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THÁNH CA NỄ PHẪN NỘ KIM CANG ĐỒNG TỬ BỒ TÁT
THÀNH TỰU NGHI QUỸ KINH
_QUYỂN TRUNG_
Phạn Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện_ Tam Tạng Sa Môn Đại Quảng Trí BẤT
KHÔNG phụng chiếu dịch
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ
Ta nay lại nói Pháp Tiên Hành. Trước Tháp Xá Lợi an trí Bổn Tôn tháng 3 ngày
15, tác đàn tùy lực cúng dường, lấy trầm hương bôi bơ, một ngày đêm hộ ma nhất biến
nhất thiêu, nếu trong đạo tràng thấy hoa động đậy tức biết hiệu nghiệm, tức nơi sáng
chiều cúng dường tam bảo bảy ngày, tức được tài bảo quan vị xứng ý lại được châu
báu …v…v…
Muốn khiến hư không có lửa gió, tụng 21 biến, ý tưởng tức trong hư không phát
lửa.
Lại muốn mưa, ngó hư không tụng 21 biến, tức giếng cam lồ lấy nước mưa dâng
Phật xong từ đó về sau làm gì đều thành.
Lại muốn hư không mưa hoa, ngó hư không tụng 21 biến, trong hư không mưa
các loại hoa.
Muốn nam hoặc nữ hoan hỷ dùng An Tất hương làm hoàn, chú 21 biến xưng tên
kia đem thiêu tức được.
Lại gia trì Xương bồ 21 biến đem ngậm trong miệng chỗ luận nghị đều được
thắng.
Nếu có Tỳ Na Dạ Ca lại nhiễu loạn làm chướng nạn, niệm chân ngôn này tất cả
đều tiêu tán, nếu thường niệm tụng không cần chú ý các chướng nạn đều tiêu hoại.
Lại Pháp ngày 1 khởi đầu trước tượng ngày 3 thời mỗi thời 1.008 biến thiêu An
Tất hương hộ ma cho đến hết tháng cầu gì đều được.
Lại trước tượng dùng hoa sen trộn bơ mật tụng chú 1.000 biến hộ ma tức được
phục tùng.
Nếu cầu y phục đến sông biển đi vào nước đến ngực lấy hoa có mùi thơm tụng
1.000 biến nhất biến nhất quăng vào nước tức được y phục mười bộ.
Lại lấy Ca mẫn hoa hòa bơ trộn mật hộ ma 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tất cả
hữut ình đều hoan hỷ phục tùng.
Lại trước tượng lấy tô ma na hòa bơ mật thiêu trong 7 ngày, ngày 3 thời, thời
1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu mọi người cung kính, được làm chủ một ấp.
Lại muốn hàng phục Thiết đốt rô, lấy xương người làm đinh làm hình kẻ kia hoặc
vẽ hoặc đắp gia trì 108 biến đóng nơi tâm kia tức hàng phục.
Lại muốn phá Thiết đốt rô khiến bị ma ra lấy củi thiêu tử thi làm đinh mài Tử đàn
hương bôi nơi đinh, lấy vải trong Thi đà lâm cột đinh đóng đầu hình Thiết đốt rô, Thiết
đốt rô ấy tức Mẫu Đà.
Nay lại nói Pháp họa tượng Kim Cang Đồng tử tướng phẫn nộ, quần da cọp, tay
phải cầm chày Kim Cang, tay trái Thí nguyện ấn. Đem tượng để trước Tháp Xá lợi làm
tiên hành pháp xong dùng hương hoa cúng dường tượng. Trước tượng làm một lò
vuông, làm Pháp Tăng ích: lấy trầm hương dài bằng ngón tay cái bôi bơ mật dầu.
Trong 7 ngày, ngày 3 thời, thời 108 biến nhất biến nhất thiêu tức được Trì Minh Thiên
an đạt na chân cách đất đi như gió, nghe gì đều không quên.
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Lại muốn thành tựu thuốc, dùng Yết ni ca hoa, long hoa thủy, Bạch đàn hương
đem giã nhỏ, lại lấy tượng chỉ (voi 20 năm trên trán có cục u có hương) hòa thuốc trên
,lựa ngày sau hủy mà làm khiến đồng nữ tắm rửa sạch sẽ mặc áo mới đã hòa hương kia
làm 7 viên bằng hạt bắp phơi khô trong mát (lấy hai ngón tay cái và trỏ vẽ thuốc lấy
sáp ong bao lại, bỏ hết ý dục dùng cây trúc mà bao sáp không cho dính tay, nếu có dấu
tay mất linh) lấy xanh trầm hương làm đồ đựng trước tượng thanh tịnh 3 ngày thời
niệm tụng cho đến khi trong hộp có phát ra tiếng “Khư tra khư tra”, tức lấy 1 viên cúng
dường Bổn Tôn, 1 viên phụng thỉnh lấy viên cúng dường thành tựu trước, lấy 1 viên
cho đồng bạn còn ba viên dùng vàng bạc mà bao lại, ngậm trong miệng, tức được ẩn
thân.
Lại muốn phá địch, lấy hoa để trên tử thi sau đó lấy củi thiêu tử thi còn dư mà
đốt, tụng chú 7 ngày lấy hắc nguyệt ban đêm hoặc giữa trưa mỗi thời 108 biến trước
đàn tam giác mặt xây về hướng nam mà ngồi xưng tên chủ tướng, lấy hoa mỗi biến
mỗi thiêu quân kia tức bị phá.
Muốn hiến tịnh hạnh Bà La môn hoan hỷ lấy Cu lan nỏa ca hoa xưng tên kia hộ
ma 7 ngày tụng chú tức hoan hỷ.
Lại trước Tháp Xá Lợi lấy Ngưu hoàng gia trì 108 biến dùng bôi nơi trán đi đến
đâu mọi người đều vui vẻ.
Lại lấy Cốt lựu thảo ban ban miêu hòa bơ hộ ma hộ ma 1.008 biến mỗi biến mỗi
thiêu tức tiêu trừ tất cả tai nạn, sống lâu.
Lại muốn việc khổ cho kẻ khác bị hàng phục ba thời lấy sữa hộ ma khổ kia tức
diệt.
Lại muốn văn trì bất vong, ngày tụng ngàn lời trước tượng các thứ cúng dường
lấy bơ bỏ đầy trong đồ bằng bạc niệm tụng cho đến hiện tướng tức được văn trì.
Nếu muốn sống lâu, uống sữa ăn đại mạch tụng chú 10 vạn trước tượng Ma Hê
Thủ La lấy Hùng hoàng để đầy trong đồ bằng đồng lấy 7 lá bồ đề mà che, như trên
cúng 8 phương thiên bằng cháo, thành tâm niệm tụng có bạn hoặc không bạn cần hộ tự
thân kết Bộ giáp ấn cho đến ba tướng hiện. Nếu ánh sáng hiện sống lâu vạn năm.
Lại muốn được kính trọng, lấy sắt làm luân hoặc xoa trước Tháp Xá Lợi để tượng
Kim Cang Thủ quảng đại cúng dường trước đàn dùng tay phải đè niệm tụng không
gián đoạn cho đến ra tiếng, tức biết thành tựu, tay cầm xoa hoặc luân tất cả thiên nhơn
đều quy thuận tôn trọng xem như Phật. Lại lấy đất hai bên bờ sông làm hình đầu chỉ để
trong đàn lấy chày Kim Cang để trên niệm tụng cho đến khi chày và chỉ lại gần thân
tức thành. Tay cầm chỉ muốn câu triệu Thiên Long Bát bộ hoặc nam hoặc nư, súc sanh
cầm thú …v…v… trong câu chú thêm kia kẻ kia mau như gió đều đến hành giả khiến
gì đều làm theo.
Lại trước Tôn tượng làm đàn cúng dường để Ngưu hoàng trong đồ bằng đồng
niệm tụng cho đến phát quang cầm thuốc đó uống sống lâu năm ngàn năm.
Lại lấy đất phân của 4 con trùng gia trì đồ trong đàn ngồi trên đàn niệm tụng cho
đến khi trong không trung có thuốc rớt xuống cầm thuốc đó thân như Kim Cang Thủ
Bồ Tát.
Lại muốn thành tựu Hỏa pháp lấy cây Tử đàn khắc hình hoa sen nở trước Tháp xá
lợi tụng niệm tụng cho đến khi quang hiện tức thành Trì Minh Thiên tôn trọng đệ nhất,
nếu đi đến các chỗ Trì Minh Thiên ở tất cả thiên long bát bộ đều tùy thuận.
Lại nếu bị độc trùng cắn quỷ mị làm bệnh hoặc rét hoặc bị độc dược lấy nước gia
trì 7 biến rải trên đầu hoặc cho uống tức trừ.
Lại Pháp muốn cột trói để hỏi việc một ngày một đêm không ăn niệm tụng Pháp
tức thành, hoặc đồng nam đồng nữ khiến tắm rửa mặc áo khiến ngồi gia trì hỏi quá khứ
hiện tại vị lai đều rõ. Pháp này giả sử phạm trong ngũ vô gián tội hiện đời không
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cóphần thành tựu, do nhập Mạn đà là hoán đảnh từ đó về sau được thành tựu tất cả
huống là trì giới đầy đủ.
Lại gia trì bột Ngưu hoàng 1.008 biến bôi trên đầu trán tất cả mọi người thảy đều
vui vẻ nếu trong chiến trận đao tên không trúng thương.
Lại sáng chiều lấy một vốc nước gia trì 7 biến mà uống, đồ ăn uống không cầu tự
đến.
Lại trước trì tụng chưa thành tựu gặp việc niệm tụng đều được.
Lại lấy Xỉ cuộc bôi đầu xỉa răng tức được đồ ăn ngon.
Lại tay trái nắm chéo áo cà sa gia trì 21 biến cùng người luận nghị được thắng
biện tài vô ngại.
Lại nếu gặp giặc chí tâm niệm tụng tức không bị thương hại.
Lại lấy Tư đà la việc hộ ma trì tất cả quỷ mị lấy tro Khư đà la gia trì rải nơi
người, người kia trì tụng không hiệu nghiệm muốn giải tụng tâm chú một biến.
Lại phụ nữ khó sanh lấy bơ một lượng gia trì 21 biến cho uống, trẻ sanh dễ dàng
không bị khổ não.
Lại Pháp muốn có ác nhơn hoan hỷ lấy sáp làm hình kẻ kia để nơi gia trì 21 biến
kẻ kia quy thuận.
Lại Pháp lấy hoa trắng trước Bổn Tôn 1.008 cái cúng dường hộ ma tức được mọi
người hoan hỷ.
Lại muốn khiến nam nữ cung kính trước họ tụng chú 1.008 biến tức cung kính
thuận phục.
Lại Pháp người trì tụng hoặc uống sữa hoặc ăn nếp lấy phân trùng làm hình Hòa
Tu Kiết Long Vương, hành giả ngồi trên thân rồng tụng niệm nếu cử động tức biết
thành tựu Long Vương, mỗi ngày cung cấp cho 18 người ăn. Lại hay nói vị lai quá khứ
các việc.
Lại hành giả uống sữa ăn đại mạch trước tượng niệm tụng tám ngàn biến tức
được tài bảo vô tận.
Lại Pháp ngày mồng một, mỗi tháng khất thực ăn bạch thực cho đến ngày 14
trước tượng niệmm tụng quảng đại cúng dường cho đến khi tượng động tức được An
đạt na. Ở trong các loại ẩn thân là hết, tâm nghĩ đồ ăn uống đều có, sống lâu 5.000
năm.
Lại Pháp đến sông biển lội đến ngực tụng chú 10 vạn sau đó nơi bên bờ sông lấy
cát làm tháp gia trì đem Bổn Tôn để nơi bên bờ dùng bơ mật sữa hộ ma tất cả các rồng
đều lại hàng phục sai khiến điều gì đều làm theo.
Lại dưới cây lớn một mình tạo yết tháp tụng chú 10 vạn xong kêu thợ thọ bát giới
dùng cây bồ đề làm xoa hai chia gia trì 10 vạn, dùng các thứ hương bôi lên. Tay phải
cầm xoa niệm tụng cho đến khi xoa phát quang tức biến thân thành Ma Hê Thủ La
Thiên hay điều phục những kẻ khó điều phục không có thể hơn được.
Lại cỡi ghe vào biển tụng chú 10 vạn, Hải Long Vương tức lại hiện thân cầu gì
đều được. Hải Long Vương cho hành giả Ma ni bảo châu, được rồi tức thành Trì Minh
Tiên bay trong hư không ở trong các Trì Minh Thiên là trên hết.
Lại Pháp khiến thợ đúc dùng thục đồng làm kiền bình ở trong để một ít lúa đậu,
các loại hột, các linh dược, vàng bạc châu báu, tác đàn cúng dường ngày 3 thời để bình
nơi giữa đàn, ngày 1 tháng thần thông khởi đầu cho đến ngày 15 tụng liên tiếp cho đến
khi trong bình phát quang tức bưng các Ứ già lần lượt hiến cúng Thánh chúng, đem
bình để nơi sạch sẽ, cần vật gì tùy ý thò tay vào bình mà lấy, trong bình xuất các vật
đầy đủ, tài bảo, xe cộ, áo quần … trước cúng dường Bổn Tôn sau tụng chân ngôn gia
trì nơi bình, phòng hộ không cho các ma lại lấy bình mang đi, nhớ đó.
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Lại Pháp vào sông biển lội đến ngực tụng 10 vạn, sau dùng cát hoặc bùn làm tháp
trước tượng tác quảng đại cúng dường, dùng thủy tinh làm như ý bảo châu hoặc dùng
đất mà làm để nơi tay phải kết già niệm tụng cho đến khi phóng quang tức thành bảo
châu làm Trì Minh Tiên.
Lại để tượng nơi tháp Xá Lợi, ngày 15 tháng thần thông trước tượng như Pháp
quảng đại cúng dường đốt đèn, tay phải cầm bảo tràng, trên tràng treo các tua thòng
xuống. Niệm tụng cho đến khi phóng quang tức được Như ý tràng thành tựu làm Trì
Minh Tiên.
Lại tháng thần thông ngày 15 trước tượng tác quảng đại cúng dường lấy trắp
đựng kinh Bát Nhã cùng hương bôi trắp, dùng râu hoa cúng dường cầm nơi tay trái kết
già tụng cho đến khi phóng quang, tức được thần thông đạt tất cả Phật Pháp vô ngại
giải thoát làm Trì Minh Thiên dùng lục độ lợi lạc vô biên hữu tình cho đến Vô thượng
Bồ đề.
Lại Pháp uống sữa hoặc ăn đại mạch nơi bờ biển, dưới gốc cây lớn trong 7 ngày 3
thời, tụng 1.008 biến các thứ báu vật trong biển tự nhiên vọt lên tùy ý mà lấy dùng.
Lại pháp ăn rau đậu ở trên núi tụng chú 1.008 biến tức thấy tất cả vàng trong núi
tùy ý mà lấy.
Lại gia trì bơ 1.008 biến cho đàn bà không có con ăn, tức có nam nữ.
Lại pháp lấy đề hồ gia trì 108 biến xoa thân vào nước không chìm vào lửa không
cháy, nếu thường niệm tụng không bị trúng các thứ độc.
Lại hành giả tác Tiên hành pháp xong ngày 8 đến 14 quảng đại cúng dường Bổn
Tôn sau thỉnh chúng Tăng cúng dường lấy Hùng hoàng để nơi trên đàn tràng vẽ hoa
sen trăm cánh ngồi trên đó niệm tụng cho đến khi đất mọc hoa sen, trên hoa sen có 16
Trì Minh Thiên tức cùng Trì Minh Thiên vi nhiễu bay lên hư không, người nào thấy
hành giả cũng bay trong hư không, hoa sen kia tức biến thành cung điện báu, sống lâu
một trung kiếp khi mạng chung được sanh tịnh diệu quốc thổ.
Lại Pháp gia trì nước 1.008 biến đem rải trên câu khô tức sanh hoa quả.
Lại nơi sông suối khô cạn niệm tụng nước tức đầy tràn.
Lại nếu bị sóng gió chìm đắm không thể bơi được, tụng chú đều được đến chỗ
cạn.
Lại Pháp muốn người cung kính dùng Bạch giới tử tụng 108 biến hộ ma lấy đất
sạch làm hình kẻ kia để trước tượng tụng chú 1.008 biến mỗi biến kêu tên người kia
tức được quy thuận.
Lại muốn cầu chúc hoan hỷ, trước tượng thiêu cây Ất ca ngày 3 thời qua 7 ngày
mỗi thời 1.008 biến tức được.
Lại muốn được chúng Tăng hoan hỷ trước tượng dâng 1.008 cái ??, tụng chú tức
được.
Lại thường trì tụng tức được tài bảo.
Lại lấy An tất hương 1.008 viên, hộ ma tức được 1.000 lượng
Lại trước tượng dùng Huân giáng hương hộ ma 7 đêm, mỗi đêm tụng 1.008 biến
tức được phục tàng.
Lại Pháp muốn được oan gia hoan hỷ trước tượng dùng Bạch giới tử hộ ma ngày
3 thời, qua 7 ngày mỗi thời tụng 1.008 biến oan gia tức hàng phục.
Lại lấy Tử khoán hộ ma ngày 3 thời thời 1.008 biến, nhất biến nhất thiêu tức
được mọi người quy phục.
Lại lấy Cánh mễ hộ ma ngày 3 thời, thời 1.008 biến qua 7 ngày tức được giàu có
nhiều tiền của.
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Lại Pháp ngày một mỗi tháng 1 ngày đêm không ăn, đến sông biển lội đến ngực,
lấy Tô ma na hoa 10 vạn cái tụng chú một biến, gia trì 1 cái ném xuống nước được 100
lượng vàng.
Lại gia trì nơi dầu, bôi nơi vết thương tức lành.
Lại gia trì trong cục đất 7 biến quăng vào nước, tất cả các loại ma kiệt, các loại
rồng …v…v… đều không hại được.
Lại ngày 13 đến ngày 15 ba ngày không ăn niệm tụng sau đến sông biển lội đến
rún dâng hoa, tụng 1.008 biến, mỗi biến bỏ một hoa vào trong nước tức được một kiện
áo quần, ngàn tiền vàng.
Lại tháng nguyệt thực trứơc Tháp Xá Lợi lấy tượng quỷ tử phơi, giã ra bột hòa bơ
mật làm viên, để trong đồ đồng lấy 7 lá bồ đề như trước niệm tụng như trước cho đến
khi phát quang, lấy thuốc cúng dường như trước còn đem uống ngày tụng vạn biến văn
trì bất vong.
Lại dùng chú này gia trì tất cả bệnh tật đều tiêu trừ.
Lại nếu thân bị các thứ bệnh nóng lạnh một ngày cho đến 7 ngày hoặc bị liên
miên, gia trì dầu mè 108 biến hoặc 21 biến bôi thân tức lành.
Lại nếu bị rét do Tùy xá già, các bộ đa quỷ mị làm rét, dùng chú gia trì chỉ trắng
gút lại mà đeo tức lành.
Lại Pháp đàn bà khó sanh gia trì dầu mè 21 biến bôi nơi rún sơn môn, tức sanh dễ
dàng.
Lại Pháp muốn vào trận, vẽ chú trên vỏ hoa hoặc trên lụa gia trì 1.008 biến cột
nơi cánh tay, tức đắc thắng có đại oai đức.
Lại trước căn bản tượng 1 ngày đêm không ăn, đi đến bờ sông biển ăn sữa hoặc
đại mạch, vào trong nước dùng 10 vạn hoa sen nở tụng 1 biến quăng vào nước 1 cái
tức được đại phục tàng.
Lại trước tháp Xá Lợi an trí Tôn tượng dùng cây Khư đà la làm củi lấy hoa sen 3
vạn mỗi biến mỗi thiêu tức thấy Bổn Tôn, hiến Ứ già cúng dường cầu gì đều được.
Lại lấy nước Trầm hương trước tượng dùng phân trâu mới hòa bơ mật hộ ma tụng
7 ngàn biến tức có con bò lại. Lại lấy phân trâu hòa bơ mật hộ ma tụng 2 vạn biến như
trước bò vàng tức lại, lấy sữa đó cúng tức được 10 ngàn người cúng dường.
Trước tượng Mãn hiền đại tướng lấy Tô ma na hoa ngày thiêu 8 ngàn cái cho đến
mãn 6 tháng tức được tiền vàng 1 ngàn.
Lại Pháp cúng dường Kim Cang Đồng tử tượng từ ngày 1 đến ngày rằm mỗi ngày
gia thêm đồ cúng dường, tượng tức nói ra tiếng: Ông đã thành tựu, từ đó về sau trước
tượng niệm tụng tức cầu gì đều được.
Lại muốn trừ các bệnh trong thân khiến tăng trưởng phước đức, khiến đồng nữ
tắm rửa mặc áo mới, dùng ngũ sắc xe dây gia trì 108 biến cột nơi tay phải tật bệnh tất
trừ khiến phước đức tăng trưởng.
Lại vào trong sông biển dùng dầu mè đen lấy dầu ba ngón tay mỗi biến mỗi thiêu
mỗi chấm dầu búng xuống nước mãn 8.000 biến tức được thóc lúa đầy đủ.
Lại Pháp mỗi ngày lấy hoa có mùi thơm tụng chân ngôn nhất biến một hoa hiến
Bổn Tôn, mãn 7 ngày được đại phước đức.
Lại lấy Ngưu tất giã nhỏ hòa bơ mật hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 10_ biến qua
7 ngày được các thứ trang nghiêm.
Lại lấy tua bách hợp đốt lấy Xương bồ 1.008 cái giã hòa bơ hộ ma, mỗi biến mỗi
thiêu,
Lấy tro chấm nơi trán tức được ẩn hình, 1 lần không thành, 2 đến 3 lần tức thành.
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Lại pháp ngồi dưới gốc Bồ đề (Dạ hợp cũng được) cúng dường tượng Thánh giả
lấy Ngưu tất đã hòa bơ mật hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 1.008 biến tức được voi
ngựa trâu bò tụ lại tùy ý sai khiến.
Lại Pháp tháng hắc phần thọ bát giới trước Xá Lợi tháp để đàn các thứ cúng
dường mỗi ngày mỗi tăng sau cúng trai tăng dùng bình bằng đất (ngõa bình đề) 4 cái
đầy nước lấy các hương dược bỏ trong bình mỗi bình gia trì 1.008 biến cho đến tháng 4
ngày 8 sáng sớm mặt trời chưa mọc khiến nam nữ tắm rửa trước Bổn Tôn tượng lấy
củi và tro thiêu tử thi lấy hồi hương hoa hộ ma tụng 10 vạn nhất biến nhất thiêu tức
trong nhà đồ ăn uống không thiều cần nên bố thí.
Lại Pháp nếu bị gông cùm tụng chú tức giải thoát.
Lại thần thông nguyệt đối trước căn bản tượng uống sữa hoặc ăn đại mạch ngày
15 khởi đầu cho đến ngày rằm liên tiếp niệm tụng Thánh giả tức lại đèn sáng rực đất
động, tượng động phát ra tiếng bảo hành giả: Ông được thành tựu. Từ đó về sau trước
tượng niệm tụng cầu gì đều được.
Lại tác tiên hành pháp xong niệm tụng trong 5 tháng. Sau để tượng trước tháp Xá
Lợi niệm tụng 6 tháng nữa tức được 5.000 tiền vàng.
Lại trước Tháp Xá Lợi tụng chân ngôn 10 vạn các tội nặng đáng đọa ác đạo đều
tiêu trừ.
Lại mỗi ngày khi mặt trời chưa mọc lấy 7 trái hồ tiêu gia trì 21 biến mà ăn tức
được văn trì ngày thuộc 150 bài kệ cho đến chết cũng không quên.
Lại lấy Tỳ Lê Lặc giã nhỏ hòa bơ mật hộ ma tụng 10 vạn biến mãn số xong trong
ban đêm được tiền vàng một trăm lấy nửa phần cúng dường Tam Bảo.
Lại muốn tự tha tăng ích lấy cây có sữa giã hòa bơ mật hộ ma ba ngày ngày 3
thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu chỗ cầu quan vị tài lộc, ruộng đất phước đức
thông minh đều xứng ý.
Lại nơi hai bờ sông không có người qua lại lấy đất đắp một đàn vuông 7 lạng trên
đàn vẽ hoa sen 1.000 cách trên hoa 1 lạng lấy 5 loại kim loại (vàng, bạc, đồng, thiếc,
sắt) làm một cái luân để trên hoa, dùng các hương hoa cúng dường 4 bên đàn đốt 7
chén bơ, 4 hướng để 4 bình nước thơm, trong bình để ít bảo vật, trên bình để câu duyên
quả đốt Quân giáng hương, Trầm hương, Thất lỵ phệ sắc tra ca hương, An tất hương,
thí thực tế phương thiên, Đông phương thí các cánh mễ bơ cơm, Nam phương thí nước
hòa cơm cánh mễ, Tây phương thí cánh mễ đường cát, Bắc phương thí nhũ mễ và
cháo. Trước tượng lấy củ Ba la xa đốt lấy Ngưu tất 1.008 cái đã hòa bơ mật hộ ma
trước gia trì 7 biến xong nhất biến nhất thiêu, luân tức phóng quang tay cầm luân tức
phi đằng hư không được các Trì Minh Thiên tôn trọng như Phật.
Lại ngày tháng bạch nguyệt, nguyệt thực ngày 15 thọ bát giới trước Tháp Xá Lợi
1 ngày đêm không ăn lấy Cù ma di chưa rớt xuống đất đắp một đàn vuông khoảng
bằng tấm da trâu, lấy sữa bò vàng có một con mẹ con đồng màu, khiến đồng nữ làm
thành bơ, lấy 7 lượng để trong đồ bằng vàng bạc, tay trái cầm tay phải ngón vô danh
nhúng bơ tụng chú, nếu nóng uống vào được văn trì, ngày tụng vạn lời cho đến chết
cũng không quên, nếu có khói mọi người thấy tôn trọng quý mến. Nếu phát quang tức
được ẩn hình (đem bơ cúng dường và ăn như ở trên đã nói).
Lại lấy tiên môn đông hộ ma tụng 1.008 biến sau lấy tro bỏ vào bốn bình đầy
nước, mỗi bình gia trì 1.008 biến, nếu bị quỷ mị ghẻ lác yếm đối, khiến họ tắm rửa
sạch sẽ, nơi thanh tịnh làm đàn tròn nhỏ, trên để giường khiến họ nằm lấy bình nước
hành giả tụng chú không gián đoạn, đem rải trên đầu và thân, hộ tất cả bệnh hoạn tai
nạn đều tiêu trừ.
Lại lấy Vô năng thắng hoa 1.008 cái hộ ma chú 1.008 biến nhất biến nhất thiêu đi
vào quân trận được thắng.
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Lại Pháp khiến đồng nữ xe dây tụng chú gia trì cột nơi tay trái không bị độc trùng
độc dược thương hại.
Lại Pháp nơi tụ lạc thành ấp bệnh dịch lưu hành trong nửa đêm làm một tiểu đàn
cúng tam bạch thực lấy nhũ mộc làm củi thiêu bơ tụng 1.008 biến mỗi biến kêu tên
quốc vương một lần mà thiêu tật dịch tất đi ra nơi khác.
Lại muốn hàng phục quỷ Cưu Bàn Trà lấy Đông hoa mạn dằn đài 10 chỉ, 1.008
cái đã hòa bơ hộ ma tụng 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu quỷ tức quy phục.
Muốn hàng phục ngạ quỷ lấy Du hộ ma mà tụng 1.008 biến mỗi biến lấy ba ngón
tay búng vào lửa tức hàng phục.
Muốn hàng phục Tỳ Xá Già lấy lụa nơi gò mả hộ ma tụng 1.008 biến mỗi biến xé
mỗi miếng mà thiêu, tức được hàng phục.
Lại Pháp muốn hàng phục quỷ Diên giản và quỷ ăn tinh khí, lấy lông dê đen hộ
ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 1.008 biến tức hàng phục.
Lại muốn hàng phục Ma Hê Thủ La lấy An tức hương làm 1.008 viên trộn bơ hộ
ma tụng 1.008 biến, mỗi biến mỗi thiêu, tất cả sứ giả của Ma Hê Thủ La đều hàng phục
sai sử hay làm tất cả việc.
Lại pháp lấy 1 lượng Hùng hoàng khi mua không được trả giá dùng Mật tương
mọc làm củi đốt Hùng hoàng như sắc lửa, xong đem bỏ vào đồ bằng đồng dùng bơ bôi
trên Hùng hoàng (bơ này lấy của con bò có một con, mẹ con đồng màu) bảo đồng nữ
chế thành bơ lấy bơ mật sữa mỗi thứ đầy đủ cúng dường Bổn Tôn, lấy Hùng hoàng bỏ
vào Đồng hợp tử gặp khi nguyệt thực ngày 13 đến ngày 15 ba ngày không ăn trước
Tháp Xá Lợi mặt xây về hướng Bắc lấy 7 lá Bồ đề 4 lá lót hợp tử, 3 lá che trên. Vô
Gián niệm tụng nếu tướng nóng hiện lấy chấm nơi trán mọi người thấy đều hoan hỷ,
khói hiện được An đạt na ánh quang hiện tức phi đằng hư không, như vậy có thể dùng
Ngưu hoàng, Thư hoàng, An thiện na dược, riêng Ngưu hoàng hơi khác một chút ít,
ngày 15 lấy lá sen để Ngưu hoàng để nơi hai tay chắp lại Vô gián niệm tụng cho đến ba
tướng hiện được y như trên.
Lại pháp lấy ngũ kim làm hoa sen, lấy Uất kim hương, Ngưu huỳnh, Long não
làm bột lấy nước mưa hoa làm 7 viên để trong hoa sen trước Tháp Xá Lợi để tượng
niệm tụng dùng tay phải đè thuốc niệm tụng cho đến phát quang, tức bay trong hư
không làm Trì Minh Thiên sống lâu vạn năm. Nếu dùng chân ngôn gia trì mũ nón vòng
xuyến đều được thành tựu như trước.
Lại Pháp trước Tháp xá lợi nếu là tục nhơn cầu thọ bát giới trước tượng quảng đại
cúng dường dùng ất ca một đốt lửa lấy Khư đà la dài 10 chỉ, hai đầu bôi bơ ngày 14 bắt
đầu hộ ma cho đến ngày 15 mỗi ngày dùng 1.008 cây Khư đà la mỗi biến mỗi thiêu
mãn 1.008 biến, giả sử phá giới phạm hạnh cũng được thành tựu hưởng nữa là đầy đủ
giới hành.
Lại lấy Cù ma di hộ ma 7 ngày mỗi đêm tụng 1.008 biến mỗi biến lấy một ít Cù
ma di hộ ma tức được 100 con trâu.
Lại lấy Đà ra bôi bơ mật hộ ma ba ngày ngày ba thời thời 1.008 biến mỗi biến
mỗi thiêu, tức được đại phục tàng nên dùng cúng dường rộng rãi phục tàng dùng không
hết.
Lại vào trong sông đứng trên ngực lấy liên hoa bôi bạch đàn tụng trăm ngàn biến
mỗi hoa ném vào trong nước tức được, phục tàng như hoa sen.
Lại lấy cây Cát tường 1.008 cái bôi bơ hộ ma ba ngày ngày 3 thời 1.008 mỗi biến
mỗi thiêu tức được tài bảo giàu có.
Lại lấy dầu mè đen hòa với bông lúa trước tượng hộ ma ba ngày ngày 3 thời thời
1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu trong nhà đồ ăn uống
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Lại Pháp muốn hàng phục rồng lấy các thứ hoa hộ ma ba ngày ngày 3 thời thời
1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức hàng phục.
Lại muốn hàng phục Dạ Xoa trước tượng lấy An tất hương làm hoàn hộ ma 7
ngày ngày ngày 3 thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức được.
Lại pháp muốn triệu Dạ xoa nữ lấy câu Vô ưu như trước hộ ma tức triệu Dạ xoa
nữ lại cung kính thừa sự chỗ cần áo quần tiền bạc bảo vật tùy ý đều cung cấp.
Lại trước Căn bản tượng lấy cây Trầm hương bôi bơ hộ ma 21 ngày ngày ngày 3
thời thời 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu tức được Chư Thiên gia hộ tai nạn tiêu trừ
phước đức tăng trưởng.
Lại Pháp nếu bị tù ngục ban đêm ban đêm tắm rửa mặc đồ mới sạch tụng 1.008
biến tức được giải thoát.
Lại Pháp nếu bị người giận dữ muốn hại lấy dầu mè hộ ma 1.008 biến tức họ
hoan hỷ.
Lại lấy Cốt lưu thảo lúa non hộ ma 7 đêm mỗi đêm tụng 1.008 biến mỗi biến mỗi
thiêu tức được y phục vô tận.
Lại Pháp tụng chân ngôn gia trì Xương bồ 1.008 biến đeo nơi cánh tay tới nơi
người nói ra cần gì đều được.
Lại thường niệm tụng ở nơi oán địch được thắng.
Lại thiêu An tất hương 10 vạn hoàn vô gián niệmm tụng hộ ma tức được 10 vạn
tiền.
Lại trước tượng quảng đại cúng dường tay phải cầm lá Bồ đề để kiếm trên lá bồ
đề, niệm tụng cho đến phóng quang tức hiến Ứ già cúng dường Bổn Tôn dùng tay phải
cầm kiếm tức cùng 1.000 quyến thuộc bay trong hư không đến cung điện Bổn Tôn các
Trì Minh Thiên đều cung kính cùng quyến thộc sống lâu 100 ngàn năm.
Lại lấy Xương bồ hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãi 1.008 biến tức được tài bảo.
Lại lấy cây cờ phướng gia trì 108 biến lấy hương hòa tô 7 chén cúng dường cây
cờ và dâng ứ già tô cầm cây cờ đi trước lính quan giặc liền thối tán.
Lại nếu thành ấp bị vây trước tượng lấy hoa màu vàng hộ ma 7 ngày ngày tụng
chú 1.008 biến, mỗi biến mỗi thiêu binh giặc tức rút đi.
Lại làm tiên hành pháp xong lấy Bạch giới tử hộ ma 7 ngày trong 1 tháng trong
nhà các mưa báu mưa xuống.
Lại lấy Cây cát tường đốt lửa trước tượng hộ ma 1.008 biến mỗi biến mỗi thiêu
tức được phục tàng hoặc giàu có.
Lại trước tượng quảng đại cúng dường lấy hoa hồi hướng trộn bơ hộ ma tụng 10
vạn biến mỗi biến mỗi thiêu tức đựơc tài bảo.
Lại Pháp an tượng trước Tháp Xá Lợi lấy hoa sen xanh 10 vạn cái hộ ma mỗi
biến mỗi thiêu trước được ruộng đất.
Lại trước tượng hương hoa cúng dường hành giả uống sữa hoặc ăn nếp lấy hoa
sen 1.008 cái trộn bơ hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 1.008 biến tức được 1.000 lạng
vàng.
Lại trước tượng lấy hoa sen đỏ hộ ma 10 vạn cái mội biến thiêu trong tâm cầu gì
đều được.
Lại muốn cầu quan, lấy hoa trắng 10 vạn cái bôi bơ hộ ma mỗi biến mỗi thiêu
mãn 1 vạn biến tức được quan vị.
Lại Pháp lấy bột sắt hộ ma tụng 1 vạn biến mỗi biến mỗi thiêu tức được 1.000
tiền vàng.
Lại Pháp lấy Uất kim hương trộn dầu thơm hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 10 vạn
hay mãn các thắng nguyện.
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Lại Pháp lấy tất cả hương hộ ma tụng 10 vạn mỗi biến mỗi thiêu tức được 1.000
tiền vàng.
Lại Pháp lấy Trầm thủy hương hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 10 vạn biến ngày
tụng ngàn lời, một phen qua tai cho đến chết không quên.
Lại pháp lấy tiểu dung thọ mộc hòa dầu thơm hộ ma tụng 10 vạn biến mỗi biến
mỗi thiêu tất cả cùm trói lao ngục đều được giải thoát.
Lại lấy sữa bò vàng mẹ con đồng sắc làm thành bơ bỏ vào đồ vàng gia trì 10 vạn
biến uống vào được văn trì bất vong ngày tụng vạn lời.
Lại pháp khi gặp oan gia tâm tụng chân ngôn, kẻ kia tức khởi lòng từ không có
làm hại.
Lại Pháp gia trì dương chi dấp nơi bệnh tất cả đều lành.
Lại Pháp lấy Bạch đàn hương trộn dầu hộ ma mỗi biến mỗi thiêu mãn 10 vạn tức
được 1.000 tiền vàng.
Lại Pháp xe chỉ ngũ sắc dùng chú gia trì 7 biến đeo nơi cánh tay tất cả quỷ mị đều
bỏ đi xa.
Lại Pháp gia trì tro sạch 7 biến rải quanh đàn tức thành kết giới.
Lại tụng chú 108 biến gia trì nơi cục đất quăng 4 bên tức thành đại oai kiết giới ác
tặc không dám gần.
Lại đàn bà không con sau ngày kinh lấy sữa bò mẹ con đồng màu tụng 108 biến
khiến họ lễ Phật Bồ Tát mà uống vào, hoặc nấu cháo hòa bơ gia trì 108 biến cho họ ăn,
tức sanh con phước đức.
Lại Pháp làm tiên hành Pháp xong trước tượng hương hoa cúng dường lấy Trầm
thủy hương lớn bằng ngón tay cái, hòa bơ và dầu hộ ma 7 ngày ngày 3 thời thời 1.008
biến mỗi biến mỗi thiêu tức thành Trì Minh Thiên.
An đạt ma thành tựu chân ngôn rời mặt đất ngày đi 1.000 dặm được văn trì bất
vong.
Lại Pháp vào sông biển đến ngực giữ giới đầy đủ lấy hoa có nhụy 1.008 cái tụng
1.008 biến mội biến mỗi hoa quăng xuống nước tức được 10 kiện quần áo.

THÁNH CA NỄ PHẪN NỘ KIM CANG ĐỒNG TỬ
_QUYỂN TRUNG (Hết)_
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