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MA HA PHỆ THẤT LA MẠT NA DÃ ĐỀ BÀ HÁT LA XÀ
ĐÀ LA NI NGHI QUỸ
_MỘT QUYỂN_
Hán dịch: BÁT NHÃ CHƯỚC YẾT LA (Prajña-cakra: Trí Tuệ Luân)
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH

VẼ TƯỢNG
_PHẨM THỨ NHẤT_
Nếu có kẻ trai lành người nữ thiện thọ trì Đà La Ni này, trước tiên nên vẽ tượng,
lúc vẽ tượng thời trong màu sắc dáng vẽ chẳng được dùng keo nấu bằng da thú mà chỉ
dùng nước cốt thơm. Ngày mồng một của kỳ Bạch Nguyệt thỉnh thợ khéo, tắm gội tinh
khiết, trì trai, thọ 8 giới, lúc ra vào có đủ ba loại áo. Nếu đi nhà xí liền dùng nước
nóng thơm tắm gội, cũng đừng bàn Thủ công nhiều ít, liền lấy lụa trắng (bạch trập)
nhuyễn mịn, nếu không có Bạch Trập thì dùng lụa tốt cũng được, khổ lụa dài một
trượng năm thước, vẽ Thiên Vương (Deva-rāja) thân mặc giáp trụ có bảy báu kim
cương trang nghiêm, tay trái cầm Tam Xoa Kích (cây kích có 3 chỉa) tay phải nâng eo
lưng (có bản ghi tay trái nâng cái Tháp), chân đạp lên ba con Quỷ Dạ Xoa, chính giữa
là Địa Thiên (Pṛthivi-deva) cũng gọi là Hoan Hỷ Thiên (Nanda-Deva), bên trái là Ni
Lam Bà (Nilambā), bên phải là Tỳ Lam Bà (Vilambā). Thiên Vương ấy có khuôn mặt
đáng sợ, hình mạnh bạo, trợn mắt mở tròn, bên phải Ngài vẽ năm vị Thái Tử với hai
Bộ Dạ Xoa La Sát quyến thuộc, bên trái vẽ Ngũ Hành Đạo Thiên Nữ với các bà vợ là
quyến thuộc, rộng như Kinh Đại Nhật đã nói.

LÀM ĐÀN TRƯỜNG
_PHẨM THỨ HAI_
Nếu muốn làm Đàn thời vào ngày mồng một của kỳ Bạch Nguyệt bắt đầu làm cái
Đàn vuông rộng 8 khuỷu tay hoặc 6 khuỷu 8 thốn, liền chọn Thắng Địa đào sâu xuống
một trượng, loại bỏ nhóm xương cốt, gạch đá, vật ác. Lấy đất sạch ở nơi riêng biệt đổ
xuống, dậm nén cho bằng phẳng. Xong rồi, sau đó liền lấy đất màu vàng, Tế La hòa
với bụi hương Bạch Đàn làm bùn xoa tô Đàn, vót đẽo như mặt gương (một Bản ghi là:
lấy phân bò xoa tô), liền lấy bột gạo nhuộm 5 màu vẽ khắc trên Đàn làm ba Viện có
vách ngăn cách. Ngay chính giữa vẽ một Kim Cương Hỏa Diễm Luân (bánh xe rực
lửa của kim cương). Lại có một Bản ghi là: “Vẽ một trái Hỏa châu bên trên rực lửa”
mỗi một đầu góc đều vẽ Thập Tự Hình Bạt Chiết La (chày kim cương có hình chữ
thập).
Chính giữa của viện thứ hai vẽ Hỏa châu bên trên rực lửa. Mặt Đông Nam vẽ
Tam Xoa Cổ Kích. Mặt Tây Nam vẽ cái bình Quân Trì, trong miệng bình có cắm hoa
sen. Mặt Tây Bắc vẽ cái loa lớn.
Trong viện thứ ba, mặt Đông vẽ Sư Tử Vương. Mặt Nam vẽ Long Vương. Mặt
Tây vẽ Khổng Tước Vương. Mặt Bắc vẽ Dạ Xoa Vương, Trụ (cây trụ cột) Trượng (cây
gậy) dựng đứng trên đất (lập địa)
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Lại bốn góc Đàn đều đặt cái bình nước thơm, trong miệng bình có để nhiều loại
hạt quả với hoa lá.
Sau đó Chú Sư tắm gội, mặc áo mới sạch, ở trước tượng Thiên Vương bày mọi
thứ hương, hoa, thức ăn uống cúng dường. Xong chú vào 108 viên Ha Lê Lặc, Chú
một viên ném vào trong lửa thiêu đốt cho đến hết. Tức mỗi ngày đưa một thoi vàng
đến cho Chú Sư không để bị thiếu thốn. Nếu được vàng thời liền cuối ngày dùng cúng
dường Tam Bảo với trẻ con nghèo túng, đừng sinh tâm keo kiệt.

KẾT GIỚI
_PHẨM THỨ BA_
Nếu muốn Kết Giới thời trước tiên niệm Ma Ha Tỳ Lô Giá Na Phật 100 biến.
Sau đó Kết Giới, liền phát Đại Nguyện là: “Con (Họ tên…) đầu đội năm Dạ Xoa, chân
đạp các La Sát, ngưỡng thỉnh tận Hư không khắp Pháp Giới tất cả chư Phật, Bồ Tát,
Kim Cương Mật Tích Lực Sĩ, tất cả các Thiện Thần Vương, Thiên Thần Vương, Địa
Thần Vương, núi, rừng, sông, biển, mặt trời, mặt trăng, năm vì sao, 28 tú, Diêm La
Pháp Vương, Ngũ Đạo Tướng Quân, Thái Sơn Phủ Quân, Ty Mệnh Ty Lục, oan gia,
chủ nợ, Minh Quan Nghiệp Đạo, Hành Bệnh Quỷ Vương, Tỳ Thủ Yết Ma Thiên Tử,
Ngũ Phương Dược Xoa Đại Tướng, Tam Thiên Đồng Tử, bảy vì sao, bảy Tinh Tú,
Nhật Nguyệt Thiên Tử, các Đại Long Vương của nhóm Nan Đà Bạt Nan Đà, Hòa Tu
Cát…. thảy đều chứng biết. Nay con (Họ tên…) vì muốn thành tựu Đại Đà La Ni
Thần Nghiệm Pháp Môn. Nguyện xin tất cả Hiền Thánh như trên hộ niệm gia trì,
mau được thành tựu, khiến cho vui vẻ”
(Khải Thỉnh 3 lần)
Lại thỉnh riêng Long Vương ở năm phương, bốn Đại Thiên Vương, các Quỷ
Thần thuộc 28 Bộ.
Lại thỉnh riêng chúng Dược Xoa ở năm phương
Trước hết tụng Tâm Chú. Chú là:
“Nam mô Bà Đế Tra (1) ma ha ma ha lỗ (2) ô hô ô hô (3) La a tận tra đế (4)
toa ha”
矧伕 矛洨 亙扣亙祌冰鄋 栥鄋 全愻包 渢扣
*)NAMO BHAṬṬA MAHĀ-MAHAR UHU UHU RĀṢṬRATE SVĀHĀ
Tụng 21 biến liền thành Kết Giới.
Nếu hướng về nhà của người để trị bệnh, thời trước tiên cẩn thỉnh Ngũ Phương
Dược Xoa: Đông Phương Thanh Đế Dược Xoa, thân dài 3 trượng 3 thước, miệng
phun làn khí màu xanh. Nam Phương Xích Đế Dược Xoa. Tây Phương Bạch Đế
Dược Xoa, Bắc Phương Hắc Đế Dược Xoa. Trung Ương Hoàng Đế Dược Xoa,
thân dài cũng đồng với Thanh Đế, phun ra làn khí có màu theo bản phương và thỉnh
quyến thuộc.

TAY ẤN
- PHẨM THỨ TƯ 1) Dược Xoa lập thân ấn :
Duỗi thẳng chân phải, chân trái đạp xéo trên mặt đất, hai chân cách nhau khoảng
một khuỷu tay. Tay trái: dựng thẳng 3 ngón, đem ngón cái vịn trên móng ngón út rồi
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nâng đỡ eo lưng, hướng 3 ngón về phía trước. Tay phải mở 5 ngón trên khuôn mặt, làm
sắc giận dữ. Kết Giới Kết Đàn chuyển bên phải, một lần đọc một Chú, liền nói Chú là:
“Án (1) Đế bà dược xoa (2) Bàn đà, bàn đà (3) Ha, ha, ha, ha (4) toa ha (5)”
輆 只皊娭啿 捄神捄神 成成成成 渢扣
*)OṂ– DEVA-YAKṢA – BANDHA BANDHA – HA HA HA HA – SVĀHĀ
2) Hoán (hô gọi) La Sát thân ấn
Chắp hai tay lại, 2 ngón út cùng móc nhau, 2 ngón cái kèm dính nhau, hợp cổ
tay, đưa ngón trỏ qua lại.
3) Dược Xoa câu ấn :
Dưa theo Thân Ấn lúc trước, đặt ngón trỏ phải trên lóng thứ ba của ngón giữa
phải, để trên trái tim, chuyển theo bên phải Hành Đạo thì tất cả Dược Xoa và các
quyến thuộc thảy đều vui vẻ, thường làm việc thủ hộ cho Chú Sư.
4) Dược Xoa Hỏa luân ấn :
Đem ngón giữa trái chống đỡ ngón trỏ phải, ngón giữa phải chống đỡ ngón trỏ
trái, co 2 ngón vô danh vào trong lòng bàn tay sao cho lưng lóng thứ hai dính nhau,
kèm thẳng 2 ngón cái và 2 ngón út sao cho đầu ngón chống đỡ nhau, tụng Đại Tâm
Chú.
5) Dược Xoa thân ấn :
Ba Dược Xoa trị tất cả bệnh Quỷ, nên y theo Thân Ấn cũng đồng với Quân Trà
Lợi Lập Thân Ấn, co 2 ngón cái vào trong lòng bàn tay, 2 ngón vô danh đè trên móng
2 ngón cái, kèm thẳng ngón trỏ, ngón giữa, ngón út sao cho dính đầu ngón, cùng cách
nhũ phòng (2 vú) khoảng 5 thốn, tụng Đại Thân Chú.
6) Đại Hoan Hỷ Vương ấn :
Dùng tay phải nắm gấp tay trái rồi tác quyền, liền tụng Chú. Chú là :
“Na mô chỉ lợi chỉ lợi (1) câu ma lợi (2) hưu lựu xoa lựu, toa ha”
傛伕 七印七栯 儿交共 鄋冰 鉏冰 渢扣
*)NAMO KĪLIKĪLA-KAUMĀRI _HURU SURU_ SVĀHĀ
Nếu việc quan cấp bách, đại nhân giận dữ thời tụng chú này 7 biến liền rất vui
vẻ.
7) Phộc (cột trói) Đại Quỷ ấn :
Dựng thẳng 2 ngón cái, co ngón trỏ trái dính bên trong góc ngón cái trái, hơi gập
ngón trỏ phải; hai ngón bên dưới ngón giữa (ngón vô danh, ngón út) của hai tay đều co
chụm ở trong lòng bàn tay.
8) Dược Xoa Thực (ăn) Ấn :
Co 2 ngón cái hướng đầu ngón xuống dưới, dựng thẳng 2 ngón trỏ, cũng dựng 2
ngón giữa rồi hơi gập cứng; 2 ngón vô danh, ngón út đều co lại trong lòng bàn tay.
9) Dược Xoa Nha (răng nanh) Ấn :
Dựng thẳng 2 ngón cái hướng lên trên, dựng thẳng 2 ngón giữa, hơi gập cứng
ngón trỏ trái, co ngón trỏ phải đặt trên ngón cái trái sao cho đầu 2 ngón giữa cách nhau
khoảng nửa thốn; đều co kèm 2 ngón vô danh, ngón út trong lòng bàn tay.
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HỘ THÂN
_PHẨM THỨ NĂM_
Lúc muốn Hộ Thân, cũng thỉnh Ngũ Phương Dược Xoa, với Đại Luân Kim
Cương, liền tụng Đại Luân Kim Cương Đà La Ni 21 biến và tụng Thiên Vương
Thân Chú 21 biến, liền thành Hộ Thân. Chú là :
“Nẵng mô la đát nẵng đá la dạ gia (1) Nẵng mô phệ thất la ma noa dã (2) ma
ha la nhạ dã (3) đát nễ dã tha: Án, lăng nga, xá noa xá noa, khu nỗ khu nỗ, ma ha
la nhạ, la khất sái hàm, tát mạo bát nại la phệ tỳ dược, toa phộc ha”
傛伕娮湓氛仲娭
傛伕 疋侷皊他娭 涗扣全仄娭
凹改卡 輆 娮忉娮忉 盻汔盻汔 乃令乃仗 涗扣全堲 娮啿 赩 屹楞扔治吒湋
渢扣
*)NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMO VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-RĀJĀYA.
TADYATHĀ: OṂ – RAṄGA RAṄGA – DAṆḌA DAṆḌA – KUṆU KUṆI
_ MAHĀ-RĀJA RAKṢA MĀṂ – SARVA UPADRAVEBHYAḤ SVĀHĀ.
Tụng Chú này 21 biến liền thành pháp Hộ Thân.

KHẢI THỈNH RỘNG LỚN
_PHẨM THỨ NĂM“Nam mô bệ thất la mạt noa dã – Nam mô đàn na đà dã – Đàn nê thuyết la
dã, A yết xả, A bát lị nhĩ đá, Đàn nê thuyết la, Bát la ma ca lưu ni ca, Tát bà tát
đỏa, hứ đá chấn đá, ma ma (tự xưng tên) Đàn na mạt noa, bát lợi duệ xả, toái diễm
ma yết xả, toa ha”.
傛伕 疋侷皊他娭
傛伕叻傛叼娭
叼弁湤全玸溶 唒扔共亦凹 叼弁湤娮 扔娮涗乙冰仗玸 屹笎屹玆 托凹 才婑
涗涗
叻傛 皊勤 扔娮仄包湤娮涗玸溶 渢扣
*)NAMO VAIŚRAVAṆĀYA
NAMO DHANADĀYA
DĀNEŚVARA
AKARṢA
APARIMITA-DĀNEŚVARA–
PARAMAKĀRUṆIKA _ SARVA-SATVA HĪTA CITTA MAMA (....)
DHĀNA VARDHA PARAJĀTEŚVARAM AKARṢA – SVĀHĀ.
Tụng Chú này 7 biến xong, tiếp tụng Căn Bản Chú. Nếu lúc tụng Chú thời trước
tiên, nên xưng danh kính lễ Tam Bảo và Bệ Thất La Mạt Na Thiên Vương (Tỳ Sa
Môn Thiên Vương), hay bố thí tài vật khiến cho điều cầu nguyện của các chúng sanh
được đầy đủ, thảy đều thành tựu và cho họ được an vui.
Lại có một Bản ghi là: “Pháp Hô Triệu, trước tiên an trí ở Đẩu bính (cán sao
Bắc Đẩu) phía trước đốt An Tất Hương, người tác Pháp ngồi ở chính giữa, mặt hướng
về Đẩu môn (cửa sao Bắc Đẩu), thân mặc áo đen, tụng Chú 7 biến, xưng danh tự của
Quỷ Thần một biến. Mỗi lần tụng Chú một biến thì một lần xưng danh tự của Quỷ
Thần, cho đến 49 biến, 7 ngày 7 đêm như vậy. Bắt đầu từ ngày 15 của tháng cho đến
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ngày 29, trong sạch tắm gội Trì trai, ở trên Đàn đốt An Tất Hương, thắp 7 chén đèn,
bên ngoài để một cái bát chứa nước sạch rồi tác Pháp, Quỷ kia liền hiện trụ, cùng nói
chuyện, mỗi mỗi Quỷ tự nói xong, hay tùy miệng sao lục Danh tự (tên gọi) vị (địa vị)
Tiếp đến điều cần yếu để Khu Sử (sai khiến, đuổi đi), vàng bạc, 7 báu, tất cả tài
vật, quần áo, cỏ thuốc, báu trong biển, ngọc trong núi; hết thảy vật quý của cung Trời,
cung Rồng, 5 Nhạc 4 Tân (5 núi 4 bãi); hết thảy quả trái kỳ dị của Nhân Gian với Bí
Tạng Kinh Luận , phương pháp Chú Thuật......tùy điều ưa muốn đều lấy đưa cho, mỗi
mỗi không có trở ngại.

CẦU SỨ GIẢ
_PHẨM THỨ SÁUPhàm lúc muốn Khu Sử Quỷ Thần, trước tiên, nên làm riêng một vị trí ở ngoài
Đàn, đặt một chén đèn, một bát nước sạch, một bó cỏ sạch. Bày trên mặt đất xong, làm
49 cái bánh dầu, 49 cái bánh không dính dầu, rải dính trên cỏ, hô Danh Tự của các Quỷ
Thần để thí thực . Sau đó có thể sai khiến Quỷ Thần
(1) Nếu muốn rộng tụng các Tạng Kinh Luận liền hô Quảng Tụng Sứ Giả
(2) Nếu muốn hay luận nghĩa liền kêu gọi Luận Nghĩa Sứ Giả
(3) Nếu cầu Thông minh Trí Tuệ liền kêu gọi Thông Minh Đa Trí Sứ Giả
(4) Nếu cầu kho báu che dấu trong đất, liền kêu gọi Phục Tàng Sứ Giả
(5) Nếu muốn vào núi: Tọa thiền, bay, luyện, học theo Tiên, liền kêu gọi Thuyết
Pháp Sứ giả.
(6) Nếu muốn cầu vật báu của cung Rồng, liền hô Long Cung Sứ Giả
(7) Nếu muốn cầu pháp: ẩn hình, bay lên cung Trời, biến hóa, liền hô Ẩn Hình
Sứ Giả
(8) Nếu cầu Cấm Chú Quỷ Thần với pháp Đạp Thang Cấm hỏa (đạp lên nước
sôi, cấm lửa), liền hô Cấm Chú Sứ Giả
(9) Nếu cầu thức ăn uống, tiền tài, quần áo, liền hô Kỳ Cập Kỳ Sứ Giả
(10) Nếu cầu hiểu biết rộng, liền hô Bác Thức Sứ Giả
(11) Nếu muốn cầu hưng thắng, liền hô Thắng Phương Sứ Giả
(12) Nếu cầu sinh lợi, liền hô Hưng Sinh Lợi Sứ Giả
(13) Nếu cầu chủng điền (ruộng gieo hạt), nhiều danh vọng lợi ích, liền hô Điền
Vọng Lợi Sứ Giả
(14) Nếu cầu quan vị cao, liền hô Cao Quan Sứ Giả
(15) Nếu cầu giàu có , liền kêu gọi Hữu Ty Mệnh Sứ Giả
(16) Nếu muốn biết về người chết, người chưa chết, liền kêu gọi Tả Ty Mệnh
Sứ Giả
(17) Nếu cầu Trấn Trạch (trấn nhà cửa), Nhương Tai (đẩy lui tại nạn), áp đảo
chuyển hung thành cát, liền hô Bắc Đẩu Sứ Giả
(18) Nếu muốn biết văn án cát hung của Địa Ngục, liền hô Ngũ Quan Sứ Giả
(19) Nếu cầu Trường sinh bất tử, liền hô Thái Sơn Sứ Giả
(20) Nếu cầu dời núi lấp biển, liền kêu gọi Kim Cương Sứ Giả
(21) Nếu cầu biết tâm của người khác với ý của Quỷ Thần, liền hô Thần Thông
Sứ Giả
(22) Nếu cầu nước, lửa, đao, tên, thuốc độc chẳng thể gây tổn hoại, liền hô Tọa
Thiền Sứ Giả
(23) Nếu cầu mọi người yêu thích, liền hô Đa Mỵ Sứ Giả
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(24) Nếu cầu làm Đại y vương, liền hô Thần Tiên Sứ Giả
(25) Nếu cầu mùi thơm xông ướp toàn thân, liền hô Hương Vương Sứ Giả
(26) Nếu cầu nương theo Thần Thông để phi hành mười phương, liền hô Tự Tại
Sứ Giả
(27) Nếu cầu giáng phục Ma ác, liền hô Đại Lực Sứ Giả
(28) Nếu cầu giáng phục oan gia, liền hô Trì Trai Sứ Giả
Như trên là 28 loại Sứ Giả riêng biệt, nếu lúc hô thời Chú này hô chung hết. Chú
là:
“Nam mô phật đà la ni – Nam mô pháp Đà La Ni, Nam mô Tăng Đà La Ni –
Nam mô tát bà ma ha yết la ha hát la xà, hỗ trợ cho tôi … Hồng hồng – Hàm hàm
– phấn”
傛伕 后盍 四娮代
傛伕 叻愆 四娮代
傛伕 戌叉 四娮代
傛伕 屹笎 涗扣 奇扣 全堲 娮啿 赩 漡漡 碢碢 傋誆
*)NAMO BUDDHĀ-DHĀRA,NĪ
NAMO DHARMĀ DHĀRAṆĪ
NAMO SAṂGHĀ DHĀRAṆĪ
NAMO SARVA MAHĀ-GRAHĀ-RĀJA – RAKṢA MĀṂ (….) HUṂ HUṂ –
HŪṂ HŪṂ – PHAḤ
1) Án – Phệ thất la mạt na dã – đề bà, hát la xà, đà la ni nhiếp lục – Tát bà
ma ha lực, yết la ha thần, hát la xà, hỗ trợ cho tôi (…)Hồng hồng, Hàm hàm, phấn.
*)OṂ – VAIŚRAVAṆĀYA DEVA-RĀJA DHĀRAṆĪ Nhiếp lục – SARVA
MAHĀ-BALA GRAHĀ DEVATĀ, RĀJA RAKṢA MĀṂ – HUṂ HUṂ HŪṂ
HŪṂ PHAṬ
2) Án – A lợi gia bà lộ chỉ đế nhiếp bà la dạ, đà la ni Hàm hàm hàm hàm –
phán phán phán phán.
輆 玅搜皊吐丁包湤全娭 四娮代 猲猲猲猲 傋誆傋誆傋誆傋誆
*)OṂ– ĀRYA-AVALOKITEŚVARĀYA DHĀRAṆĪ_ HŪṂ HŪṂ HŪṂ
HŪṂ_ PHAṬ PHAṬ PHAṬ PHAṬ
3) Án – Ma ha khẩn hát la xà đà la ni, nhiếp lục, Hàm hàm hàm hàm, phấn.
*)OṂ– MAHĀ-ADHIRĀJA DHĀRAṆĪ, Nhiếp lục, HŪṂ HŪṂ HŪṂ HŪṂ
PHAṬ
4) Án – Đề bà hát la xà đà la ni, nhiếp lục, hàm hàm hàm hàm, phấn.
*)OṂ – DEVA-RĀJA DHĀRAṆĪ Nhiếp lục, HŪṂ HŪṂ HŪṂ HŪṂ PHAṬ
5) Án – Cù bà na già thần tiên, yết la ha, hát la xà, nhân hát la xà, nhiếp lục,
hàm hàm hàm hàm, phấn phấn phấn phấn.
*)OṂ – DEVA NĀGA DEVATĀ ṚṢĪ GRAHĀ RĀJA – NĀRA-RĀJA
Nhiếp lục, HŪṂ HŪṂ HŪṂ HŪṂ PHAṬ PHAṬ PHAṬ PHAṬ
6) Án – Ma ha lực tướng quân đà la ni, nhiếp lục, Hàm hàm hàm, cấp cấp.
*)OṂ– MAHĀ-BALA-SENAPATI DHĀRAṆĪ Nhiếp lục, HŪṂ HŪṂ HŪṂ
– Cấp cấp.
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7) Án – Dược xoa hát la xà, sắc sắc sắc sắc
*)OṂ – YAKṢA-RĀJA – Sắc sắc sắc sắc
8) Án _La sát hát la xà, hoán hoán hoán hoán
*)OṂ_ RĀKṢASA-RĀJA – Hoán hoán hoán hoán
9) Án – Tát bà ma ha lực hát la ha. Thần, hát la xà, hộ trợ cho tôi (…), sử
dịch – Đà la ni, nhiếp lục đà la ni – Như trì giả, đả đầu phá tác thất phần, cấp bà
ha”
*)OṂ – SARVA MAHĀ-BALA GRAHĀ DEVATĀ RĀJA, Hỗ trợ cho tôi sai
khiến DHĀRAṆĪ, Nhiếp Lục DHĀRAṆĪ – Như chậm trễ, đánh vào cái đầu, phá làm
7 phần – SVÀHÀ.
Chín đạo Đà La Ni như trên, mỗi mỗi đều tụng một biến, tức 28 loại Sứ Giả trên
kia không có ai không đến.
Nếu lúc hô triệu Quỷ thần, cần yếu là đợi đến đêm tối, trải cỏ sạch trên mặt đất ở
ngoài Đàn, để một bát nước sạch, 49 cái bánh dầu, 49 cái bánh không có dầu, với nhiều
quả trái. Sau đó vào Đàn tụng Chú. Nếu thấy Quỷ Thần, cần yếu nên tác Thệ Nguyện
sâu nặng. Sau đó cho ăn, sao chép Danh Tự của họ thì có thể được sử hô (sai khiến kêu
gọi)

NÓI THIÊN VƯƠNG CHÂN NGÔN
_PHẨM THỨ BẢY_
Phệ thất la mạt na dã đề bà hát la xà chất đá đà la ni (Vaiśravaṇāya Devarāja
citta-dhāraṇī: Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tâm Tổng Trì)
“Án – Tam mãn đa bột đà nẫm – phệ thất la ma noa gia, toa bà ha”
輆 屹涗阢 后湑觡 疋侷皊他娭 渢扣
*)OṂ– SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ – VAIŚRAVAṆĀYA – SVĀHĀ
Tụng Chân Ngôn này 21 biến thì sự mong cầu thảy đều thành tựu.
_Lại có Căn Bản Ấn. Hai tay, bên phải đè bên trái, cùng cài chéo nhau, dựng 2
ngón vô danh sao cho đầu ngón dính nhau, co 2 ngón trỏ như móc câu. Nếu Nghinh
Thỉnh thời hướng vào thân mà chiêu vời.

Nếu Phát Khiển thì hướng ra ngoài bật phát. Nếu lúc Niệm Tụng, kết Ấn để
ngang trái tim, tụng 7 biến xong, liền đưa lên đỉnh đầu buông tán. Sau đó lấy niệm
châu (tràng hạt) chuyên tâm tụng Chân Ngôn.
_Lại có một Bản Tâm Chân Ngôn :
“Án, tiệm bà la , tạ liễn đà la dạ, toa ha”
輆 堲帎栯 堲同嶆娭 渢扣
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*)OṂ_ JAMBHALA JALENDRĀYA SVĀHĀ
Nếu tụng Chú này, hay mãn tất cả Đại Nguyện, tất cả Hiền Thánh đều rất vui vẻ.
_Lại nói Thiên Vương Thân Chân Ngôn là
“Na mô ma ha thất lợi dạ gia (1) Ná mô phệ thất la mạt na gia (2) ma ha
dược yết xoa, tế na bạt đà gia (3) Đát điệt tha (4) Án (5) thấp phệ toa phộc ha (6)
phiến diễn mạt để toa phộc ha , thí vãn đát lợi toa phộc ha, nhạ gia bạt để lợi
thắng toa phộc ha”
傛伕 涗扣冑仲娭
傛伕 疋侷皊他娭 涗扣娭啿 弛傛扔婝娭
凹改卡 圬申 渢扣 圭阠涗凸 渢扣 圬圳 外共 渢扣 堲娭傎泛 堲娭 渢扣
*)NAMO MAHĀ-ŚRĪYĀYA
NAMO VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYA
TADYATHĀ: ŚIVE SVĀHĀ – ŚĀNTI-MATI SVĀHĀ _ ŚIVAṂ DHĪRI –
SVĀHĀ – JAYA-BHADRI JAYA SVĀHĀ.
Nếu tụng Chân Ngôn này mãn 10 vạn biến xong, sau đó tụng thêm ba ngày liền
thành tựu.
Lại lúc tác Pháp này, từ ngày 15 của kỳ Bạch nguyệt đến ngày 15 của kỳ Hắc
nguyệt. Hoặc ở tĩnh phòng, đất lộ ngoài trời, để mặt tượng Thiên Vương hướng về
phương Nam, Chú Sư ngồi hướng mặt về phương Bắc, đốt Huân Lục Hương và cúng
dường cháo sữa, tụng ba đêm mãn 1.080 biến thì Thiên Vương liền hiện thân, ắt điều
mong cầu đều xứng với phước báu vô cùng. Nếu các Sứ Giả đến, đừng nên kinh sợ.
Nếu có người thường ở trước Tượng Thiên Vương hay tụng Chú nầy thì bốn vị
Đại Thiên Vương thường chẳng lìa hai bên phải trái, hoặc ở trong mộng cùng với Quý
Nhân ngồi nói chuyện, tức Thiên Vương ấy thêm cho Chú Sư việc ủng hộ, khi ấy Chú
Sư liền phát Đại Nguyện, ở trước tượng Thiên Vương đốt An Tất Hương, tụng Chú
108 biến thì tất cả việc mong cầu không có gì không vừa lòng (toại tâm)
Sứ Giả Chân Ngôn là:
“Nam mô phệ thất la bạt na gia (1) ma ha dược yết xoa tế na bạt đà gia (2)
Án (3) tát phộc yết la gia, vĩ thú đạt ninh (4) toa phộc ha”
傛伕 疋侷皊他娭 涗扣娭啿 弛傛扔婝娭
輆 屹笎 乙娮娭 合夸叻弁 渢扣
*)NAMO VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYA
OṂ – SARVA KĀRAYA VIŚODHANE – SVĀHĀ
Nếu cầu Quý Nhân nghĩ nhớ đến sự mong cầu, thì tất cả việc đều được vừa ý.
Liền tụng Chú này 1.080 biến ắt trong mộng thấy Sứ Giả của Thiên Vương, thảy đều
nói rõ ràng bên tai Chú Sư.
Lại nên kết tay Ấn. Tay trái: dựng ngón trỏ xong, co bốn ngón còn lại trong lòng
bàn tay, để ngón cái đè trên móng, đặt bên tai phải, tụng Chú 54 biến. Tai trái cũng
vậy.
_Lại nói Dạ Xoa Nữ Sứ Giả Chân Ngôn là :
“Án (1) Dược khất hỹ nhĩ (2) na la vĩ lị (3) toa phộc ha”
輆 娭朱布 四刑 吃刑 渢扣
*)OṂ– YAKṢINĪ-DHĀRA VĪRE – SVĀHĀ
Nếu kèm cúng dường Sứ Giả này thì hết thảy việc cần yếu đều được thành tựu.
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_Tiếp nói Đa Văn Thiên Vương Đại Tâm Chân Ngôn là :
“A tha khư-lỗ bột đát la-gia (1) Tỳ sa na dạ-xoa, bà ma lợi gia (2) bà toa na
bát-la bà ha na gia (3) hỷ ma phán bát-la sa gia (4) Đát điệt tha (5) đát-lệ nễ thủylệ tỳ sa la ma na gia (6) ma ha hạt la xà gia (7) khư-nghiệt yết già đá-la mạt xoa đổ
toa phộc ha (9)”
狣垿人冰 穴凹先娭 碭圭娭 娭啿 向亙凹兩 矛在巧 盲向栒叨兩 旨 亙叨巴
盲好娭
凹渰卡 乃夸亦仩在 疋侷皊他娭 亙扣全介 珋怮娭 弁氛 亙朽加 送扣
*)ATHAKORU BHŪTA-RAYA DHIḤ ŚAYA YAKṢA – VAMATASYA
BHAŚANA PRAVAHADASYA – HE MADAṬA PRAṢAYA
TADYATHĀ: KUŚOMIṄKUŚA VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀ-RĀJA –
KHADGĀYA NETRAM AKṢA TU – SVĀHĀ
Nếu có người trì tụng Chú này, mỗi ngày thường nhai nhấm cành Dương. Bắt
đầu niệm tụng, làm Đàn, cúng dường giống như trước đã nói.
Nếu tụng Chú này mười vạn biến xong, Thiên Vương liền hiện thân. Nếu lúc
thấy Thiên Vương, liền lấy thức ăn uống trên Đàn cúng dường Thiên Vương, ắt tùy
theo điều cầu nguyện của Hành Giả đều khiến cho đầy đủ.
Nếu Hành Giả chẳng thấy Thiên Vương, tức ở trong Hư không có tiếng bảo rằng:
“Người chỉ chuyên tâm tụng Chú, điều ngươi mong cầu, Ta khiến cho đầy đủ”
Hoặc có gió lớn hoặc chỉ có mây đen nổi dậy thì Pháp ấy cũng được thành tựu.
Nếu không có các Nghiệm Tướng như trên, liền tụng Chú bảy biến cột được
Nhân Giả thì Chú Pháp ấy ắt được thành tựu.
_Lại nói Tâm Chân Ngôn là :
“Án (1) chỉ ni chỉ ni (2) tát bà ca lý gia, sa đạt ni (3) thứ ni, thứ ni, a lạt xoa
di na xá gia (5) đề tỳ thất lợi (6) bệ thất noa mạt noa gia, toa ha”
輆 冑仗揨 屹楠 乙搏 州叻市 帆市揨 狣匡脫 左在伏 只合冑 疋侷皊他娭
送扣
*)OṂ_ ŚRĪṆI ŚRĪṆI – SARVA KĀRYA SĀDHANI – SINI SINI ALAKṢMI
NĀŚAYA – DEVI-ŚRĪ – VAIŚRAVAṆĀYA – SVĀHĀ.
Nếu có người thường tụng Chú này thì tất cả việc cầu mong mau được thành tựu.
_Tâm Trung Tâm Chú là :
“Án (1) Tỳ lỗ ca gia (2) đa lại gia (3) mâu xà gia (4) tát bà độc khế biều (5)
tát bà bôn nhạ (6) tam bà la (7) A tỳ mục chỉ (8) cốt lỗ toa ha (9)”
輆 合吐逤娭 婝全娭 伕畇娭 屹笎 槊卜湋 屹笎 朮堲 戌矛全石觜詵 乃冰 渢扣
*)OM – VILOKAYA TĀRĀYA – MOCAYA – SARVA DUḤKHEBHYAḤ –
SARVA PŪJA SAṂBHARA ABHIMUKTI KURU – SVĀHĀ.
Nếu có người thường tụng Chú này thời Thiên Vương chẳng lìa Chú Sư, chuyên
làm thủ hộ.
_Tiếp nói Giáng Ma Đà La Ni là:
“Nam mô A đế – Nam mô lợi đa- Nam mô đạt lợi đa – Nam mô lặc lặc lặc
lặc.
Cẩn thỉnh bốn Đại Thiên Vương đều lãnh 84.000 Thần Thọ Lâm (Rừng cây).
Nếu có ngưới ác, Thần ác, Quỷ ác, Thiên Ma, Địa Ma, Long Ma não loạn đệ tử,
xin hãy cầm giữ bắt ép (trì lặc)
Nam mô lặc quỷ – Nam mô Thủ lăng tam muội
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Vì con cột trói: Quỷ, 5 Dục, 5 Giới Pháp, nhẫn đa phộc lặc đa phộc lặc, cấp
cấp cấp cấp như luật lệnh.
Nam mô phật đà gia – Nam mô đạt ma gia – Nam mô tăng già gia.
Đát điệt tha: Ứng già lợi – ứng già lê – lặc xoa, lặc xoa, tróc, tróc, tróc, tróc
(bắt giữ) nhĩ, thường lặc, tại tại tại tại tại – phộc lô yết đế, nhiếp – toa ha”
Tụng Chú này 108 biến liền cột trói tất cả Ma ác, Quỷ ác không có gì không
được, việc nhỏ chẳng được dùng.

CẦU TẤT CẢ LỢI ÍCH
_PHẨM THỨ TÁM_
Nếu cầu Hạt la xà (Rāja: vua chúa) yêu thích. Lấy 108 hạt Tiểu Xích đậu (hạt
đậu đỏ nhỏ) cứ một hạt thì Chú một biến rồi ném vào trong lửa thiêu đốt, mãn 108 lần,
liền được Đại Vương sai người kêu gọi Chú Sư, đến mau như tên bắn.
Nếu cầu Đại Quan nhân kính trọng, lấy 108 hạt cải trắng, một hạt Chú một biến
rồi ném vào trong lửa đốt đủ 108 hạt liền được Đại quan rất vui vẻ, tôn kính như Phật.
Nếu cầu nhóm phụ nữ của nhà Đại Quan đến cung kính. Lấy Nghị tử thổ (đất có
kiến) hòa với nước Đàn Hương làm thành viên, 108 viên. Một viên, Chú một biến rồi
ném vào trong lửa đốt, mãn 108 biến tức nhà ấy sai người đến hỏi Chú Sư cần có vật
gì, nếu có gì cần ắt chẳng dám trái ngược, hoặc thời tự thân đến cung kính Chú Sư, nếu
chưa thấy Chú Sư thời tâm luôn nghĩ nhớ đến.
Nếu cầu tất cả nhà người cung kính, nên lấy 108 hạt Khổ Luyện Tử, một hạt Chú
một biến rồi ném vào trong lửa đốt, mãn 108 biến tức tất cả nhân gia đều đến cung
kính Chú Sư như cha mẹ. Tâm có điều nguyện cầu gì thì không có gì chẳng xứng ý.
Nếu cầu khuất phục oan gia, lấy rễ cây Xương Bồ, Chú 108 biến xong, liền xoa
lên thân, mặt của mình và ngậm trong miệng thì không có oan gia nào không khuất
phục được.
Nếu có người ác gây não loạn Chú Sư. Tâm nhớ hành trạng của Đa Văn Thiên
Vương, tụng Chú một biến, chưa mãn một biến thì ngưới ác kia chẳng thể hành
động.Nếu muốn phóng bỏ liền tác niệm phóng bỏ (phóng xả) thì người ấy trở lại y như
cũ.
Nếu muốn chẳng cùng với oan gia sống chung làng phường, lấy 108 hạt của cây
Khổ Luyện cũng được. Cứ một hạt, Chú một biến rồi đốt trong lửa, mãn 108 biến thì
ngưới ác kia chẳng thể trú được.
Nếu cầu Chư Thiên rất vui vẻ ủng hộ. Lấy tô mật với quả trái, chú 108 biến đốt
trong lửa tức tất cả chư Thiên đều rất vui vẻ.
Nếu muốn đi xa thời Chú vào cây lúa (cốc mộc) rồi chống trượng đi thì tất cả nơi
bị nạn (nạn xứ) đều được yên ổn không có chướng ngại.
Nếu cầu tất cả người yêu kính, Chú vào một nắm hạt mè, chú 108 biết, đốt trong
lửa thì hết tất cả người đều cung kính.
Nếu muốn vào núi, xa lìa tất cả cầm thú ác với các bọn giặc cướp ác. Lấy 108 hạt
cải trắng, cứ một hạt Chú một biến đốt trong lửa và ném rãi trong núi thì tất cả cầm thú
ác thảy đều ẩn tàng (lẫn mất) và tất cả giặc cướp ác chẳng thể ngóc đầu lên được.
Nếu muốn cầu xin mưa. Lấy 108 hạt Hạnh Nhân, cứ một hạt Chú một biến, liền
đều Chú 21 biến xong, tức bỏ vào trong nước ao có Rồng thì ngay lúc đó có mưa
xuống.
Nếu cầu ngưng mưa thời Chú vào một nắm hạt bắp, đốt trong lửa thì mưa liền
ngưng.
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Nếu cầu xin thức ăn, trước tiên Chú vào cái bát 108 biến thì đến nơi nào, tự nhiên
được tất cả thức ăn uống. Nếu ăn còn dư thì tự nhiên hoá đi.Nếu muốn cần phải ăn,
liền chí tâm hướng vào cái bát, Chú một biến tức tất cả thức ăn uống hoàn lại đầy đủ y
như cũ.
Nếu cầu thấy Công Đức Thiên Nữ. Nên một ngày một đêm chẳng ăn, ở trước
Phật đốt Tô Hợp Hương và Chú vào hoa trắng 108 biến tán rải trước mặt tượng Phật
thì Công Đức Thiên Nữ hiện thân, chú sư ấy mong cầu tất cả tài bảo với tất cả việc đều
được vừa ý.
Nếu cầu Tịch trừ tất cả Quỷ Thần. Lấy một nắm hạt cải trắng với bơ, cứ một viên
Chú một biến, mãn 108 biến, đốt trong lửa thì tất cả ác Thần ác, không có ai chẳng
giáng phục được.
Nếu muốn được cột trói tất cả súc sinh, Chú vào đất 21 biến rải lên súc sinh ấy, ắt
sẽ cột trói được.
Nếu có người ác đối với Tam Bảo khởi tâm chẳng lành, luôn luôn đến gây não
loạn, Chú vào bàn tay của mình 21 biến, xưng danh tự của người ác ấy, cắm đánh vào
thân ấy thì người kia liền phát tâm lành, chẳng đến gây não loạn. Nếu muốn cải sửa thì
Chú Sư phát tâm Từ hướng về phía trước người ác ấy, tụng Chú một biến thì kẻ ấy
hoàn lại như cũ.
Nếu muốn giáng phục người ác, Chú vào bơ, Lạc 108 biến, đốt trong lửa thì
người ác ấy liền sinh tâm cung kính.
Nếu muốn cầu tất cả người cung kính. Lấy đất, Chú 21 biến rồi rải trên thân của
mình ắt tất cả người nhìn thấy, không có ai không kính ngưỡng.
Nếu muốn cầu tự có uy đức lớn. Chú vào mực rồi bôi lên vầng trán thì tất cả
người nhìn thấy, không có ai không kính yêu.
Nếu cầu người có phước đức lớn đến cung kính. Nên lấy tro, Chú vào 21 biến,
xoa trên thân của mình rồi đi vào đại chúng thì tất cả người nhìn thấy đều vui vẻ.
Nếu cầu đi xa mà chẳng bị thú ác đả thương gây hại. Chú vào bàn tay trái của
mình, đem bốn ngón đè ngón cái rồi nắm lại thành quyền thì không bị trở ngại.
Nếu muốn biết đồng nam đồng nữ bị bệnh Quỷ gây phiền não. Dùng bùn làm
hình Dạ Xoa đặt ở trước cái gương, Chú 108 biến rồi hỏi người bị bệnh thì người bệnh
ấy liền tự nói tên gọi của Thần Quỷ.
Nếu có người bị vướng Cổ Độc. Chú vào nước 21 biến, thì trùng độc ấy liền tự
nhiên đi ra.
Nếu có người bị trúng bệnh Quỷ. Chú vào chỉ ngũ sắc 21 biến, thắt 21 gút, cột
trên cổ người bệnh thì bệnh ấy liền được trừ khỏi.
Nếu có người bị bệnh đau tim. Lấy nước cốt của Thạch Lựu, Chú 21 biến, cho
người bệnh uống thì bệnh liền khỏi. Hoặc Chú vào cành Thạch Lựu đánh vào người
bệnh thì cũng được hết bệnh. Hoặc đất màu vàng xoa lên trái tim cũng khỏi bệnh.
Nếu trúng bệnh Dã Hồ (chồn hoang). Chú vào chỉ Ngũ sắc, sai đồng nữ hợp
thành sợi dây, Chú vào 108 biến rồi cột trên cổ người bệnh, liền Chú vào cành Dương
Liễu đánh bệnh nhân thì bệnh liền khỏi.
Nếu bị bệnh về eo lưng, xướng cốt. Dùng cái bát nhỏ chứa nước sạch với cây đao
thép già (Tấn thiết đạo) gia trì Chú 108 biến rồi xoa lên chỗ đau, liền được khỏi bệnh.
Nếu cầu hộ cho thân mình và đồng bạn. Lấy hạt cải trắng, tro với nước, Chú 21
biến rồi rải ở bốn phương, liền hộ tự thân với đồng bạn đều được an vui.
Nếu muốn cầu trị bệnh ủng thủng (sưng vù lên). Lấy Bạch Đàn Hương, Chú 108
biến, xoa trên nơi bị ủng thủng ấy liền được khỏi.
Nếu đau đầu hoặc đau nửa thân. Chú vào bơ, Ô ma du (dầu mè đen) 21 biến, xoa
nơi bị đau liền được trừ khỏi.
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Lại có pháp, nếu bị thủng (gân thịt sưng vù lên). Ở trước Tháp Xá Lợi, Chú vào
Thạch Lựu với Hoàng Đàn Hương 108 biến, xoa trên nơi bị thủng, liền được trừ khỏi.
Nếu có người bị trúng Nhĩ phong. Chú vào bơ 21 biến rồi đem cho người bệnh
ăn, liền được khỏi bệnh.
Nếu có người bị đầu đinh (một loại nhọt). Chú vào Đại Hoàng 21 biến, xoa lên
chỗ bị đau, liền được khỏi bệnh.
Nếu có người bị xích nhãn (mắt đỏ). Chú vào Đại Hoàng 21 biến, xoa trên vầng
trán, liền được khỏi bệnh.
Nếu có người bị khí bệnh. Chú vào bụi nhỏ vụn của Thanh Mộc Hương 21 biến,
hòa với nước rồi đem cho uống, liền khỏi bệnh.
Nếu có người bị nhọt ác, ghẻ với bệnh Hắc Lào. Chú vào bụi nhỏ vụn của cỏ Lê,
cỏ Lau 21 biến, hòa với dầu rồi xoa lên người bệnh đó, liền được khỏi.
Nếu có người bị bệnh dịch với bệnh sốt rét. Chú vào cành dương liễu 21 biến,
khiến người bệnh ấy cầm đi, tức được khỏi bệnh.
Nếu có người bị rắn cắn. Chú vào Tất Bát Tán 21 biến, xoa lên chỗ bị cắn, liền
khỏi.
Nếu có người bị bò cạp đốt chích. Chú vào Càn bô (thịt chín phơi khô) đốt cháy
trong lửa rồi, chống xoa vào nơi bị đau, liền khỏi.
Nếu có phụ nữ bị sưng vú. Chú vào dầu mè 21 biến rồi xoa lên chỗ bị đau, liền
trừ khỏi.
Nếu phụ nữ bị bệnh Đới Hạ. Chú vào nước Đinh Hương 21 biến rồi cho uống,
liền khỏi bệnh.
Nếu có người bị trúng Quỷ khí, nói cuồng, chạy điên loạn. Chú vào nước 21
biến, khiến cho uống, liền được khỏi bệnh.
Nếu có người bị đau tim. Chú vào đất màu vàng 21 biến, xoa nơi bị đau, liền
khỏi.
Nếu có người bị bệnh Quỷ Mỵ. Chú vào cành Thạch Lựu 21 biến, đánh vào
người bệnh, liền khỏi.
Nếu có người muốn được phụ nhân (đàn bà) yêu nhớ. Chú vào đất 21 biến rải
trên thân của mình thì người ấy mỗi ngày tâm ghi nhớ chẳng hề dứt.
Nếu muốn được phụ nhân tự đến cung kính. Nên tụng Chú 21 biến, Chú vào tro
rải trên thân của mình thì phụ nhân ấy liền ngày đêm nhớ nghĩ người lúc trước muốn
chết; nếu được thấy mặt dù chết cũng chẳng chịu bỏ đi, thương tiếc người muốn chết.
Nếu muốn vợ chồng đều tự lìa xa nhau. Lấy cánh mễ (gạo tẻ) Chú 21 biến, rải
trên thân vợ chồng ấy, tức thời xa nhau chẳng hề quấy rối xâm phạm nhau.
Nếu có vợ chồng ghét nhau, muốn khiến cho hòa hợp. Liền ở trước Tượng Thiên
Vương làm Đàn, trong Đàn vẽ hình hai vợ chồng, dùng mọi loại thức ăn uống cúng
dường tượng Thiên Vương, tức lấy hạt cải trắng với bụi vụn nhỏ của rễ Xương Bồ làm
thành viên đủ 321 viên. Cứ một viên, Chú một biến rồi xưng tên họ của hai vợ chồng,
tức tự nhiên hoà mục, không hề có tâm khác.
Nếu muốn biết sườn núi có hang A Tu La không. Nên lấy hạt cải trắng hòa với
máu của thân mình, một lần Chú một lần đánh, mãn 1080 biến tức hang núi tự mở, Tu
La Nữ ấy như bị lửa đốt, cầm mọi thứ hương hoa đến lấy Chú Sư. Nếu Chú Sư vào bên
trong hang này thì thọ mệnh bằng một đại kiếp, thân lực lại như thân A Tu La, cũng
như Kim Cương không thể tổn hoại. Nếu muốn đi ra thời cũng được tất cả A Tu La nữ
làm tùy tùng tiễn ra, quay trở lại được đến bản xứ.
Nếu cầu ẩn thân. Đem tượng Thiên Vương này đặt ở trước tháp Xá Lợi, dùng
bùn thơm xoa tô đất, lấy mọi thứ hương hoa rải bên trong Đàn ấy, cũng nên dùng mọi
thức ăn uống cúng dường tượng Thiên Vương xong, lấy cây Lê làm thành Hợp Tử.
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Lấy An Tất Hương, Thiện Na, đá đều nghiền thành bụi nhỏ hòa phụng với nước keo
làm thành viên đặt đầy trong Hợp Tử để trên Đàn. Tức Hành Giả làm một cái áo mới
sạch, tắm gội, mặc áo, ngồi trước tượng Thiên Vương, một ngày chẳng ăn, tụng Chú
này 1008 biến xong, cũng chẳng lao nhọc, hiện ra ba sự tướng, chỉ tụng 1.008 biến
xong, xoa trên mắt cũng xoa ống chân, tim, trước ngực, hai bắp tay, chắp tay lại chí
tâm tưởng nhớ thân của mình giống như hư không không có tự thân, tác tưởng này thời
Hành Giả liền được ẩn thân, một ngày đi ngàn dặm, tất cả sự nghiệp đều được thành
tựu.
Nếu cầu giáng phục Ngoại Đạo và lửa chẳng có thể thiêu đốt thân của mình. Lấy
máu của thân mình, máu cá hòa với nhau, tâm giận dữ tụng Chú 21 biến, ném vào
trong lửa trải qua khoảng một bữa ăn, thì chẳng bị lửa thiêu đốt thân của mình.
Nếu giáng phục Ngoại Đạo. Kết Thân An lúc trước, tác tâm giận dữ, ngầm tụng
Chú 108 biến thì hết thảy Pháp Thuật của tất cả Ngoại Đạo đều bị phá hoại chẳng thể
thành tựu.
Nếu muốn trừ hàng Tỳ Na Dạ Ca, tất cả Quỷ Thần gây bệnh. Đốt An Tất Hương,
tác tâm Đại Sân, gấp gấp tụng Chú, cầm hạt Thạch Lựu đánh người bệnh thì tất cả Quỷ
bệnh, Thiên dịch, Long dịch tự nhiên tiêu diệt.
Lại nếu chưa tác Pháp thời người ấy hoặc ca, hoặc cười, hoặc ngồi, hoặc chạy.
Nếu Đại Lực Quỷ bỏ đi, dùng Sa La bằng đồng bên trong chứa nước hòa với tro, miến,
ở ngoài cửa bạt ra cho chảy xuống, đốt An Tất Hương, tụng Chú 108 biến, sau đó Quỷ
chẳng đến gây não loạn.
Lại nếu đem Sa La bằng đồng chứa đầy tro, trong tro để hoa màu trắng cũng trị
được bệnh.
Nếu muốn giải uế. Nên làm Đàn, dùng phân bò làm bùn tô Đàn; vuông, tròn đều
rộng hẹp hai khuỷu tay, chọn một đồng tử tắm gội tinh khiết, mặc áo mới trắng sạch,
ngồi xổm trên Đàn, hai tay chân của đồng tử đều vịn trên Sa La, đốt An Tất Hương,
xông ướp thân đồng tử, tụng Chú tức Sa La lay động, đồng tử ấy tự chỉ thị nơi có giặc
cướp.
Trên đây, trong tất cả cách làm Pháp Thuật chưa nói pháp của tay Ấn, cho nên
nay đặc biệt nói về Ấn Pháp. Dùng 2 tay đem 2 ngón út cùng móc nhau, 2 ngón vô
danh hướng ra ngoài dựng thẳng, 2 ngón giữa và 2 ngón trỏ cùng cài ngược nhau, 2
ngón cái hướng ra ngoài dựng thẳng sao cho lòng bàn tay cùng chung lưng.
Một Sắc Ấn này thông dụng cho nơi làm pháp thuật đã nói như trên.
KINH PHỆ THẤT LA NOA MẠT NA DÃ
_MỘT QUYỂN (Hết)_
Hiệu chỉnh xong ngày 07/05/2014
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