Quán Tự Tại Bồ Tát có thân màu pha lê
hồng, ngồi trên đài hoa sen, đầu đội mão báu, trong mão có vị Hóa Phật, mỗi mỗi đều
rõ ràng minh bạch. Dùng Tâm quyết định quán như vậy xong, rồi tụng Tự Thân
Thành Bản Tôn Du Già Chân Ngôn là :
“Án, phộc nhật-la đạt mô hàm”
輆 向忝 狣摓人曳
*) OṂ_ VAJRĀTMAKA UHAṂ
Do tụng Chân Ngôn này gia trì nên tự thân của người Du Già đồng với Bản Tôn
không có sai khác.
_ Tiếp theo, kết Gia Trì Ấn: Như Kim Cương Phộc lúc trước, hợp dựng Tiến Lực (2
ngón trỏ) rồi co lại như cánh sen, kèm dựng Thiền Trí (2 ngón cái) liền thành

biến.

Đem Ấn gia trì bốn chỗ là trái tim, vầng trán, cổ họng, đỉnh đầu, đều tụng một

Chân Ngôn là:
“Án, phộc nhật-la đạt ma, địa sắt-xá, sa-phộc hàm”
輆 向忝 叻愆囚蚚 渢伐 猭
*) OṂ – VAJRA-DHARMA ADHIṢṬA SVĀMAṂ (HRĪḤ)
Do kết Ấn này gia trì cho nên người tu hành được Uy Đức Tự Tại, lìa các chướng
nạn, mau được thành tựu Bản Tôn Du Già.

_ Tiếp theo, kết Phật Bảo Quan Quán Đỉnh Ấn: Như Kim Cương Phộc lúc trước,
dựng thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), Tiến Lực (2 ngón trỏ) cùng trụ nhau như cánh sen,
đặt ở trên trán, tụng Chân Ngôn ba biến.

Chân Ngôn là :
“Án, đát tha nghiệt đa, đạt ma, Hồng”
輆 凹卡丫凹 叻愍 猲
*) OṂ– TATHĀGATA-DHARMA – HŪṂ

Do kết Ấn này với tụng Chân Ngôn liền đạt được mão báu Quán Đỉnh của Vô Lượng
Thọ Như Lai (Amitāyus-tathāgata).
_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Man Ấn: Hai tay đều nắm Liên Hoa Quyền, để ở trán như
cột buộc tràng hoa rồi quấn quanh ba vòng, tức phần đỉnh đầu cũng quấn quanh ba vòng rồi
chia ra hai bên, hạ dần dần xuống như thế rũ đai. Từ Đàn Tuệ (2 ngón út) duỗi buông mười
ngón tay theo thứ tự.

Tụng Chân Ngôn là :
“Án, bả ná-ma ma lê, đạt ma, hột-lý, hàm”
輆 悜斬交同 叻愍 猭 猲
*) OṂ – PADMA-MĀLE DHARMA HRĪḤ HŪṂ
Do kết Liên Hoa Man Ấn sẽ được làm Pháp Vương (Dharma-rāja) trong Liên
Hoa Bộ (Padma-kulāya)
_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Giáp Trụ Ấn: Hai tay đều nắm Kim Cương Quyền,
duỗi thẳng Tiến Lực (2 ngón trỏ), ở ngay đầu của hai ngón này tưởng hai chữ ÁN
CHÂM (輆_ OṂ ở đầu ngón trỏ phải, 趐_ṬUṂ ở đầu ngón trỏ trái).

Liền tụng Bị Giáp Chân Ngôn là :
“Án, phộc nhật-la, ca phộc tả, phộc nhật-lý củ lỗ, phộc nhật-la, phộc nhật-la,
hàm”
輆 惵忝哠惵中 惵念乃冰 惵忝 惵怔矧 猲
*) OṂ – VAJRA KAVACE, VAJRĪ KURU, VAJRA VAJRENA HŪṂ
Tùy tụng Chân Ngôn. Dùng hai Độ Tiến Lực (2 ngón trỏ) bắt đầu ở trên trái tim
quấn quanh ba vòng, chia đều đến sau lưng cũng quấn quanh ba vòng, [rồi đến rốn
quấn quanh, tiếp quấn quanh đầu gối phải, tiếp quấn quanh đầu gối trái, quay trở lại
đến rốn cũng quấn quanh, tiếp đến eo lưng] sau quay trở lại đến trước trái tim, tiếp
theo quấn quanh vai phải, tiếp quấn quanh vai trái, tiếp đến cổ họng, sau đến cái cổ.
Lại đến trước vầng trán, tiếp đến phía sau ót (Não bộ). Mỗi nơi đều quấn quanh ba
vòng.
Như trước chậm rãi hạ xuống hai bên như thế rũ đai. Từ Đàn Tuệ (2 ngón út)
theo thứ tự duỗi buông mười ngón. Liền đem hai tay xoay chuyển như múa để ngang
trái tim, vỗ tay ba lần.

Liền tụng Phách Chưởng Chân Ngôn là :
“Án, bả ná-ma, để sử dã, hộc”
輆 悜斬加併 趌
*) OṂ_ PADMA TUṢYA HOḤ
Do kết Kim Cương Giáp Trụ Ấn, cho đến khi thành Phật, ở tất cả nơi tất cả đời
thường mặc giáp trụ Đại Bi Kim Cương trang nghiêm thân tâm, cầu Tất Địa Thế Gian
và Xuất Thế Gian đều mau chóng thành tựu, Các chướng, Tỳ Na Dạ Ca bên trong và
bên ngoài chẳng dám xâm nhiễu. Do tụng Chân Ngôn, Kim Cương Phách Chưởng Ấn
cho nên tất cả Thánh Chúng đều vui vẻ.

_ Tiếp nên tưởng ở trước thân: nơi Phong Luân (Vāyu-cakra) của cõi dưới (Hạ
Giới Phong Luân) tưởng chữ Hám (曳: HAṂ) màu đen, dẫn dần dần biến tướng thành
hình như nửa vành trăng, xứng như PHONG LUÂN, nên tưởng câu chân thật là: “Tất
cả Pháp lìa Nhân Duyên”

Tiếp nên ở trên Phong Luân, tưởng chữ Noan (圳: VAṂ) có ánh sáng màu trắng,
dẫn dần dần tròn đầy, lớn nhỏ như Bản Thủy Luân, nên tưởng câu chân thật là: “Tự
Tính của các Pháp lìa ngôn thuyết”
Lại ở trên Thủy Luân, tưởng Bát-La Tự Môn (渨: PRA) biến thành con rùa vàng
tỏa ánh sáng hào quang màu vàng, dẫn dần dần rộng lớn đến vô lượng Do Tuần. Nên
tưởng nghĩa chân thật là: “Thắng Nghĩa của tất cả Pháp chẳng thể đắc, dùng làm
phương tiện”
Lại ở trong Hư Không, tưởng Khiếm Tự Môn (丈: KHAṂ) biến thành Tỳ Lô
Giá Na Như Lai (Vairocana-tathāgata). Nên tưởng nghĩa chân thật là “Tất cả Pháp
như Hư Không”. Thân Phật có màu như mặt trăng trắng tinh, đầu đội mão báu Kim
Cương, đeo chuỗi Anh Lạc trang sức, thân mặc áo mỏng nhẹ màu nhiệm của cõi Trời,
kết Bồ Đề Thắng Ấn, khởi Bi mẫn thâm sâu, xót thương tất cả Hữu Tình bị lửa phiền
não Tham Sân Si thiêu đốt, gom chứa vô lượng nghiệp cực ác chẳng lành.

Tưởng toàn thân Đức Tỳ Lô Giá Na tuôn chảy nước Cam Lộ có tám Công Đức
màu sắc như hình Kha Tuyết (đá Mã Não có màu trắng như tuyết) thấm ướt khắp cả
lửa phiền não của tất cả Hữu Tình trong sáu nẻo, tràn đầy khắp lưng của Kim Luân
Quy tạo thành biển sữa thơm to lớn. Nên kết Thành Tựu Hải Ấn: mười ngón tay cài
chéo nhau bên trong (nội phộc) ngửa lên xoay theo bên phải.

Tụng Chân Ngôn là :
“Án, vĩ ma lộ nại địa, Hồng”
輆 合亙吐叻司 猲
*) OṂ – VIMALA-UDHADI HŪṂ
Vì thành tựu Biến Hóa Liên Hoa, nên quán Lãm Tự Môn (劣_RAṂ) tuôn
phóng ánh lửa màu đỏ rồi thành Hỏa Luân có hình tam giác, dẫn dần dần to bằng
Thủy Luân. Đột nhiên, từ lưng con rùa vàng vọt lên đóa sen lớn tám cánh, có Kim
Cương làm cọng, rộng lớn vô lượng Do Tuần. Ở trong đài hoa quán A Tự Môn
(狣_A). Nên tưởng nghĩ chân thật là: “Tất cả pháp vốn chẳng sinh”. Từ Pháp Giới
Đẳng Lưu của A Tự Môn vọt lên ngọn núi Tu Di Lô Sơn Vương (Sumeru).
_ Vì thành tự núi Diệu Cao (Sumeru) nên kết Thành Tựu Bảo Sơn Vương Ấn:
mười ngón tay cài chéo nhau bên trong rồi nắm lại thành Quyền, cùng dựng thẳng.

Chân Ngôn là :
“Án, a tả la, hồng”
輆 唒弋匡 猲
*) OM_ ACALA HÙM

Do Ấn, Mật Ngôn, Tam Ma Địa này liền thành Tu Di Lô Sơn Vương do bốn báu hợp
thành, có bảy lớp núi vàng vây chung quanh, sườn núi có nước tám Công Đức. Bên cạnh Sơn
Vương ló ra bốn khiêu là cõi Trời của nhóm Tứ Thiên Vương đều trụ ở phương của mình, có
vô lượng quyến thuộc vệ hộ lầu gác Kim Cương Phong. Núi đó rộng khoảng tám vạn bốn
ngàn Do Tuần, mặt đất bằng phẳng.
_ Vì khiến cho vững chắc cực mật như Kim Cương, bên dưới cho đến bờ mé của Hư
Không (Không Tế). Nên ở trong lầu gác quán chữ A (狣), tiếp ở phương Đông quán chữ
Hồng (狫: HŪṂ), lại ở phương Nam quán chữ Đát Lạc (猧: TRĀḤ), lại ở phương Tây quán
chữ Hột-Lý (猭: HRĪḤ), lại ở phương Bắc quán chữ Ác (嫙: AḤ) biến thành cung điện cư
ngụ của năm Đức Phật.
Liền kết Kim Cương Quyết Ấn: Giới (ngón vô danh phải) từ lưng Tuệ (ngón út trái)
Phương (ngón vô danh trái) nhập vào lòng bàn tay, Nhẫn (ngón giữa phải) nhập vào lưng
Nguyện (ngón giữa trái) Lực (ngón trỏ phải) cũng như vậy. Ngọn Phương (đầu ngón vô danh
trái) Nguyện (ngón giữa trái) từ khoảng Đàn Tuệ ( 2 ngón út) Tiến Lực (2 ngón trỏ) hướng
ló ra bên ngoài, các ngón còn lại đều dùng tướng ngọn núi cùng trụ nhau mà kết thành Ấn.

Dùng Chân Ngôn, tướng Ấn, Kim Cương Quyết tuôn phóng vô lượng ánh lửa uy mãnh.
Đưa ngón cái hướng xuống đất đóng, một lần tụng một lần đóng, cho đến ba lần thì ngừng,
liền thành Địa Giới bền chắc.
Chân Ngôn là :

“Án, chỉ lý chỉ lý, phộc nhật-lý, bột-luật, mãn đà mãn đà, hồng, phát tra”
湡

丁印

丁印

向忝

向忽

穴

楠神

向神

狫

民誆

*) OṂ– KILI KILI VAJRA VAJRI BHŪR BANDHA BANDHA HŪṂ
PHAṬ
Do Ấn Chân Ngôn này gia trì cho nên giả sử ở nơi niệm tụng trong Đạo Trường,
chẳng y theo Pháp trừ tất cả lỗi lầm, chẳng lành, cảm chiêu chướng nạn thì do Ấn này
gia trì cho nên thành Tòa Kim Cương. Thiên Ma với các loài gây chướng chẳng dám
gây não hại, dùng ít công sức mà mau chóng được thành tựu to lớn, tùy theo Tâm lớn
nhỏ, tương xứng với đất của Đàn Trường, nên biết như vậy.

_ Tiếp theo, kết Phương Ngung Giới Kim Cương Tường Ấn: Dựa theo Quyết Ấn lúc
trước, dựng thẳng Thiền Trí (2 ngón cái) sang bên cạnh như hình bức tường.

Nên quán Ấn thành chày Kim Cương. Từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh lửa Kim
Cương bùng cháy. Xoay Ấn theo bên phải vòng quanh Thân ba vòng xứng với Đàn
lớn nhỏ, liền thành bức tường Kim Cương bền chắc.
Chân Ngôn là:
“Án, tát la, tát la, phộc nhật-la, bát-la ca la, hồng, phát tra”
湡

屹先

屹先

向忝

盲一先

狫

民誆

*) OṂ - SARA SARA VAJRA-PRAKARA HŪṂ PHAṬ
Do kết An này với tụng Chân Ngôn, tác ý gia trì cho nên tất cả chư Phật còn
chẳng làm trái ngược huống chi các loài khó điều phục khác, Tỳ Na Dạ Ca
(Vināyaka), trùng đôc, loài có nanh vuốt nhọn lại có thể xâm lăng sao?
_ Người Du Già lại nên ở đỉnh núi Tu Di, quán cái Điện báu lớn, Điện này do
Ngọc Ma Ni vô giá tạo thành. Bốn phương ngay ngắn, có đủ bốn cửa, hai bên phải trái
của cửa đều có cây phan cát tường vòng khắp, xà ngang rộng rãi rũ treo chuỗi ngọc,
chuỗi Anh Lạc, chuông, chuông lắc tay, phan, lụa, mọi thứ xen kẽ nhau dùng để trang
nghiêm xoay bày trong Điện, gió nhẹ thổi lay, phát ra âm thanh hòa nhã.
Lại ở bốn góc bên ngoài Điện với các góc của cửa, dùng báu Kim Cương hình
bán nguyệt, hình trăng tròn đầy để tô điểm. Cột báu bày thành hàng, rũ treo áo khoác
ngoài (thiên y) tuyệt đẹp, mây hương bay vòng khắp, tuôn mưa đủ loại hoa....
Lại ở bên ngoài Điện ấy có vô lượng vật cúng, cây Kiếp Thọ (Kalpa-vṛkṣa) bày
thành hàng, chư Thiên rải tấu mọi thứ âm nhạc kỳ diệu, bình báu, Át Già, thức ăn
uống mầu nhiệm của cõi Trời, đèn bằng ngọc Ma Ni .....
Tác Quán này xong thì tụng Kệ này là :
Dùng sức Công Đức ta
Sức Như Lai gia trì
Cùng với sức Pháp Giới
Cúng dường khắp mà trụ
_ Nói Kệ này xong, liền kết Đại Hư Không Khố Tạng Ấn: Mười ngón tay kết Kim
Cương Phộc, đè ép Tiến Lực (2 ngón trỏ) như vật báu, Kèm duỗi Thiền Trí (2 ngón cái) ép
Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), hợp Đàn Tuệ (2 ngón út), Giới Phương (2 ngón vô danh) như
cây phướng.

Kết Định Ấn, tụng Chân Ngôn, tưởng từ Ấn tuôn ra phẩm vật cúng dường, lầu
gác… như bên trên.
Chân Ngôn là:
“Án, nga nga nẵng, tam bà phộc, phộc nhật la, cốc”
湡 丫丫巧

戌矛向 向忝 趌

*) OṂ – GAGANA SAṂBHAVA VAJRA HOḤ
Dùng Chân Ngôn Ấn này gia trì cho nên giả sử tác Quán chẳng thành thì đều
thành cúng dường rộng lớn chân thật, là do chỗ thành của Pháp như thế (Pháp nhĩ)

_ Lại quán trong lầu gác có Liên Hoa Thai (Padma-garbha), ở trong Liên Hoa
Thai tưởng chữ Hột-Lý (猭: HRĪḤ) tuôn ra ánh sáng to lớn chiếu khắp vô biên Thế
Giới của Phật, hết thảy chúng sinh chịu khổ được ánh sáng chiếu chạm đến, đều được
giải thoát.
Từ trong ánh sáng lớn này hiện ra Mã Đầu Đại Uy Nộ Vương có bốn mặt đều phẫn nộ,
nanh cọp ló ra trên dưới, tám cánh tay đều cầm khí trượng, ngồi ở đài hoa sen trên bàn đá
báu. Trên đỉnh đầu của mặt chính giữa có đầu ngựa màu xanh biếc, tóc như xoắn ốc, thân có
màu hách dịch như mặt trời, toàn thân rực lửa nóng bức như lửa của Kiếp Tai, thiêu đốt
nghiệp chướng trong ngoài của Người, Trời. Vô lượng chúng Phẫn Nộ với mười vị Ba La
Mật Bồ Tát giáp vòng vây quanh làm Thị Vệ, tám vị Cúng Dường Bồ Tát đều trụ ở bản vị (vị
trí của mình).

Bốn góc của lầu gác có bốn vị Đại Đồng Tử (Mahā-kumāra) thuộc nhóm Bà La
Đá Ma (Pradāna), Bà La Già Na (Prajana), Nhất Kế La Sát (Eka-jaṭi-rākṣasaḥ), A
Bà La Để (Aprati) cùng với vô lượng quyến thuộc trước sau vây quanh.
Lại có nhóm tám vị Đại Long Vương (Mahā-nāga-rāja) cùng với vô lượng chúng
Long Vương đều vây quanh tám phương.
Lại có mười hai lớp Đại Thiên Vương (Mahā-deva-rāja) vây quanh bốn bên, tám
Bộ của chư Thiên khác dùng làm quyến thuộc.
Như vậy quán tưởng vô lượng Thánh Chúng với Bản Tôn cho thật rõ ràng phân minh
đừng để bị quên mất thứ tự.

_ Liền kết Tài Phát Ý Chuyển Pháp Luân Bồ Tát Ấn: Hai tay đều nắm Kim Cương
Quyền, Tiến Lực (2 ngón trỏ), Đàn Tuệ (2 ngón út) cùng móc kết nhau

Liền tụng Chân Ngôn là
“Án, phộc nhật-la chước yết-la, hồng, nhược, hồng, noan, hộc.”
湡 惵忝弋咒 猲 切 猲 圳 趌
*) OṂ – VAJRA-CAKRA HŪṂ – JAḤ HŪṂ VAṂ HOḤ
Liền đem Ấn này đặt ở trên Đàn phía trước Thân, tức thành Liên Hoa Bộ Mẫu
Điều Phục Đại Mạn Trà La. Đem Ấn đặt ở trên trái tim, tức tự thành Đại Mạn Trà
La. Để Ấn chạm vào tượng Bản Tôn dù tượng ấy là tranh vẽ, tượng đồng, tượng lụa

đều thành Đại Mạn Trà La. Đem Ấn để trong Hư Không ở trước thân tức khắp Hư
Không Giới thành Đại Mạn Trà La. Người tu hành, giả sử có vượt Pháp, sai lầm mất
ba nghiệp, phá Tam Ma Gia Giới…..Do Kết Ấn này tụng Chân Ngôn gia trì cho nên
hay trừ bỏ các lỗi lầm đều được viên mãn.
_ Tiếp theo, kết Phổ Thỉnh Cảnh Giác Nhất Thiết Thánh Chúng Ấn: Như Kim
Cương Phộc lúc trước, dựng thẳng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), co Tiến Lực (2 ngón trỏ) như
móc câu liền thành

Người Du Già dùng âm thanh trong trẻo, hoà nhã, tụng Cảnh Giác Thánh
Chúng Chân Ngôn ba biến cảnh giác Bản Tôn, mười vị Ba La Mật Bồ Tát với Thánh
Chúng của Liên Hoa Bộ.
“Án dạ tứ, thí già lam, tố nghiệt đá, chỉ nhượng, phệ nga đa, bát-la noa nhĩ
đán đế phộc la, tát đát-phộc, vĩ cật-la ma (2) ca lỗ, tứ tát noan, phộc la ná, ma hạ
ma la (3) A tán noa ca, tát đát-phộc, vĩ thuật địa, ca la ca (4) đát đát-lệ nan, để la
diêm, để la diêm (5) vĩ la diêm, vĩ la diêm (6) A la la, cật-lý bá ma dã (7) sa-phộc
hạ”
玅仲扛 圯季 鉏丫凹 玅泒 合丫凹
ĀYĀHI ŚĪGHRAṂ SUGATA-ĀJÑĀ VIGATA
渨他亦阢佢 皊娮 屹玆 合咒交
PRAṆĀMINTANTE VARA SATVA VIKRAMĀ
玸刎 扛 屹慈 皊娮叼 涗扣涂挬
KARO HI SARVAṂ VARADĀ MAHĀ-BALA
唒畇汔玸 屹玆 合圩 渻乙娮玸
ACAṆḌAKA SATVA VIŚUDDHI KĀRAKA
凹泥 叼阠 娮仲凸 娮兇
TATRE DĀNTI RAYĀTI RAYAṂ
合娮兇 合娮兇
VIRAYAṂ VIRAYAṂ
唒娮全 邟扔 涗娭 渢扣
ARARĀ KṚPA MAYA SVĀHĀ

_ Tiếp theo, kết Phổ Triệu Tập Phật Bồ Tát Ấn. Liền chia Ấn trước, giao cánh
tay trước ức ngực, bên phải đè bên trái, dùng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) [? 2 ngón
trỏ], Thiền Trí (2 ngón cái) thành thế búng ngón tay.

Liền tưởng tay trái nâng Kim Cương Kiền Chùy, tay phải cầm chày Độc Cổ
Kim Cương, âm thanh rung lắc vang dội khắp mười phương Thế Giới, chư Phật, Bồ
Tát, tất cả Thánh Chúng nghe xong đều đến tập hội trong Hư Không trên Mạn Trà La.

Người Du Già liền trụ Quán Tự Tại Bồ Tát Tam Ma Địa, liền tụng Liên Hoa
Bộ Nhất Bách Bát Danh Tán (Bài tán 108 tên của Liên Hoa Bộ) lễ khắp tất cả Thánh
Chúng.
Tụng Tán Thán là :
“Nhạ dã đổ, một-lý noa la hướng khư nhạ tra kế xả ca la khí đà lam (1) bát
ná-ma phộc lãng nga duệ sắt-trí đát la dã, mật đát-la, sa hạ sa-la bộ trâm (2) Sa
đát đa na mạc sa-cật-lý đố, tỳ vĩ nễ dã, đà la nhĩ phộc nga nẫm (3) A hạ ma phộc
lộ chỉ đế thấp-phộc la, ngu lam sa đa điệm bát-la noa đa (4) bả ná-ma la nga,
nãnh ma lam (5) ca ma, la nga mẫu đáp hàm (6) lộ ca nẵng tha, mạn đà mính (7)
tát phộc thuật đà.”
堲娭加 妲他栯 荽圣 堲盄 了荽 玸栯扔 叻劣
JAYATU MṚṆĀLA ŚAṄKHA JAṬA-KEŚA KALAPA DHARAṂ
扔痧皊娮忉 份炚 氛娭弁氛 屹喣哎禾分 屹凹凹 傛涗馲玆
PADMA-VARAṄGA YEṢṬHI TRAYA-NETRA SAHASRA-BHUJAṂ SATATA NAMASKṚTVA
央本 合渰四娮 只皊丫鉔
DHUPE VIDYA-DHĀRA DEVA-GAṆĀṂ
唒喣涗皊吐丁包湤娮 乃冰迮 祊凹仟 渨垸半
AHAM AVALOKITEŚVARA KURUM SA-TATAṂ PRAṆATAḤ
扔痧 全丫 市猣吋
PADMA-RĀGA NIRMALAṂ
乙涗 全丫仿柰伐
KĀMA RĀGAM UTTAMAṂ
吐玸左垿 啒神 伙
LOKA-NĀTHA BANDHA ME
屹笎圩益 帆貄 畇
SARVA ŚUDDHA SIDDHYA CA

_ Tiếp theo, kết Mã Đầu Tôn Câu Ấn: Hai tay kết Kim Cương Phộc co Tiến
Lực (2 ngón trỏ) [?ngón trỏ phải] như móc câu, tụng Chân Ngôn ba biến.

Chân Ngôn là :
“Án, hạ dã cật-lý phộc (1) ma hạ bả ná-mãng củ xá (2) yết la-sái dã nga già
lam (3) tát phộc bả ná-ma củ la, tam ma diễm (4) bá ná-mãng củ xả đà la (5)
hồng, nhược (6)”

輆 成伏奔向 亙扣扔痧 唒仩圭一滂伏 圯季 偡啥 扔痧乃剕 偡亙兇 扔痧 唒仩在
四偅 狫 切

*) OṂ– HAYAGRĪVA, MAHĀ-PADMA
AṄKUŚA
AKARṢĀYA
ŚĪGHRAṂ – SARVA PADMA- KULA-SAMAYAṂ, PADMA-AṄKUŚA-DHĀRA
– HŪṂ JAḤ.
Do kết Ấn này thỉnh triệu, tất cả Thánh Chúng đều đến tập hội.

_ Tiếp theo, kết Bất Không Quyến Sách Bồ Tát Ấn: Hai tay chắp Liên Hoa Hợp
Chưởng, Tiến Lực (2 ngón trỏ) Thiền Trí (2 ngón cái) kết Kim Cương phộc, đưa ngón cái
phải vào trong hổ khẩu của tay trái

Liền tụng Chân Ngôn là :
“Án, A mộ già bả ná-ma bá xả (1) củ lỗ đà yết la-sái dã (2) bát-la phệ xả dã
(3) ma hạ bả du bả để (4) diễm ma, phộc lỗ noa, củ phệ la (5) một-la hám-ma, phệ
sái đà la (6) bả ná-ma củ la, tam ma diễm (7) Hồng, Hồng, Hồng, Hồng (8)”

輆 狣伕千扔痧扒在 呢四一滂伏 埮秪圭伏 亙婍偝圩唻凸 伏亙 偣冰仕 乃吒先 肴鉖
秪勍四先 匭痧乃匡 偡亙兇 狫 狫 狫 狫

*)OṂ– AMOGHA-PADMA-PĀŚA KRODHA AKARṢĀYA PRAVEŚĀYA –
MAHĀ-PĀŚUPĀTI, YAMA, VARUṆA, KUBERA, BRAHMA, VEŚADHĀRA,
PADMA-KULA- SAMAYAṂ – HŪṂ HŪṂ HŪṂ HŪṂ
Do kết Ấn này, tất cả Thánh Chúng đều được dẫn vào Đại Mạn Trà La.

_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Tỏa Bồ Tát Ấn: Hai tay chắp Liên Hoa hợp chưởng, Tiến
Lực (2 ngón trỏ) Thiền Trí (2 ngón cái) kết Kim Cương Phộc, đều vịn nhau như cái vòng.

Liền tụng Chân Ngôn là :
“Án, bả ná-ma sa-bố tra, mãn đà (1) tát phộc bả ná-ma củ la (2) tam ma dạ,
xí-già-lam (3) hồng, noan (4)”
輆 匭痧厘垺 向呅 偡埳 匭痧乃匡 偡亙兇 圯季 狫 圳

*)OṂ– PADMA-SPHOṬA
BANDHA – SARVA
PADMA-KULASAMAYAṂ ŚĪGHRAṂ – HŪṂ VAṂ.
Do kết Ấn này, tất cả Thánh Chúng dùng Bản Thệ Đại Bi ở trong Đạo Trường
đều y theo Bản vị, trụ bền chắc chẳng tan.
_ Tiếp theo kết Liên Hoa Câu Ma La Ấn: Hai tay chắp Liên Hoa Hợp Chưởng, co
Thiền Trí (2 ngón cái) vào trong chưởng đều đặt ở khoảng giữa của Đàn Tuệ (2 ngón út) Giới
phương (2 ngón vô danh)

Liền tụng Chân Ngôn là :
“Án, sát mục khư (1) sa nẵng đắc củ ma la (2) phệ sái đà la (3) bả ná-ma
kiến tra dạ, phệ xả dã (4) tát phộc bả ná-ma củ la, tam ma diễm (5) tát phộc mẫu
nại lam, mãn đà dã (6) tát phộc tất đà dụ mính, bát-la duệ tha (7) bả ná-ma phệ
xả, Ac, phệ xả, Ac (8)”

輆 偡情几 偡巧 偡乃交捖 秪在四先 匭痧孓幻伏 秪圭伏 偡埳 匭痧乃匡 偡亙兇 偡埳
仿炎向呅傂 偡埳 帆四伏 伙 直仰守 匭族合在 哸 玅合喨 哸

*) OṂ– SAḌ-MUKHA SANA SAKUMĀRA – VEŚA-DHĀRA – PADMA
GHAṂṬĀYA VEŚĀYA – SARVA PADMA-KULA-SAMAYAM – SARVA
MUDRAṂ BANDHAYA – SARVA SIDDHĀYA ME PRĀYUṢAI – PADMA
ĀVIŚA AḤ , ĀVIŚA AḤ
Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn ba biến thì tất cả Thánh Chúng đều rất vui vẻ.

_ Tiếp theo, nên Tịch Trừ chư Ma, các loài gây chướng nạn nên dùng Giáng
Tam Thế Uy Nộ Ấn Chân Ngôn, ở trên 2 con ngươi quán chữ Hột-Lý (猭) biến
thành mặt trời tuôn ra vô lượng uy quang, ở trên mỗi một đường ánh sáng có mọi loại
chày Kim Cương Hỏa Diễm mãnh lợi. Cau mày trợn mắt, chuyển vòng theo bên phải,
ngoái nhìn Đại Chúng của Bồ Tát. Do mắt Uy Nộ của Kim Cương này ngoái nhìn, cho
nên chư Ma ẩn trốn ở trong Đại Chúng thảy đều lui tan. Dùng cái nhìn này, Bản Tôn
với Thánh chúng đều vui vẻ.
Liền kết Ấn: hai tay nắm Kim Cương Quyền, tay phải đặt trên cổ tay trái, Đàn
Tuệ (2 ngón út) móc ngoặc nhau, duỗi thẳng Tiến Lực (2 ngón trỏ).

An Ấn ngang trái tim, tụng Chân Ngôn ba biến.
Chân Ngôn là :
“Án, tốn bà, nãnh tốn bà, hồng (1) ngật-lý hận-noa (2) ngật-lý hận-noa, bả
dã, hồng (3) A nẵng dã, hộc (4) bà nga noan, phộc nhật-la, hồng, phát tra”
湡 鉏帎 郜鉏帎 猲 鉎谼鉎谼 唒悜傂 猲 觙矧傂 趌 砒丫圳 惵忝 猲 傋誆
*) OṂ– SUMBHA NISUMBHA HŪṂ – GṚHṆA GṚHṆA APAYA HŪṂ ĀNAYA HOḤ – BHAGAVAṂ VAJRA HŪṂ PHAṬ.

Do kết Ấn này tụng Chân Ngôn, trụ Phẫn Nộ Tam Ma Địa này, nên hết thảy phiền não
nghiệp chướng của thân tâm, dùng ngọn lửa Tuệ mãnh lợi của Kim Cương thiêu đốt sạch hết.

Liền đưa Ấn chuyển theo bên trái ba vòng để tịch trừ điều chướng. Liền chuyển
theo bên phải ba vòng, tùy theo ý lớn nhỏ để làm Giới Phương Ngung. Liền ấn lên
trái tim, vầng trán, cổ họng, đỉnh đầu đều tụng một biến xong, bung tán Ấn trên đỉnh
đầu.

_ Tiếp theo, kết Thượng Phương Kim Cương Võng Ấn: Dựa theo Tường Ấn
lúc trước, đem Thiền Trí (2 ngón cái) đều vịn lóng dưới của Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Kết Ấn thành xong, dùng làm chày Kim Cương. Lại từ Ấn tuôn ra vô lượng chày
Kim Cương, mỗi một cái chày Kim Cương đều tuôn ra vô biên ngọn lửa uy mãnh nối
tiếp nhau thành cái lưới, xoay Ấn trên đỉnh đầu vòng theo bên phải ba vòng.
Liền tụng Chân Ngôn là :
“Án, vĩ tắc-phổ la nại la khất sái, phộc nhật-la, bán nhạ la, hồng, phát Tra”
湡 合卼先治朽 向忝 正介匡 狫 民誆
*) OṂ– VISPHURAD RAKṢA – VAJRA PAṂJALA HŪṂ PHAṬ

Do Võng Ấn này, tụng Chân Ngôn gia trì cho nên liền thành cái lưới bền chắc
chẳng thể hoại.

_ Tiếp theo, kết Hỏa Viện Mật Phùng Ấn: Đem tay trái che đè lưng tay phải,
dựng Thiền Trí (2 ngón cái)

Kết Ấn thành xong, nên tác Quán này: “Từ Ấn tuôn ra ánh lửa nóng rực của Kim
Cương, tụng Chân Ngôn ba biến, chuyển quanh Thân theo bên phải ba vòng, tưởng ở
ngoài bức tường Kim Cương có lửa mạnh vây quanh”
Liền tụng Chân Ngôn là:
“Án, A tam ma ngân nễ, hồng, phát Tra”
湡

狣屹赩蚱

狫

民誆

*) OṂ – ASAMĀṂGNI HŪṂ PHAṬ

_ Tiếp theo, kết Chân Thật Đại Tam Muội Gia Ấn: mười ngón tay cài chéo
nhau bên trong rồi nắm lại thành Quyền, kèm dựng Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa), co
Tiến Lực (2 ngón trỏ) như móc câu đặt ở 2 bên Nhẫn Nguyện (2 ngón giữa) như hình
cái chày Tam Cổ, đem Thiền Trí (2 ngón cái) phụ cạnh Tiến Lực (2 ngón trỏ)

Xoay Ấn theo bên phải ba vòng, tụng Chân Ngôn ba biến, hộ ở bên ngoài Hoả
Viện Giới.
Liền tụng Chân Ngôn là :
“An, thưởng yết lễ, ma ha tam ma diễm, sa-phộc hạ”
湡 戌哠刑 亙扣屹亙兇 渢扣
*) OṂ – SAṂKARE MAHĀ- SAMAYAṂ – SVĀHĀ.
Do Ấn Chân Ngôn này gia trì, cho nên như Kinh Kim Luân Vương Đẳng Phật
Đỉnh nói: “Nếu có người tụng trì Đỉnh Luân Vương Phật Đỉnh thì bên trong 500 Do
Tuần, người tu Chân Ngôn của Bộ khác thỉnh Bản Sở Tôn niệm tụng mà Thánh Giả
chẳng giáng phó cũng chẳng ban cho Tất Địa, là do Uy Đức của Nhất Tự Đỉnh Luân
Vương thu nhiếp. Nếu kết Đại Giới này, giả sử có người lân cận trì tụng Luân Vương
thì chẳng hề trở ngại, chẳng thể cướp đoạt uy lực, Chân Ngôn sở trì khác đều mau
được thành tựu”

_ Tiếp hiến nước Át Già, hai tay nâng vật khí đựng Át Già để ngang trán hiến,
tụng Chân Ngôn bảy biến tưởng rửa hai bàn chân của tất cả Thánh chúng

Chân Ngôn là :
“Nẵng mạc tam mãn đa mẫu đà nam (1) Án, nga nga nẵng (2) tam ma sam
ma, sa-phộc hạ”
巧休 屹亙琲 后盍觡袎湡 丫丫巧

屹交屹亙 渢扣

*) NAMAḤ SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ – OṂ– GAGANA SAMA ASAMA
– SVĀHĀ.
Lúc người Du Già hiến Át Già thời khởi lên việc hy vọng trong Tâm, liền phát
Nguyện khải bạch: “Thánh Giả! Nguyện cho Tất Địa mong cầu của con mau chóng
thành tựu”

_ Tiếp theo, kết Hiến Hoa Tòa Ấn: Hai tay chắp Phù Dung Hợp Chưởng như thế
hoa sen chưa nở, để ngang trái tim. Thiền Trí (2 ngón cái) đều vịn móng ngón Đàn
Tuệ (2 ngón út) làm đài, các ngón còn lại như Ấn Kim Cương
Thành xong, quán Ấn là Hoa Sen Kim Cương, lại tưởng từ Ấn tuôn ra vô lượng toà hoa
sen Kim Cương phụng hiến Bản Tôn với hàng Thánh Chúng.

Tụng Chân Ngôn là :
“Án, phộc nhật-la, ca ma la, sa-phộc hạ”
湡 惵忝

一亙匡

送扣

*) OṂ_ VAJRA-KAMALA – SVĀHĀ
Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cho nên Bản Tôn với Doanh Tòng liền chân thật
đều nhận được tòa ngồi.

_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Hỷ Hý Bồ Tát Ấn: Hai tay chắp Liên Hoa Hợp
Chưởng, kèm đứng Thiền Trí (2 ngón cái) và hơi mở ra, đặt trên trái tim liền thành
Người Du Già quán tưởng thân của mình ngang đồng với Hỷ Hý Bồ Tát (Lāsyebodhisatva), tưởng từ trong trái tim tuôn ra vô lượng Hỷ Hý Bồ Tát cúng dường Bản
Tôn với tất vả Thánh Chúng.
Liên Hoa Hỷ Hý Chân Ngôn là :
“Án, bả ná-ma, la tế, la nga dã (1) ma hạ nhĩ vĩ (2) la nga, bố nhạ, tam ma
dã, hồng (3)”
湡 悜斬 全凸 全丫傂 亙扣只合 全丫 朮堲 屹亙傂 猲
*) OṂ– PADMA-RĀTI RĀGAYA MAHĀ-DEVI, RĀGA-PŪJA-SAMAYA
HŪṂ.
Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cúng dường cho nên chẳng bao lâu đắc được
Như Lai Địa (Tathāgata-bhūmi), trụ Pháp viên mãn Hiện Pháp Lạc Trụ (Dṛṣṭadharma-sukha-vihāra), chứng thành Vô Thượng Bồ Đề (Agra-bodhi)
_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Man Bồ Tát Ấn: Liền dùng Ấn trước, duỗi cánh tay
hướng về phía trước cho ngang bằng với vầng trán của mình, vận tưởng từ trán tuôn ra
vô lượng Liên Hoa Man Bồ Tát (Padma-māle-bodhisatva) cúng dường Bản Tôn với
tất cả Thánh chúng.

Liên Hoa Man Chân Ngôn là :
“Án, bả ná-ma ma lê (1) tị tru tả, tị sái ca (2) bố nhạ, tam ma dã, hồng (3)”
湡 悜斬 交同 唒石趔弓石宇哠 朮堲 屹亙傂 猲
*) OṂ– PADMA-MĀLE, ABHIṢIṂCA ABHIṢEKA PŪJA SAMAYA HŪṂ
Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cúng dường cho nên mau được đầy đủ tướng tốt,
sẽ làm Pháp Vương của ba cõi.

_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Ca Tán Bồ Tát Ấn: Liền dùng Ấn trước, hạ xuống
dưới ngang lỗ rốn, chắp tay Liên Hoa đưa dần dần lên đến miệng. Đem Ấn từ miệng
hướng về phía trước, hạ tuôn chảy xuống dưới.
Tưởng từ miệng tuôn ra vô lượng Liên Hoa Ca Tán Bồ Tát (Padma-gītebodhisatva) cúng dường Bản Tôn với tất cả Thánh Chúng.
Liên Hoa Ca Tán Chân Ngôn là :
“Án, bả ná-ma nghĩ đế (1) nga ná nghĩ đa (2) bố nhạ, tam ma duệ, hồng (3)”
湡 悜斬 久包 丸垿 久凹 朮堲 屹亙份 猲
*) OṂ– PADMA-GĪTE, GĀTHA GĪTA, PŪJA SAMAYE HŪṂ
Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cúng dường cho nên chẳng bao lâu sẽ đủ 64 loại
Phạm Âm, bốn Vô Ngại Biện, hay ở vô lượng Thế Giới chuyển bánh xe Đại Pháp.
_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Vũ Bồ Tát Ấn: Hai tay đều nắm Liên Hoa Quyền.

Trước tiên ở trước ngực cũng trợ nhau xoay chuyển như múa. Tiếp ở ức ngực,
cũng trợ nhau xoay chuyển theo bên trái như thế múa. Tiếp theo, ở gò má, xoay
chuyển bên phải rồi ở gò má xoay chuyển bên trái như trước. Tụng Chân Ngôn chẳng
gián đoạn. Cuối cùng chắp tay Liên Hoa đặt ở trên đỉnh đầu.
Tưởng từ đỉnh đầu tuôn ra vô lượng Liên Hoa Vũ Bồ Tát (Padma-nṛtyebodhisatva) cúng dường Bản Tôn với tất cả Thánh Chúng
Liên Hoa Vũ Chân Ngôn là:
“Án, bả ná-ma nãnh-lật để-duệ (1) tát phộc bố nhạ (2) bát-la vạt đa nẵng,
tam ma duệ, hồng (3)”
湡 悜斬 坲抖 屹浻 朮堲 渨惵痡矧 屹亙份 猲
*)OṂ_ PADMA-NṚTYE – SARVA PŪJA PRAVARTTANA SAMAYE
HŪṂ.
Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cúng dường cho nên sẽ được ba loại Tấn Tật Ý
Thành Thân. Trong khoảng sát na ở vô lượng Thế Giới tác Thần Thông Du Hý, lợi
ích Hữu Tình, rộng làm Phật sự.

_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Phần Hương Bồ Tát Ấn: Hai tay chắp Liên Hoa Hợp
Chưởng, úp 2 tay hướng xuống dưới bung tán. Tưởng Từ Ấn tuôn ra biển mây hương
thơm mầu nhiệm tràn khắp pháp Giới cúng dường khắp tất cả Như Lai Hải Hội
Liên Hoa Phần Hương Chân Ngôn là :
“Án, bả ná-ma độ bả, bố nhạ, tam ma duệ (1) bát-la hạ-la ná dã (2) bả ná-ma
củ la ná dĩ đế (3) ma ha nga nê kế (4) bả ná-ma, la để, hồng (5)”

湡 悜斬 失悜 朮堲 屹亙份 渨剝叨傂 悜斬 乃匡矧元包 亙扣 丫仗了 悜斬 捖凸
猲

*)OṂ – PADMA-DHŪPA PŪJA SAMAYE, PRAHLADAYA PADMAKULAN-AJITE – MAHĀ-GAṆIKE – PADMA RATI HŪṂ.
Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cúng dường cho nên đắc được Như Lai Vô
Ngại Kim Cương Giải Thoát Trí.

_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Hoa Cúng Dường Bồ Tát Ấn: Hai tay chắp Liên Hoa
Hợp Chưởng, hướng lên trên như thế rải hoa.
Vận tưởng từ Ấn tuôn ra mọi loại hoa màu nhiệm của cõi Trời, cúng dường khắp
tất cả Như Lai Hải Hội.
Liên Hoa Hoa Cúng Dường Chân Ngôn là :
“Án, bổ sáp bả, bố nhạ, tam ma duệ (1) bả ná-ma phộc tất nãnh (2) ma ha
thất-lý duệ (3) bả ná-ma củ la, bát-la để hạ lý (4) tát phộc la-than, sa đà dã, hồng
(5)”
湡 觢廘 朮堲 屹亙份 悜斬 名帆郜 亙扣 冑份 悜斬乃匑 渨凸扣刑 屹楔飲
州叻傂 猲
*)OṂ– PUṢPA-PŪJA SAMAYE – PADMA-VĀSINI MAHĀ-ŚRĪYE –
PADMA- KULA PRATIHĀRE - SARVĀRTHA SĀDHAYA – HŪṂ
Do kết Ấn này tụng Chân Ngôn cúng dường cho nên đắc được Bách Phước
Trang Nghiêm Vô Biên Thọ Dụng Thân.
_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Đăng Chúc Bồ Tát Ấn: Hai tay chắp Liên Hoa Hợp
Chưởng, dựng thẳng Thiền Trí (2 ngón cái) hợp nhau như hình hoa sen.
Từ Ấn tuôn ra vô lượng ánh sáng của đèn MA NI chiếu khắp tất cả cõi Phật
Liên Hoa Đăng Chúc Chân Ngôn là :
“Án, nễ bả, bố nhạ, tam ma duệ (1) bả ná-ma củ la, tốn ná lý (2) ma ha nỗ
để-dã lộ kiền, tán nhạ nẵng dã (3) bả ná-ma tát la sa-phộc để, hồng (4)”
湡 叵悜 朮堲 屹亙份 悜斬乃匑 弋汔印 亙扣 唒平併 觙吐哠 戌獌矧傂 悜斬
屹捖辱凸 猲
*)OṂ– DĪPA-PŪJA
SAMAYE – PADMA-KULA-CAṆḌALI
MAHĀ
ANUṢYA ĀLOKA SAṂJÑĀNAYA PADMA SARASVATI HŪṂ
Do kết Ấn này, tụng Chân Ngôn cúng dường cho nên đắc được năm loại mắt
Thanh Tịnh của Như Lai.
_ Tiếp theo, kết Liên Hoa Đồ Hương Bồ Tát Ấn: Hai tay chắp Liên Hoa Hợp Chưởng
để ngang trên ngực, chia tán như thế xoa hương

Tưởng từ Ấn tuôn ra biển mây hương xoa bôi (đồ hương) cúng dường khắp tất cả
Như Lai Hải Hội.
Liền tụng Liên Hoa Đồ Hương Chân Ngôn là :
“Án, hiến đà, bố nhạ, tam ma duệ (1) ma hạ bả ná-ma củ la (2) tế trí củ lỗ (3)
tát phộc yết ma nê mê (4) bả ná ma tất địa, Hồng (5)”

湡 丫呅 朮堲 屹亙份 亙扣 悜斬 乃匑 圭阠乃冰 屹湱 哠愍仗 伙 悜斬 帆渻 猲
*) OṂ– GANDHA-PŪJA SAMAYE – MAHĀ-PADMA-KULA ŚĀNTIṂ
KURU – SARVA KARMAṆI ME PADMA SIDDHI HŪṂ.
Do kết Ấn này tụng Chân Ngôn cho nên mau được năm phần Pháp Thân: Giới,
Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến.
_ Tiếp theo, kết Phổ Cúng Dường Ấn cúng dường Bản Tôn với Thánh Chúng: hai tay,
mười ngón cùng cài chéo nhau phần đầu ngón

Kết Ấn thành xong, tụng Chân Ngôn, suy tư từ Ấn tuôn ra mọi loại mây biển
cúng dường: Kỹ nhạc, ca múa, Hỷ Hý....của cõi Trời, quần áo màu nhiệm của cõi Trời,
thức ăn uống, đèn sáng, Át Già, Hiền Bình, Kiếp Thọ, phan báu, phướng báu, lọng
báu, các loại báu...., hết thảy vật thọ dụng của tất cả Người Trời, vật cúng dường sai
khác rất nhiều, như Đại Thừa Khế Kinh đã nói về vật cúng dường, vòng khắp tất cả
Thế Giới tận hư không khắp Pháp Giới tất cả vi trần sát thổ chư Phật Hải Hội, mỗi mỗi
ở trước Thánh chúng đều có vật cúng dường chân thật.
Tụng Chân Ngôn là :
“Nẵng mạc tát phộc một đà, mạo địa tát đát phộc nam, tát phộc tha khiếm,
ốt ná-nga đế, sa phả la tứ hàm, nga nga nẵng kiếm, sa-phộc hạ”
巧休 屹啥 后湀 白渻屹班觡袎

屹楠卡

丈

栥怐包

剉先 扛伐

丫丫巧入

送扣

*) NAMAḤ SARVA BUDDHA BODHI-SATVĀNĀṂ – SARVATHĀ
KHAṂ – UDGATE SPHARA HIMAṂ GAGANAKAṂ_ SVĀHĀ.

_ Tiếp theo, tụng Bản Tôn Tán Thán là :
“Án, phộc nhật-la đạt ma, tô sa đát-phộc la tha (1) phộc nhật-la bát ná-ma tô
du đà ca (2) lộ kế thấp phộc la, tô phộc nhật-la khất-xoa (3) phộc nhật-la ninh
đát-la, nẵng mô tát-đô đế”
湡 惵忝 叻愍 鉏屹班飲 惵忝 悜斬 鉏圩湀哠 鉏惵忠朽 惵忝弁 泥矧伕肣包
*)OṂ– VAJRA-DHARMA SU-SATVĀRTHA – VAJRA-PADMA SUŚUDDHAKA – LOKEŚVARA – SU-VAJRĀKṢA VAJRA-NETRE – NAMO
STUTE.
THÁNH HẠ DÃ HỘT LÝ PHỘC NIỆM TỤNG QUỸ
_QUYỂN THƯỢNG (Hết)_

