Mật Tạng Bộ 4 _ No.1304 ( Tr.422 _ Tr.423 )

TÚ DIỆU NGHI QUỸ
_ MỘT QUYỂN _
Hán văn: NHẤT HẠNH soạn
Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH
Hư Không Tạng Ấn: Chắp tay lại, buộc ngón Thủy (2 ngón vô danh) ngón
Phong (2 ngón trỏ) như hình báu.

Chân Ngôn là :
“Án _ A già sa (1) Ca la ba y dã (2) Án ma lị (3) già ma lị (4) mẫu lê (5) sa
phộc hạ”
湡 玅乙喨丫愛傂 湡 唒共 哠亙共 觜共 渢扣
*)OṂ _ ĀKĀŚA-GARBHĀYA_ OṂ ARI KAMARI MURI _ SVĀHĀ
Nếu có người muốn cầu Phước Trí nên quy y vị Bộ Tát này. Mặt trời, mặt trăng,
ngôi sao đều là sở biến của Hư Không Tạng.
Văn Thù Ấn: Chắp tay lại, giữa trống không (Không Tâm Hợp Chưởng) đem
Cái (?ngón giữa) đè 2 Thủy (2 ngón vô danh) co 2 Phong (2 ngón trỏ) vịn đầu ngón
Không (2 ngón cái).

Chân Ngôn là:
“Án _ A vị la hồng khư tả lạc”
湡 嫙 合捖 猲 几弋匈
*)OṂ _ AḤ VIRA HŪṂ KHACARAḤ
Nếu muốn cầu Tức Tai, cần diệt hết 7 loại tai nạn là: Mặt trời mặt trăng che nuốt,
5 vì sao sai trái mất độ bình thường, binh giặc nổi dậy, nước hạn chẳng đúng thời, gió
mưa mất độ, bầy tôi phản nghịch gây tổn hại cho quốc dân, cọp sói thú ác ăn nuốt
chúng sinh, lúa gạo (Ngũ cốc) chẳng được mùa.Tai họa như vậy với sự sợ hãi về ách
nạn cấp thời thuộc quan phủ và tai ách bị chết thuộc nạn vua chúa… thảy đều tiêu tan.
Phổ Hiền Ấn: Chắp tay lại, giữa rỗng (Hư Tâm Hợp Chưởng)
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Chân Ngôn là:
“Chi ba trác (Quyết định) Tỳ ni ba trác (Cắt đứt cột buộc) Điểu tô ba trác
(chấm dứt sinh tử)”
Chú này, bình thường buổi sáng tụng 7 biến, ban đêm tụng 7 biến thì Yểm Mỵ,
Dã Đạo, Cổ Độc thảy đều bị tiêu diệt. Hay được 3 Giải Thoát về thân tâm. Sau đời này
chẳng thọ thân sinh tử , đắc được Pháp Thân. Bên trong bên ngoài đất nước có oán tặc,
tất cả người ác, tất cả Quỷ Thần, tất cả trộm cướp, cọp, sói, sư tử, trùng độc, thú ác
nghe âm thanh của Chú này đều bị cấm khẩu chẳng thể gây nhiễu loạn được. Trời thay
đổi gây ách nạn, mộng ác, tai ương, trăm loài chim quái dị đều tự nhiên bị tiêu diệt.
Chẳng thể nói hết được công năng của Chú này .
Diên Mệnh Ấn: Tay trái: ngón Hỏa (ngón giữa) và ngón Phong (ngón trỏ) vịn
nhau như cầm hoa sen. Tay phải: duỗi thẳng như buông rũ xuống. Chân Ngôn là:
“Án _ Ma chiết la, dụ toái (Con họ tên là) sa phộc ha”
湡 惵忝 玅仰守 渢扣
*)OṂ _ VAJRA ĀYUṢAI ( ……. ) SVĀHĀ
Nếu tụng Chú này sẽ Diên mệnh (sống lâu) trừ tai
Đế Thích Thiên Ấn: Tay trái nắm quyền đặt ở eo. Tay phải co lóng giữa của 2
ngón Địa ( ngón út), ngón Thủy (ngón vô danh) thẳng cứng cùng dính nhau, đặt Phong
(ngón trỏ) dính vào lưng Hỏa (ngón giữa), co lóng giữa của Không (ngón cái) .

Chân Ngôn là :
“Án _ Nhân nại la dã, sa-phộc hạ”
湡 崷嶆傂 渢扣
*)OṂ _INDRĀYA SVĀHĀ
Nếu tụng Chú này sẽ trao cho quan vị, mãn túc mọi mong cầu
Tỳ Sa Môn Thiên Ấn: Chắp tay lại giữa rỗng. Giao 2 Không (2 ngón cái) kèm
cứng, 2 Phong (2 ngón trỏ) phụ bên cạnh 2 Hỏa (2 ngón giữa) như đầu móc câu sao
cho đầu ngón cách nhau một thốn và chẳng chạm dính nhau.

Chân Ngôn là:
“Án _ Phệ thất la phộc noa dã, sa-phộc hạ”
湡 因侷惵他傂 渢扣
*)OṂ_ VAIŚRAVAṆĀYA SVĀHĀ
Nếu tụng Chú này sẽ được sung túc giàu có lớn, ngày đêm được phòng hộ.
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Nhật Thiên Chân Ngôn là:
“Nẵng mô la đát-nẵng đát-la dạ dã. Nẵng mô tô lý dã, tát phộc nẵng khất-sái
đát-la la nhạ dã. Án_ A mô già ô (Danh vị … ) Thiết để, sa-phộc hạ”
矧伕 捖寒氛仲傂
矧伕 式湫 屹湱 矧朽氛 全仄傂
湡 唒伕千兩 喨注 渢扣
*)NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMO SŪRYA SARVA NAKṢATRA RĀJĀYA
OṂ _ AMOGHASYA (Danh vị …. ) ŚATRI SVĀHĀ
Nguyệt Thiên Chân Ngôn là:
“Án _ Chiến đát-la nẵng khất-sái đát-la la nhạ dã (Danh vị … ) Thiết để, saphộc hạ”
湡 弋誂 矧朽氛 全仄傂 喨注 渢扣
*)OṂ_ CANDRA NAKṢATRA RĀJĀYA (Danh vị …. ) ŚATRI SVĀHĀ
Hỏa Tinh Chân Ngôn là:
“Án _ A nga la lỗ nghi dã (Danh vị … ) Sa ha”
湡 唒戉捖乙冰凡傂 渢扣
*)OṂ_ AṄGĀRAKA ARUGIYA (Danh vị …. ) SVĀHĀ
Thủy Tinh Chân Ngôn là:
“Án_ mẫu đà nẵng khất-sái đát-la nễ nẵng (Danh vị … ) thể noa ma, sa ha”
湡 蒤叻 矧朽氛 渢亦矧 卜摍亙 渢扣
*)OṂ_ BUDHA NAKṢATRA SVĀMINA (Danh vị …. ) KHEDUMA
SVĀHĀ
Mộc Tinh Chân Ngôn là:
“Án _ Ba la ha tát bát để nẵng ma tỉ đá phộc nẵng sư (Danh vị … ) Ma la
phộc la đà ninh, sa-phộc hạ”
湡 坨祌俜凸叻 亙扑垿減傂 亙匑 惵飲司 渢扣
*)OṂ_VṚHASPATIDHA
MAPITHAVNAYA (Danh vị … ) MALA
VARTHADI SVĀHĀ
Kim Tinh Chân Ngôn là:
“Án _ Thú yết la nga đà phộc la nhạ dã (Danh vị … ) thất lý ca lý, sa-phộc
hạ”
湡 圩咒 丫垿湱 全仄傂 冑 哠共 渢扣
*)OṂ_ ŚUKRA GATHARVA RĀJĀYA (Danh vị .. ) ŚRĪ KARI SVĀHĀ
Thổ Tinh Chân Ngôn là :
“Án _ Xả nê sát tác la , nẵng khất sát đát la , bả la ha ma nẵng lỗ ba dã
(Danh vị …..) phổ sắt để ca lý, sa ha”
湡 喨弘鉠捖 矧朽氛 肴鉖矧 列悜傂 觢泏 哠共 渢扣
*)OṂ_ ŚANAIŚCARA NAKṢATRA BRAHMANA RŪPAYA (Danh vị ..)
PUṢṬI KARI SVĀHĀ
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La Hầu Tinh Chân Ngôn là :
“Án _ La hộ nẵng, a tố la la nhạ dã, kiến ma xả đô nẵng dã (Danh vị …)
phiến để ca lý , sa phộc hạ”
湡 全收左鉏捖 全仄傂 忖亙 喨加矧傂 圭阠 哠共 渢扣
*)OṂ_ RĀHUNA ASURA-RĀJĀYA SOMA ŚATUNAYA (Danh vị … )
ŚĀNTI KARI SVĀHĀ
Kế Đô Tinh Chân Ngôn là :
“Án _ Phộc nhật la kế đô, nẵng khất sát đát la, la nhạ dã (Danh vị …. ) hồng ,
sa phộc hạ”
湡 惵忝了加 矧朽氛 全仄傂 猲 渢扣
*)OṂ_ VAJRA KETU NAKṢATRA-RĀJĀYA (Danh vị…) HŪṂ _ SVĀHĀ
Cửu Chấp Diệu Thiên Ấn: Chắp tay kiên cố, cùng kèm dựng thẳng 2 Không (2
ngón cái) duỗi 2 Phong (2 ngón trỏ) đều mở gốc ngón đưa qua lại.

Chân Ngôn là :
“Án _ Nghiệt la hệ thấp phộc, lý gia, bát la bát đa, thù để, ma dã, sa phộc hạ”
湡 奇旨湤湫 直挕 吞凸愍傂 渢扣
*)OṂ_ GRAHEŚVARYA PRĀPTA JYOTIRMAYA SVĀHĀ
Nhị Thập Bát Tú Ấn : Chắp tay kiên cố, kèm 2 Không (2 ngón cái) đứng thẳng
để ngay trái tim rồi dùng 2 Không (2 ngón cái) triệu mời.

Chân Ngôn là :
“ Án _ Nhược khất sái đát la niết tô na nễ duệ, sa ha”
湡 矧朽氛 郜蛭 叨仗份 渢扣
*)OṂ_ NAKṢATRA NIRJADANIYE _ SVĀHĀ
Trước tiên cúng dường nhóm Bồ Tát Thiên gồm Hư Không Tạng , Văn Thù, Phổ
Hiền, Diên Mệnh, Đế Thích, Tỳ Sa Môn… sau đó khuyến thỉnh 9 Diệu, 28 Tú, Bản
Mệnh Thuộc Tinh (Ngôi sao của bản mệnh) trong Thiên Bắc Đẩu và dùng Thái Sơn
Phủ Quân, Ty Mệnh, Ty Lộc cúng bái để cầu xin Trừ Tai Diên Mệnh tiêu trừ việc
ách hại.
_Năng Cát Tường Chân Ngôn là :
“Nẵng mô la đát nẵng đát-la dạ dã . Nẵng mộ tố ma tát la phộc nhược khất
sái đát la, la nhạ dã giả. Giả đô địa ba, a lộ ca la dã. Đát nễ dã tha: Nỗ ma để bá
nỗ ma để tát tân nễ khư tế, sa phộc hạ”
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矧伕 捖寒氛仲傂
矧伕 忖亙 屹湱 矧朽氛 全仄傂 弋加馮悜 玅吐哠全傂
凹改卡 湡 摍亙悜 摍亙凸屹 悜郜几弛 渢扣
*)NAMO RATNA-TRAYĀYA
NAMO
SOMA
SARVA
NAKṢATRA-RĀJĀYA
CATURTHIPA
ĀLOKARĀYA
TADYATHĀ: OṂ_ DUMAPA DUMATISA PANIKHASE SVĀHĀ
Tụng Cửu Chấp Tức Tai Đại Bạch Y Quán Âm Đà La Ni này. Nếu mặt trời,
mặt trăng ngự tại cung Bản Mệnh của người và 5 vị sao tại cung Bản Mệnh đấu chiến
mất độ thì có thể lập Đạo Trường Đại Bạch Y Quán Âm hoặc Văn Thù Bát Tự, Xí
Thịnh Quang Phật Đỉnh… đều y theo Bản Pháp niệm tụng ắt tất cả tai nạn tự nhiên tiêu
tán. Tất cả Diệu chẳng Cát Tường mà tụng Chân Ngôn này sẽ thành năng cát tường.
_Bắc Đẩu Thất Tinh Chân Ngôn là :
“Án _ Táp đá nẵng nẵng dã, bạn nhạ mật dã, nhiễm phổ tha ma , sa phộc nhĩ
nẵng (Danh Vị…. ) la khất sơn bà phộc đổ, sa ha”
湡 屹挕 元左傂 砒奼傂吮 合堲傂 分觢垿亙 渢亦矧 捖涀 砒惵加 渢扣
*)OṂ_ SAPTA
JINĀYA
BHAÑJAYA
VIJAYA
JAṂPUTHAMA
SVĀMINA (Danh Vị…. ) RAKṢA BHAVATU SVĀHĀ
Nếu La Hầu (Rahu), Kế Đô (Ketu) ám cung Bản Mệnh Tinh của Hành Giả thì
nên tụng Bắc Đẩu Chân Ngôn này.

_Tất cả Như Lai nói Phá Nhất Thiết Tú Diệu Chướng Cát Tường Chân Ngôn
là:
“Án _ Tát la phộc nhược khất sát đát la, tam ma duệ, thất lý duệ, phiến để
ca, cụ lỗ, sa phộc hạ”
湡 屹湱 矧朽氛 屹亙份 冑份 圭阠哠 乃冰 渢扣
*)OṂ_ SARVA NAKṢATRA-SAMAYE ŚRĪYE ŚĀNTIKA KURU SVĀHĀ
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_ Phẩm Cát Tường Thành Tựu trong Kinh Kim Cương Tú Thành Tựu ghi là:
Nay Ta nói về Mật Pháp thành tựu tối diệu của Thế Gian. Các Tú (Nakṣatra) như vậy
vận hành ở Hư Không. Hoặc 1,2,3,4,5 … lâm vào Mệnh Tú, Đối Xung Tú, Thiên Di
Tú, Đại Sát Nghiệp Tú, An Tú, Bạc Tương Tú, Nô Tỳ Tú của chúng sinh mà gây các
ách hại. Bốn Diệu (Grahà) đại ác là Hỏa Diệu, Thổ Diệu, La Hầu, Kế Đô thì rất nặng
đối với chúng sinh. Lúc đó nên tu các Phước Nghiệp, bố thí rộng rãi, hiền lành, nhân
nghĩa. Hoặc y theo Văn Thù Bát Tự Chân Ngôn, hoặc y theo Xí Thịnh Quang Phật
Đỉnh, hoặc y theo Bị Diệp Y Quán Âm, hoặc y theo Nhất Tự Vương Phật Đỉnh lập
Đàn Trường Hộ Ma Tức Tai to lớn đều y theo Bản Pháp Niệm Tụng cúng dường thì
tất cả tai nạn tự nhiên tiêu diệt.
Tác Pháp Thành Tựu thì vào lúc Tâm Tú (Jeṣṭha) trực nhật, Liễu Tú (Āślesā)
trực nhật, Mão Tú (Kṛtikā ) trực nhật, Ngưu Tú (Abhijit) trực nhật chẳng kể ngày
tháng cát hung chỉ ở Tú trực nhật này , trong một ngày chẳng ăn chỉ niệm tụng mãn
1080 biến thì mọi Tâm Nguyện sẽ tương ứng liền được Đại Tất Địa.
_ Nếu lúc bị ách nạn thì vào ngày sinh của mình (Bản Sinh Nhật) là tương ứng tốt
nhất
_ Nếu tác Mộc Diệu Thành Tựu Pháp thì vào ngày 16 của tháng là tương ứng tốt
nhất
_ Nếu tác Hỏa Diệu Thành Tựu Pháp thì lựa ngày trực nhật ấy là tương ứng tốt
nhất
_ Nếu tác Thổ Diệu Thành Tựu Pháp thì ngày mồng 7 của mỗi tháng là tương ứng
tốt nhất
_ Nếu tác Kim Diệu Thành Tựu Pháp thì tùy theo sở kiến phương bình đán
(?Buổi sáng sớm của phương nhìn thấy ) là tương ứng tốt nhất
_ Nếu tác Thủy Diệu Thành Tựu Pháp thì y theo Thủy Diệu trực nhật mà tác
thành tựu
_ Nếu tác La Hầu, Kế Đô Pháp thì y theo ngày sinh của mình (Bản Sinh Nhật) mà
làm tương ứng
_ Nếu lại cúng dường Bản Sinh Tú thì dùng năm tháng sinh của mình (Bản Sinh
Niên Nguyệt)
_ Nếu dùng ngày sinh của mình thì có thể gặt lấy thành tựu
_ Nếu Ác Tú sinh thì mỗi tháng đều cúng dường
_ Nếu 3 ngày, 7 ngày cúng dường thì chuyển thành Cát Tường Trực
Điều Mật này đừng để cho người tục biết vậy.
TÚ DIỆU NGHI QUỸ
_MỘT QUYỂN (Hết)_
Hiệu chỉnh xong vào ngày 04/10/2010
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