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BẮC PHƯƠNG TỲ SA MÔN THIÊN VƯƠNG
TÙY QUÂN HỘ PHÁP CHÂN NGÔN
Hán dịch: Đặc Tiến Thí Hồng Lô Khanh_Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng Sa
Môn Đại Quảng Trí BẤT KHÔNG hành riêng phiên dịch, chẳng đưa vào Kinh chính
Phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH
“Nẵng mô la đát nẵng đa-la dạ gia (1) A đà khư lộ, bộ đa la gia, địa xá gia
(2) phệ thất la ma noa dã (3) ma hạ la nhạ dã (4) Dược ca-sái địa bà đa bà (5) Sa
đô đá sa sa thất la bả-la sa hạ ná gia – Tứ ma đà tra, tra vĩ, bả-la sái dạ mê, bả nádã tha, bảo lệ nhĩ, bảo lệ nhĩ, câu sa – phệ thất la ma noa dã – ma hạ la nhạ gia –
khỉ bà, đà già, nhĩ đa la, ma xí đô, ma ma (Tôi tên.....thọ trì) Nại sa, sa đà gia sa –
Na mô bà nga phộc đế tất điện đô ma đa la bả đà nhĩ, sa-bà ha”
巧伕 先寒氛仲伏
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盲向栒叨兩 旨 亙叨巴巴市 盲好仲亦
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巧伕 矛丫秭包 帆貄佖 涗僛扒盻伙 送扣
*)NAMO RATNA-TRAYĀYA
ATHAKORU BHŪTA-RAYA – DHIḤ ŚĀYA VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀRĀJĀYA YAKṢĀDHIPATA STUTA ŚĀSTRA PRAVAHADASYA – HE
MADAṬAṬANI PRAṢAYĀMI
TADYATHĀ: KUŚOMI DUŚOMI KUŚA – VAIŚRAVAṆĀYA MAHĀRĀJĀJA – EVAṂ DHAKA NETRAM AKṢA TU MAMA (......) DAŚA SATA
YASA.
NAMO BHAGAVATE SIDDHIYANTU MANTRA-PĀDA ME – SVĀHĀ.
Nếu Hành Giả thọ trì Chú này, trước tiên nên vẽ tượng, chẳng được dùng keo nấu
bằng da thú hòa trong màu vẽ, trên mộ tấm lụa trắng, vẽ một vị Tỳ Sa Môn Thần với
bảy báu trang nghiêm áo giáp, tay trái cầm cây kích sao, tay phải chống ở eo lưng,
dưới chân vị Thần đó vẽ hai con Quỷ Dạ Xoa, thân màu đen, khuôn mặt của Tỳ Sa
Môn nên vẽ theo thế có hình rất đáng sợ, đưa ánh mắt ác nhìn tất cả Quỷ Thần, nâng
cái Tháp
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dạy rằng: “Nếu Ông thống lãnh Thiên binh giữ gìn
ranh giới, ủng hộ Quốc thổ thì có thể hộ cho Pháp của Ta”
Liền ủng hộ, sai người con thứ ba là Na Tra (Nala-kuvera, hay Naḍa-kuvera)
phụng hành: chẳng lìa bên cạnh, đưa mắt nhìn các chúng sinh độc ác hay gây ra việc
đáng sợ tổn hoại.
Bấy giờ Hành Giả, nếu tụng Chú này thời chọn được đất tốt, đừng chọn nơi có
vật uế ác, khiến cho rất Tĩnh khiết, lấy phân bò xoa tô đất, liền dùng bùn thơm xoa tô,
rải mọi loại hoa, đốt hương cúng dường, quần áo trên dưới của Hành Giả nên thuần
màu xanh, một lần đi nhà xí thì một lần tắm gội.
Đêm ngày 15 của kỳ Bạch nguyệt, bắt đầu đối trước Tượng, tụng Chú mãn mười
vạn biến xong, sau đó liền lấy bùn thơm lại xoa trên Đàn, nên lấy loại hoa đẹp thượng
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diệu rải trong Đàn, bày mọi thức ăn uống, Hành Giả lấy 108 viên Huân Lục Hương,
mỗi viên đều Chú một biến rồi rải trong lửa, Khi ấy, Tỳ Sa Môn liền hiện thân. Nếu
Hành Giả nhìn thấy vị Thần liền lấy thức ăn uống thượng hảo cúng dường. Do thần
thông của Tỳ Sa Môn, ắt bao điều Hành Giả cầu nguyện trong tâm, Thần đều nhìn
thấy.
Nếu Hành Giả chẳng nhìn thấy Thần thời trong hư không có tiếng nói là:
“Người hãy giữ tâm trì tụng, tất cả việc mà ngươi mong muốn đều như ý”
Nếu chẳng thấy Thần và chẳng nghe tiếng mà chỉ có gió lớn hoặc mây tràn khắp
trên Đàn thì Pháp ấy liền thành tựu.
Nếu không có tướng nào của nhóm trên, Hành Giả tụng Chú 7 biến, cột được
nhập vào thì Pháp liền thành, đừng nên hoài nghi.
Lại có Pháp . Nếu Hành Giả muốn được Hát La Xà (Rāja: vua chúa) yêu kính.
Lấy đậu nhỏ màu đỏ, cứ một hạt, Chú một biến rồi ném trong lửa thiêu đốt. Như vậy
mãn 108 biến thì Hát La Xà liền sai người đến kêu gọi rất nhanh.
Lại có Pháp, nếu muốn được Đại Quan Nhân yêu kính. Lấy hạt cải trắng, cứ một
hạt thì Chú một biến rồi ném vào trong lửa đốt, mãn 108 biến thì Quan nhân ấy rất vui
mừng tự đến kính ngưỡng.
Lại có Pháp, vào ngày 15 của kỳ Bạch Nguyệt làm Đàn. Ở trước Tượng, rộng
tám khuỷu tay, dùng phân bò xoa đất xong. Lấy bùn thơm xoa lần nữa, dùng năm màu
vẽ làm ba lớp viện
Bên trong Đàn ấy, ở chính giữa vẽ một bánh xe lớn, bốn góc đặt Bạt Chiết La
Thập Tự (chày kim cương có hình chữ thập)
Bên trong viện thứ hai, mặt Đông vẽ làm một hỏa châu tỏa ánh lửa rực, mặt Nam
vẽ Tam Cổ Xoa, mặt Tây vẽ một con Rồng trong miệng có hoa sen ló ra, mặt Bắc vẽ
một sợi dây đen lớn.
Trong viện thứ ba, mặt Đông vẽ Sư Tử, mặt Nam vẽ Long Vương, mặt Tây vẽ
Khổng Tước Vương Điểu, mặt Bắc vẽ Dạ Xoa Vương chống thẳng cây gậy (bổng) trên
mặt địa.
Bốn góc đàn đều đặt cái bình nước thơm, bên trong để nhiều loại quả và cành
Dương liễu.
Chú Sư tắm gội, mặc áo mới sạch, ở trước Tượng bày mọi thức ăn uống cúng
dường. Liền tụng Chú, lấy Ha Lê Lặc, cứ một hạt thì Chú một biến rồi ném vào trong
lửa đốt, mãn 108 biến.
Từ nay về sau, (Thiên Vương sai người) đưa vàng cho Chú Sư, vĩnh viễn không
thiếu hụt. Nếu được vật này, cần nên dùng hết, chẳng được giữ lại.
Lại có Pháp, Chú vào bơ, mật với quả trái, 108 biến rồi thiêu đốt trong lửa thì tất
cả Chư Thiên đều rất vui vẻ, ủng hộ Chú Sư.
Lại có Pháp, nếu muốn đi xa thời Chú vào Cốc Mộc rồi chống đi thì tất cả nơi có
nạn đều không bị sợ hãi.
Lại có Pháp, nếu có người ác gây não loạn, trong tâm tưởng hình vị Thần của
Chú này, lại hưng tâm tụng Chú, chưa mãn một biến thì người kia liền chẳng thể đi
được. Nếu muốn điều tốt, trong tâm buông xả thì người kia liền được giải thoát.
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Lại có Pháp, nếu muốn khiến cho oan gia chẳng được ở chung. Lấy 108 hạt Khổ
Luyện Tử, cứ một hạt, Chú một biến rồi ném vào trong lửa đốt thì người ấy liền tự đi
xa.
Lại có Pháp, nếu Chú vào mè, 108 biến rồi rải vào trong lửa thì hết tất cả người
đi đến cúng dường Chú Sư.
Lại có Pháp, nếu Chú vào hạt cải trắng 108 biến rồi rải trong núi thì tất cả thú ác
chẳng thể gây thương tích cho người, thú ấy nhìn thấy người liền tự nằm xuống đất
chẳng dám gây thương tích và giết hại, khi đi qua rồi thì chúng mới tự đứng dậy đi.
Lại có Pháp, nếu muốn cầu xin mưa thời lấy 108 hạt Hạnh Tử, đều Chú 21 biến,
bỏ trong nước có rồng ắt được mưa tuôn xuống. Muốn ngưng mưa thời lấy hạt ngô
đồng (hạt bắp) đốt trong lửa thì ngưng dứt.
Lại có Pháp, nếu Hành Giả muốn khất thực. Trước tiên, Chú vào cái bát 108
biến, tùy theo nơi đến, tự nhiên được tất cả thức ăn uống, thức ăn uống dư thừa, ngay
lúc đó tự nhiên hóa đi. Nếu cần ăn uống thời chí tâm hướng vào cái bát tụng Chú một
biến thời Bát ấy lại đầy thực phẩm như trước.
Lại có Pháp, muốn thấy Công Đức Thiên, một ngày một đêm nhịn ăn, ở trước
Phật đốt Tô Hợp Hương, chú vào hoa màu trắng 108 biến rồi rải trước mặt Phật, thì
Công Đức Thiên ấy liền tự hiện thân, tùy theo sự yêu cầu sẽ mãn tất cả nguyện, tài bảo
mong cầu liền được vừa ý.
Nếu muốn tịch trừ tất cả Quỷ Thần, chú vào hạt cải trắng với bơ, Chú một biến
vào một hạt rồi ném vào trong lửa đốt, liền được.
Nếu có quan nhân đối với Tam Bảo khởi tâm chẳng lành, gây não loạn cho đệ tử
của Phật. Muốn khiến cho vị quan ấy khởi tâm Từ thì nên tác giáng phục, Chú vào bàn
tay 21 biến rồi cắm đánh thì người ấy liền bị bệnh. Muốn cho tốt đẹp thì dùng tâm Từ
tụng một biến, liền khỏi.
Lại có Pháp, Chú vào đất 21 biến, rải trên thân của mình thì tất cả người nhìn
thấy, không có ai không kính ngưỡng
Muốn khiến cho thân của mình có uy quang, Chú vào mực rồi xoa trên vầng trán
thì tất cả người nhìn thấy không có ai không ái ngưỡng,
Chú vào tro 21 biến rồi xoa thân của mình thì ở trong đại chúng tất cả người đều
nhìn thấy tướng Phước Đức, mọi người cúng dường.
Muốn đi đường xa chẳng bị người ác, thú ác gây thương tích, gây hại, đi như
ngựa chạy. Chú vào bàn tay trái, dùng bốn ngón nắm ngón cái thành quyền, rồi đi.
Muốn được thấy việc ở trong gương. Chú vào đồng nam, đồng nữ rồi hỏi việc cát
hung. Người ấy liền tự nói tên họ của Quỷ, đường lối gây bệnh. Tức biết bệnh thuộc
nhóm nào.
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Nếu ăn phải Cổ Độc. Chú vào vật đã ăn 21 biến thì liền nôn ra chất độc đã bị
trúng ấy
Nếu trúng bệnh Quỷ. Chú vào chỉ Ngũ sắc, cứ một biến thì kết một gút, đủ 108
biến rồi cột trên đầu hoặc trên đỉnh đầu, trên cánh tay, thì tất cả bệnh bị trúng đều trừ
khỏi.
Nếu bị bệnh tim, Chú vào nước cốt của Thạch Lựu, cho uống liền khỏi bệnh.
Nếu muốn nhiếp bệnh Hồ Mỵ. Chú vào chỉ Ngũ Sắc, sai đồng nữ kết thành sợi
dây, cứ một lần Chú thì kết một gút, đủ 108 biến rồi cột buộc ở dưới cổ, lại Chú vào
cành Dương Liễu đánh người bệnh, liền khỏi.
Nếu bị bệnh về xương cốt. Chú vào cây dao bằng thiếc mới, rồi cấm thì bệnh ấy
liền khỏi.
Nếu muốn Hộ Thân. Chú vào hạt cải trắng 21 biến , hoặc dùng tro dùng nước
cũng được, rải bốn phương làm Giới.
Nếu bị bệnh về đầu, bệnh về thân. Chú vào bơ, dầu ô ma (dầu mè đen) 21 biến
rồi xoa bôi trên thân, liền khỏi.
Nếu bị Nhĩ phong, Chú vào bơ 21 biến biến rồi ăn, liền khỏi
Nếu bị bệnh về mắt, Chú vào dầu Hạnh Nhân rồi xoa lên, liền khỏi.
Nếu bị phù thủng. Chú vào Thạch Lựu với Hoàng Đàn Hương 108 biến rồi xoa
lên liền khỏi. Hoặc dùng Bạch Đàn Hương cũng được.
Nếu bị bệnh về đầu. Chú vào Đại Hoàng 21 biến rồi xoa lên vầng trán, liền khỏi.
Nếu bị bệnh thời khí. Chú vào bột Thanh Mộc Hương 21 biến hòa với nước
uống, liền khỏi.
Nếu bị nhọt mủ, ghẻ lác ác, lấy bột Lợi Lô hòa với dầu rồi bôi lên, liền khỏi.
Nếu bị bệnh sốt rét. Chú vào cành Dương Liễu 21 biến rồi đánh người bệnh, tức
thời trừ khỏi.
Nếu bị bò cạp đốt. Chú vào Kiền bô (thịt chín phơi khô) rồi đốt trong lửa, chín
xong đặt đứng trên chỗ ấy, liền trừ khỏi.
Nếu bị rắn cắn. Chú vào Tất Bát 21 biến rồi xoa ngay phía dưới, liền khỏi.
Nếu phụ nữ bị Nhũ thủng (sưng vú). Chú vào dầu, Ma Tước rồi xoa lên trên, liền
khỏi.
Nếu bị bệnh Đới Hạ. Chú vào nước Đinh Hương rồi uống, liền khỏi.
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Nếu có người bị Quỷ gây bệnh khiến nói cuồng điên, nói lời hoang đường. Chú
vào nước rồi cho uống liền khỏi.
Nếu bị bệnh về tim. Chú vào đất màu vàng rồi xoa lên.
Nếu bị trúng bệnh của tất cả Quỷ Mỵ. Chú vào cành Thạch Lựu 108 biến dùng
đánh người bệnh, liền khỏi
Nếu muốn được thành tựu ba việc. Nên ở trước Tượng làm Đàn, trong Đàn rải
mọi loại Danh Hoa, bày mọi thức ăn uống, xong lấy một cân đồng đỏ, ba lạng Hùng
Hoàng giã nhỏ mịn hòa với nước mật làm thành viên để trước Tượng rồi lấy lá sen đậy
lên trên, dùng tay đè lên, Chú vào chẳng ngưng nghỉ , sẽ có tướng hiện ra.
Nếu khói hiện ra thời lấy xoa trên thân liền thành An Đát Đà Na
Nếu lửa xuất hiện thời đưa tay lấy đám lửa dùng xoa trên mặt thì tất cả chúng
sinh thấy người này đều rất vui vẻ kính ngưỡng, có đại uy quang, lời nói ra dạy người
đều tin nhận, cung kính tùy thuận.
Nếu có hơi ấm thì người ấy liền lấy xoa thân tức được vô tận.
Lại có Pháp , ở trước Tháp Xá Lợi, chú vào Ngưu Hoàng, y theo Pháp Thuốc lúc
trước đều được xoa thân thì hết tất cả phước đức tụ tập vào thân ấy, chúng sinh sở tại
nhìn thấy như là La Xà (Rāja: vua chúa) không khác.
Lại có Pháp, nếu biết sườn núi có lỗ tựa như hang A Tu La, nên Chú vào hạt cải
trắng hòa với máu của thân mình cứ một lần Chú thì một lần đánh vào lổ ở sườn núi,
hết 1.008 biến thì hang núi đó tự mở. A Tu La Nữ ấy, thân như bị lửa đốt, cầm các
hương hoa nghinh đón Chú Sư đến. Hành Giả vào trong hang này, sống lâu một đại
kiếp, thân lực giống như 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 đưa tiễn. Nếu chẳng quay lại thời
cũng đến lúc Đại Chung (chết sau một cuộc sống dài) không có gì hại được.
Lại có Pháp, đem Tượng này hướng trước tháp Xá Lợi, dùng hương xoa tô mặt
đất, rải hương hoa bên trong Đàn, Thượng Diệu cúng dường xong. Lấy cây Lê làm
Hợp Tử. Lấy đá An Thiện Na làm bụi nhỏ, dùng nhiều nước keo làm thành viên chứa
đầy Hợp Tử, rồi đặt trong Đàn. Hành Giả mặc áo mới sạch ở trước mặt Tượng, một
ngày chẳng ăn, tụng Chú này 1.008 biến xong, cũng không dùng sức nhiều thì ba
tướng hiện ra, Chú 1.008 biến xong dùng xoa mắt cũng xoa bàn chân, lòng bàn tay, ức
ngực, hai bắp tay, đỉnh đầu đến trái tim thì chắp tay tưởng thân như Hư không, không
có thân tướng. Lúc tác tưởng này thời Hành Giả ẩn hình, một ngày đi ngàn dặm; tất
cả sự nghiệp thảy đều nhìn thấy.
Lại có Pháp, muốn phục đuợc Ngoại Đạo, vào trong lửa. Lấy máu của thân mình,
máu cá dùng Tâm giận dữ tụng Chú này 21 biến rồi ném vào trong lửa, tức đi vào
trong lửa trải qua một bữa ăn, lửa chẳng thể thiêu đốt thân ấy.
Lại có Pháp, muốn giáng phục Ngoại Đạo. Trong tay kết Ấn, dùng Tâm giận dữ
tụng Chú 108 biến thì Pháp do Ngoại Đạo đã làm đều bị phá hoại và chẳng thể thành
tựu.
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Lại có Pháp: Nếu muốn giáng phục chúng Binh tặc của các nước, nên vẽ một
Tượng, thân mặc áo giáp Tử Ma Chân Kim. Ở trong tĩnh thất thiêu đốt mọi danh
hương, Nhũ Đầu (?), Huân Lục Hương, hương hoa thức ăn uống nhiều màu để cúng
dường. Dùng tâm nguyện tụng niệm Thiên Vương Chân Ngôn 10 vạn biến thì Thiên
Vương thống lãnh Thiên binh đến trợ giúp khiến cho binh địch của nước ấy tự lui tan.
Nếu có thể ngày đêm tụng niệm chẳng dứt thì Thiên Vương sai Thái Tử Độc
Kiện thống lãnh Thiên Binh gồm một ngàn người vệ hộ chẳng lìa bên cạnh, mọi mong
cầu đều như ý, ứng niệm tùy tâm đều được thành tựu.
Lại có Pháp, nếu muốn giáng phục chúng địch lúc truớc. Ở tĩnh thất, trì Trai, vẽ
một hình tượng Thiên Vương mặc áo giáp Tử Ma Chân Kim, treo ở thân cây tre cao
hai trượng, trước mặt quân 50 bộ chỉ về kẻ địch thì địch quân ấy chẳng thể gây tai vạ.
Ấn tướng: Co hai ngón út móc nhau, hai ngón vô danh hướng ra ngoài duỗi
thẳng; hai ngón giữa, hai ngón trỏ cài ngược nhau, hướng hai ngón cái ra ngoài dựng
thẳng, cùng hợp lưng bàn tay, liền thành Ấn đó.
Mỗi một các Pháp như trước đã nói đều dùng Ấn này liền được thành tựu.
Nay ta nói Căn Bản An. Dùng 2 tay, bên phải đè bên trái cùng cài chéo nhau bên
trong, dựng ngón vô danh cùng hợp đầu, co hai ngón trỏ như móc câu.

Nếu lúc Nghinh Thỉnh thời hướng về thân chiêu mời. Nếu lúc Phát Khiển thời
hướng ra ngoài bật phát. Lúc niệm tụng thời kết Ấn ngang trái tim tụng bảy biến liền
đưa Ấn bung tán trên đỉnh đầu. Sau đó lấy tràng hạt chuyên trụ niệm tụng.
Tiếp nói Cát Tường Thiên Nữ Thân Ấn. Chắp hai tay lại giữa trống rỗng (Hư
Tâm hợp chưởng) mở hai ngón trỏ, hai ngón giữa, hai ngón vô danh rồi co như hình
hoa sen; hai ngón cái, hai ngón út đều hợp thẳng.

Nếu lúc niệm tụng thời kết Ấn để ngang trái tim, tụng Chân Ngôn bảy biến rồi
bung tán Ấn trên đỉnh đầu.
Kinh Tứ Thiên Vương ghi rằng: “Nếu có người tụng niệm Bắc Phương Tỳ Sa
Môn Thiên Vương Chân Ngôn, cúng dường quả trái, thức ăn uống, mỗi tháng chọn
ngày 15, ngày 21. Gẩy đàn Song Huyền (2 dây) tạo âm thanh, đánh Trống, múa. Cúng
bơ, mật, sữa, cháo. Dùng chân tâm tụng niệm thì Thiên Vương liền thấy thân ấy, tùy
ước nguyện của tâm”.
_Giải uế Đà La Ni:
“Án câu lỗ đà án duệ”
輆 呢叻傛 猲 切
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*)OṂ – KRODHANA HŪṂ JAḤ
_Tán Thiên Vương Tụng là :
“Lợi ích vạn vật chỉ có Thủy Phương ấy (Phương Bắc)
Hộ trì quốc giới chỉ có Thiên Vương Ta
Lương tướng nhận lời trấn giữ chặn cường hung
Tinh tâm phụng chức bày tỏ gởi phước tường
Tinh cung (cung của ngôi sao) thượng thắng hề hồi giá sùng cương
Linh Tượng đứng đoan chánh mọi báu trang nghiêm
Uy Thần trấn Diệu (sao diệu) nhiếp phục, giữ nơi xa
Lại trung trinh, đời Đường khen ngợi Thánh”
Viên Hành Lục ghi rằng :“Bắc Phương Tỳ Sa Môn Thiên Vương Tùy Quân Hộ
Pháp Chân Ngôn, một quyển, do Bất Không Tam Tạng hành riêng phiên dịch”
Bát Gia Lục cũng ghi như vậy
Pháp này thỉnh chép ở Trí Sơn, Từ Thuận Tăng Chính nhiễm bút bản của Mẫu
Vĩ Sơn, viện Ai Nhiễm, Đại Tuyên Đẳng đối giảo. ngoài ra cũng giảo duyệt dùng bản
trên.
Thời Hưởng Hòa, năm Tân Dậu, Tháng 8_ Trường Cốc Tăng Khoái Đạo ghi
Một lần xem xét, ghi chép xong – Từ Thuận
_Hết_
*)Phạn Tự Chân Ngôn này y theo Phổ Thông Chân Ngôn Tạng của Chùa Linh
Vân.
巧伕先寒氛仲伏
巧伕鉠汔向忝扒他份亙扣伏朽弛巧拻份
巧伕狣扔鄋刎穴凹全伏碭在伏因颬亙仕向弋左兩亙扣先介兩伏朴囚挕兩向
亙凹兩跠凹兩矛在巧盲向民叨兩犯亙叨巴巴仗盲好仲亦
凹渰卡乃多亦揨乃在合颬亙仕兩亙扣先介珫圳叻一弁氛亙朽加送扣
NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMO ŚCAṆḌA VAJRA-PĀṆĀYE MAHĀ-YAKṢA-SENAPATĀYE
NAMO APAHURO BHŪTA-RĀYA
DHIḤ ŚAYA VAIŚRAMAṆA
VACANĀSYA – MAHĀ-RAJASYA - YAKṢĀDHIPTASYA – VAMATASYA STUTASYA – BHAŚANA
PRAVAHADASYA – HE MADATATANI
PRAṢAYĀMI.
TADYATHĀ: KUŚEMI KUŚEMI – KUŚA VIŚRAMAṆASYA MAHĀRAJA – EVAṂ DHAKA NETRAM AKṢA TU – SVĀHĀ
Hiệu chỉnh xong ngày 15/09/2008
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