Mật Tạng Bộ 3 _ No.1097 (Tr.421 _ Tr.423)

BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI
TỰ TẠI VƯƠNG CHÚ KINH
_QUYỂN THƯỢNG_
Hán dịch: Đời Đường_ Thiên Trúc Tam Tạng BẢO TƯ DUY phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Phục hồi Phạn Chú: HUYỀN THANH
Nam mô hắc ra đát na đá ra dạ gia. Nam mô a lợi gia, a nhĩ đá bà gia, đát tha
nga đa gia. Nam mô a lị gia bà lô kiết đế thất phiệt ra gia, bồ địa tát đỏa gia, ma ha tát
đỏa gia, ma ha ca lô ni ca gia.
Đá điệt tha: Úm, a mộ già bát ra để a đá hồng hô phấn tra, sa phạ ha
垹伕 先寒氛祛伏
巧休 唒亦出矢伏 凹卡丫出伏
巧休 哧搜偳吐丁包湤全伏 白婠偡崟伏 亙惃偡崟伏 亙惃乙冰仗乙伏
凹渰卡 湡 唒伕叉帾凸倕冔 嵾嵾 傋誆 送惃
NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMAH AMITĀBHĀYA TATHĀGATĀYA
NAMAḤ ĀRYA AVALOKITEŚVARĀYA BODHI-SATVĀYA _ MAHĀSATVĀYA_ MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA
TADYATHĀ: OṂ_ AMOGHA APRATIHATA HUṂ HUṂ PHAṬ SVĀHĀ
Như vậy chỗ nói Bất Không Đà La Ni Tự Tại Vương Chú tức là chủ của hết thảy
Thần Chú bí mật. Nếu có người hay tụng Thần Chú này thành tựu, tức hay thông đạt hết
thảy Thần Chú, chỗ làm các sự nghiệp thảy đều viên mãn.
THÀNH TỰU TÔN GIẢ NÓI BẤT KHÔNG THẦN CHÚ CÔNG ĐỨC
_PHẦN THỨ NHẤT_
Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại nói Bất Không Thần Chú Vương.
Nếu thành tựu Phước không có mất, hay làm cho vô lượng vô biên cõi chúng sanh hết thảy
nghiệp chướng thảy đều thanh tịnh, hay gom vô lượng Phước Đức tư lương, tăng trưởng
Thiện Căn phương tiện thiện xảo, thông đạt vô biên Trí Huệ cảnh giới, sáu Ba La Mật đều
đầy đủ.
Lại hay chứng được Vô Thượng Bồ Đề, bốn Vô Sở Úy, mười tám Pháp Bất Cộng,
hết thảy Phật Pháp cùng bốn Thánh Đế, Thần Túc, Căn, Lực, Bồ Đề Phần Pháp.
Lại hay thị hiện Tĩnh Lự giải thoát, các Tam Ma Địa, Tam Ma Bát Đề.
Lại hay chứng được Thanh Văn, Bích Chi Phật và Như Lai Địa, thành tựu Bát Nhã,
lợi căn thông huệ, có Đại Oai Đức tinh tiến thế lực, đầy đủ Biện Tài, An Hình, bay đi trong
hư không, làm vua trong các Trì Chú Kim Cang, hết thảy đều được tự tại. Hay thành Chú
Tiên Hộ Thế an lạc, được Cát Tường Bình và Châu Như Ý, tùy theo việc làm hết thảy đều
được, hay sai khiến Sứ Giả, khiến La Sát làm theo ý mình, lại hay đi vào hang A Tu La.
Hoặc đốt các Hương, hoặc để Thuốc trong mắt hay thấy hết thảy Phục Tàng dưới đất,
chỗ làm các việc đều tự tại thành tựu, liệu trừ các bệnh, điều phục Quỷ Thần giữ gìn Đạo
Tràng. Khiến các Long Vương hoan hỷ vui sướng, làm mưa dứt mưa đều được tự tại.
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Lại ở trong hết thảy mọi người được tự tại, hay khiến hết thảy các tội ách thảy đều
tiêu diệt, tiền bạc vật báu mong cầu đều được, lại hay thành tựu vô biên Đà La Ni Môn và
Tam Ma Địa Môn.
Pháp Đại Bất Không Thần Chú này trong các Chú là hơn hết, Công Đức thù thắng
rộng lớn. Hay khiến hết thảy Trời, Rồng, Dạ Xoa, Càn Thát Bà. A Tu La, Yết Lộ Trà, Ma
Hô Lạc Già, các Bộ Đa Quỷ, Ngạ Quỷ, Tất Xá Già, Cưu Bàn Trà, La Sát Bà, Tinh Tú, Quỷ
gây chướng ngại…. thừa sự cúng dường tôn trọng ngợi khen.
Lại được Đế Thích, Phạm Thiên ủng hộ. Lại làm hết thảy Thành Tựu Chú Tiên, xa
lìa hết thảy tán loạn không dính mắc. Chỗ tu tập thọ trì cúng dường, cung kính tôn trọng
ngợi khen.
THÀNH TỰU THỌ TRÌ CÚNG DƯỜNG THẦN CHÚ
_PHẦN THỨ HAI_
Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát lại nói Pháp Thần Chú. Nếu muốn
tụng Thần Chú này, trước cần tắm gội mặc quần áo mới sạch, thanh tịnh tụng Chú, thọ Bồ
Tát Giới, khởi Tâm Từ Bi thương xót chúng sinh, ý luôn vui vẻ, nói lời chân thật, xa lìa
ganh ghét, lợi ích an lạc hết thảy Hữu Tình, tâm ngay thẳng, lòng tin trong sạch, ham thích
Công Đức, xả bỏ Tham Ai, Tham Sân Si. Nhớ niệm Tam Bảo, tâm luôn báo ân, nên rộng
cúng dường Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Ma Ha Tát. Đốt hương, rải hoa , hương xoa, hương
bột trang nghiêm tràng phan hoa cái. Ở trước mặt Tôn Giả một lòng tin trong sạch bền chắc,
nên tụng Thánh Giả Bất Không Quyến Sách Tâm Thần Chú 108 biến. Tức nhập vào Bất
Không Đà La Ni Tam Ma Địa Môn, Kết Ấn Liên Hoa , theo hơi thở ra vào lặng yên mà
ngồi. Do đây làm các việc đều được đầy đủ, liền ở trong mộng được thấy Thánh Quán Tự
Tại Bồ Tát, hoặc hiện hình Tỳ Kheo, hoặc hình Bà La Môn, hoặc hiện hình Đồng Tử, hoặc
hiện Đế Vương, hoặc hiện Tể Quan khen người tụng Chú rằng: “Lành thay Trượng Phu!
Ngươi hay thọ trì Chú của Ta nói. Ngươi có chỗ mong cầu đều được”. Người thọ trì
Chú, tâm có mong cầu điều gì, tùy ý mà cầu đều mau thành tựu. Do đây mà được diệt hết
thảy nghiệp chướng. Vĩnh viễn không đọa vào Địa Ngục Ngạ Quỷ Súc Sinh, thường sinh
vào các cõi lành, Bát Nhã hiện tiền, biện tài không sai, tăng trưởng chính niệm, chư Thiên
tùy thuận cùng làm bè bạn, chỗ làm tự tại không có chương ngại, đủ Đại Oai Thần .
Lại người trì Chú, tùy tâm mong muốn không bị oán tặc xâm hại, Hiền Thánh khen
ngợi. Thường được Quốc Vương, Đại Thần, Bà La Môn, Cư Sĩ kính trọng. Hết thảy Chúng
Sanh yêu mến cung kính, cúng dường lễ bái , làm sai khiến, làm chỗ Quy Y của hết thảy sợ
hãi, được hết thảy người tốt nhớ đến. Nếu thường tụng Thần Chú này thì ba Nghiệp Chướng
thảy đều tiêu diệt. Nếu tụng một biến thì mọi mong cầu về quần áo, thức ăn uống, giường
nằm, thuốc thang, các vật …. đều không có thiếu, vui vẻ sống lâu, tự tại

THÀNH TỰU THẤY QUÁN TỰ TẠI BỒ TÁT PHÁP
_PHẦN THỨ BA _
Nếu muốn được thấy Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát nên đến nơi thanh tịnh, núi, chùa,
tháp, miếu, hoặc trong rừng cây, bên bờ sông, chỗ yên vắng…mặc quần áo mới sạch, trì tám
Giới, thọ Bồ Tát Giới, ba Nghiệp thanh tịnh, vào Tam Ma Địa tu bốn Phạm Hạnh, không có
bỏn xẻn. Đối với các người Trì Giới Phước Đức luôn gần gũi xin được hoan hỷ. Sau đó ở
trước tượng Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát thọ Chú Pháp xong. Liền ở nơi thanh tịnh, ngồi Kiết
Già trên cỏ Cát Tường (Kuśala), tụng Bất Không Quyến Sách Tâm Chú một lòng không
lay động, dầu ngày dầu đêm không sợ sệt cho đến bỗng nhiên nghe trong hư không có tiếng
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hổ gầm cũng không được sợ. Nếu thấy nghe trong hư không trổi âm nhạc của chư Thiên ca
múa …. cũng không được kinh dị , hoặc thấy trời mưa hoa Mạn Đà La, hoa Ma Ha Mạn Đà
La, hoa Bát Đặc Ma, hoa Ưu Bát La, hoa Ưu Vật Đà, hoa Bôn Trà Lợi cũng không kinh
quái. Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát đến trước mặt khen rằng:”Lành thay! Lành
thay! Ngươi hay cúng dường Ta như vậy! Tụng trì Thần Chú có cầu điều gì?”. Người
tụng Chú liền từ tòa ngồi đứng dậy đối trước Tôn Giả đốt hương, rải hoa, lấy nước hòa với
Cánh Mễ (gạo tẻ) và các hoa tạp… cúng dường Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, nhiễu quanh
theo bên phải ba vòng, đầu mặt lễ nơi chân Bồ Tát. Khi ấy tùy theo ý muốn thảy đều ban
cho.

THÀNH TỰU PHÁP VẼ TRANH TƯỢNG
_PHẦN THỨ TƯ_
Bấy giờ Tôn Giả nói pháp vẽ tượng và Chú Pháp thành tựu. Nếu khi vẽ hình tượng
Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát, nên lấy mảnh lụa bỏ các lông tóc, dài ngắn tùy ý , không cắt hai
đầu. Đem màu sắc trộn với keo thơm , không lấy các thứ keo khác. Người vẽ Tượng trước
tiên phải thọ tám Trai Giới sau đó mới vẽ hình tượng của Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát với
thân màu vàng lợt, đầu đội mão hoa, tóc xanh rẽ ra hai bên vai sau trước, mặt mày vui vẻ ,
phóng trăm ngàn ánh sáng thanh tịnh hơn hết. Mặt có ba mắt, dùng toàn dây lụa trắng cột
tréo nơi ngực, dùng da nai che nơi hai vai, trang sức , dùng dây lụa báu cột ở eo lưng. Tôn
Giả có bốn tay, tay trái trên cầm hoa sen, tay trái dưới cầm Táo Bình (bình đựng nước rửa)
tay phải trên Thí Vô Úy, tay dưới cầm xâu chuỗi đều dùng các báu nghiêm sức. Thân mặc
áo Trời đứng trên hoa sen, có đại oai đức, Anh Lạc ngắn dài giao nơi cánh tay thòng xuống
dưới, dùng các báu làm vòng xuyến. Trên đảnh vẽ Phật Vô Lượng Thọ (Amitāyus) . Trong
tranh vẽ các thứ hoa.
Nếu muốn làm Đàn, ngày Xuân, Thu kỳ Bạch Nguyệt, ngày mồng tám hoặc mười
lăm , có Sao tốt trực, ngày không có gió có mây. Tức nơi ngoài Thành tìm đất tốt có cây cối
hoa quả mọc khắp nơi. Xung quanh có suối, nước , ao, hồ , cỏ xanh tươi tốt. Lấy đất vàng
làm bùn tô đắp mặt đất. Các việc đều y như Pháp loại bỏ ngói đá, xương cốt, đất xấu ác.
Đàn có 4 mặt , dùng Kim Tinh Xích Thổ, Hùng Hoàng, bột đá màu đỏ, xanh, vàng,
đỏ, trắng và màu đỏ vẽ Giới Đạo ở bốn mặt, mở một nơi một cửa. Ngoài cửa có hai cây trụ
Cát Tường. Trong Đàn vẽ hình ốc chữ Vạn, Hương Ấn. Trong cửa có hai hình Cát Tường.
Tùy theo chỗ làm ao, trong ao khắp nơi đều có hoa Ưu Bát La, Câu Vật Đầu, Bôn Trà Lợi
ca. Ở bốn bên ao vẽ hình Ngỗng .
Để tranh tượng trong Đàn Tràng, rải các thứ hoa, đốt các thứ hương cùng phướng,
phan, lọng báu cúng dường. Hoặc dùng vàng, bạc, các báu, đồng đỏ làm cái bình Cát
Tường đựng đầy các thứ hương, hoa, Ma Ni, trân Châu, vàng, bạc… hòa lẫn nhau. Dùng
các thứ hoa cột đeo nơi cổ bình. Đốt lúa nếp, hoa tán rải cúng dường để trang sức Đàn.
Dùng lụa trắng che lại. Ở bốn góc Đàn có một người đứng giữ, thân mặc giáp trượng.
Khi ấy Chú Sư mỗi ngày ba thời, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới, ba Nghiệp thanh
tịnh, thọ trì Luật Nghi. Ở trước tượng Thánh Quán Tự Tại dùng sữa, bơ, đường cát, Thạch
Mật để đầy trong đồ đựng mà cúng dường. Sau dùng Chiên Đàn, Trầm Thủy, Tô Hợp, Long
Não… các thứ hương trộn lại rồi thiêu đốt để cúng dường.
Ở trước tranh tượng trải tòa cỏ Cát Tường, ngồi Kiết Già, kết Ấn Liên Hoa để nơi
tim, chắp tay kính lễ hết thảy chư Phật Bồ Tát. Liền tụng Chú Hộ Thân
Úm, a mộ già bát ra để ha đá , ra xoa ra xoa (tự xưng tên) hồng, phấn tra
湡 唒伕叉帾凸倕冔 先啿 先啿 嵾 傋誆
OṂ_ AMOGHA APRATIHATA RAKṢA RAKṢA (….) HUṂ PHAṬ
359
Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com

Nếu muốn Hộ Thân , trước lấy một sợi tóc dùng Chú này chú vào 21 biến hộ tự thân,
không ai làm tổn hoại được.
_ Chú Quỷ Thần:
Úm, a mộ già, mạn đà, hồng hồng , phát tra
湡 唒伕千 傃叻 嵾嵾 傋誆
OṂ_ AMOGHA BANDHA HUṂ HUṂ PHAṬ
Nếu Chú Quỷ Thần, trước tụng Chú này chú vào sợi dây năm màu (ngũ sắc) 108 biến
cột ở bốn mặt Đàn. Sau đó chú vào nước 108 biến hoặc chú vào hạt cải (giới tử) hoặc chú
vào tro sạch rải tán bốn hướng Đàn tức hết thảy Quỷ Thần không dám gây não hại.
_Cấm Ác Quỷ Chú:
Úm, a mộ già bát ra để ha đá. Úm, hồng phấn tra
湡 唒伕叉帾凸倕冔 湡 嵾 傋誆
OṂ_ AMOGHA APRATIHATA _ OṂ HUṂ PHAṬ
Nếu cấm Quỷ Thần ác nên tụng Chú này chú vào nước 108 biến , hoặc chú vào hạt
cải, hoặc chú vào tro sạch rải tán các hướng ngoài Đàn khiến các Quỷ ác không được rình
tìm.
_ Cấm Ác Ma Chú:
Úm, a mộ già, đế lệ lộ chỉ dã, tỳ xà gia, cu rô ma, hồng, phấn tra
湡 唒伕千 河吐池 偢介伏 呢叻 嵾 傋誆
OṂ_ AMOGHA TRAILOKYA-VIJAYA KRODHA HUṂ PHAṬ
Nếu Chú Ma thì nên tụng Chú này chú vào nước 108 biến, hoặc hạt cải trắng (bạch
giới tử) , hoặc tro sạch tán rải mười phương bên ngoài Đàn tức cấm các Ma ác không thể
gây nhiễu não.
_ Cấm các Ác Ma Chú:
Úm, a mô già, ra xoa (tự xưng tên) sa bà ha
湡 唒伕千 先啿 渢惃
OṂ_ AMOGHA RAKṢA (…..) SVĀHĀ
Nếu muốn cấm các Ma Quỷ ác nên dùng Chú này chú vào nước 108 biến, hoặc hạt
cải trắng, hoặc tro sạch… chấm ở trên đảnh, trán, tim và hai vai, rưới vảy khắp thân khiến
cho hết thảy Ma ác, Quỷ ác không thể gây nhiễu loạn.
_Chú Đồng Bạn:
Úm, a mộ già, hồng, khư
湡 唒伕千 嵾 丈
OṂ_ AMOGHA HUṂ KHAṂ
Nếu muốn Chú Đồng Bạn, dùng Chú này chú vào nước 108 biến, hoặc hạt cải trắng,
hoặc tro sạch. Ở trong Đàn tán rải nơi Đồng Bạn tức hộ giúp họ. Các Ma ác, Quỷ ác không
dám gây não loạn.
_Chú Hương:
Úm, a mộ già, đạm ma, đạm ma, hồng, phấn tra
湡 唒伕千 叻亙 叻亙 嵾 傋誆
OṂ_ AMOGHA DHAMA DHAMA HUṂ PHAṬ
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Nếu khi đốt hương, trước dùng Chú này chú vào các thứ hương 21 biến, sau đó đốt
hương cung kính cúng dường.
_Chú thức ăn uống và hoa quả:
Úm, a mộ già , ngật hề lợi ninh, ngật hề lợi ninh, hồng , phấn tra
湡 唒伕千 邥谼 邥谼 嵾 傋誆
OṂ_ AMOGHA GṚHṆA GṚHṆA HUṂ PHAṬ
Nếu dùng thức ăn uống và hoa quả, khi muốn tán rải, trước tụng Chú này 108 biến,
sau đó ở ngoài Đàn theo bốn phương mà tán rải.
_Tùy tác sự nghiệp thành tựu Chú:
Úm, a mộ già, tỳ xá gia, hồng , phấn tra
湡 唒伕千 偢介伏 嵾 傋誆
OṂ_ AMOGHA VIJAYA HUṂ PHAṬ
Tùy làm việc gì, tụng Chú này đều thành tựu.
Thế Tôn! Người thọ trì Chú làm Pháp như vậy xong. Ở trong Đàn nên tụng Bất
Không Tự Tại Đà La Ni Vương Chú. Nếu thấy tranh tượng Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát
rung động, phát ra khói, phát ra lửa thì cứ bình tĩnh tụng Chú không nên sợ hãi. Nếu thấy
Tượng rung động thì được giàu có tự tại. Nếu thấy khói thì được làm vua. Nếu thấy lửa thì
bay trong hư không tự tại thành Trì Chú Tiên.
Người trì Chú nếu thấy lửa phát ra, tâm không nên sợ hãi, thân không lay động tức
được Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát hiện thân trước mặt an ủi, sau đó cầu gì đều được. Tức
được các Tam Ma Địa của Bồ Tát, được Bất Thoái Chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu
Tam Bồ Đề, nhớ được các việc đời trước và được vô lượng trăm ngàn Công Đức.
THÀNH TỰU SỨ GIẢ HAY THÀNH CÁC VIỆC
_PHẦN THỨ NĂM_
Bấy giờ Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát lại nói Sứ Giả hay thành các việc. Sứ Giả đây
tức là Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát Bất Không Quyến Sách Thần Chú Sứ Giả. Nếu muốn sai
khiến thì nên dùng các màu sắc đẹp đẽ vẽ trên lụa hình Sứ Giả và làm tượng Dược Xoa
Đồng Tử (Yakṣa-kumāra) với đầu tóc dựng đứng như lửa cháy, mặt mày giận dữ, mắt xanh
trợn đến nửa mũi, thân màu đỏ, áo quần màu đỏ, trong miệng ló ra 4 răng nanh, trên hai
dưới hai, lưỡi lè ra hoặc không, một tay cầm kiếm, một tay cầm sợi dây (quyến sách) , đầy
đủ các vật trang nghiêm nơi thân.
Muốn làm Pháp thời vào kỳ Bạch Nguyệt ngày mồng tám hoặc mười bốn, trì Trai
Giới thanh tịnh, an trí tranh tượng ở ngã tư đường hoặc trong nhà trống. Dùng hương hoa và
các thức ăn uống, các thứ cúng dường trừ máu thịt.
Người trì Chú trước nên tụng Chú phòng hộ tự thân. Ở trước tranh tượng, tụng Bất
Không Quyến Sách Chú Vương 108 biến. Khi ấy Sứ Giả hiện trước mặt, muốn cầu điều
gì, hoặc thấy việc gì thảy đều được. Người trì Chú tùy tâm mong muốn, Sứ Giả đều làm
theo. Bấy giờ Sứ Giả tùy theo chỗ thấy nghe đều đến nơi. Nếu người trì Chú muốn mỗi
ngày có trăm văn vàng bạc đều được, nhưng không nên dùng riêng cho mình và tham lẫn
cất giữ, chỉ nên cúng dường Phật Pháp Tăng Bảo. Việc này tự mình biết không được nói cho
ai, cũng không cùng người kết oán, nên ăn đồ thanh tịnh, không ăn đồ tạp nhạp, mỗi khi ăn
thời lấy ra một phần ăn của mình cúng dường Sứ Giả sau đó mới ăn, cần phải nhớ không
được quên. Tâm thường xa lìa Tham Sân Si, không được vọng ngữ, nói lời thành thật, vì kẻ
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khác mà nói Pháp, đối với hết thảy chúng sanh luôn khởi Tâm Từ bi làm lợi ích. Sau dùng
hương hoa, quần áo, phướng, phan, lọng báu, hương thoa, hương bột, hương đốt, rải hoa
thường luôn cúng dường Thánh Quán Tự Tại Bồ Tát để báo ân.
Nếu hay làm như vậy thì Sứ Giả ngày ngày cung cấp các thức ăn uống cho năm trăm
người, cho đến hết đời tùy ý đều được không có thiếu thốn.
BẤT KHÔNG QUYẾN SÁCH ĐÀ LA NI TỰ TẠI CHÚ VƯƠNG KINH
_QUYỂN THƯỢNG (Hết)_
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