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 Nẵng mộ tát ma nhạ gia   

 Nam mô la đát-ná đá-la dạ gia  

 Ná mạc a nhĩ đà bá gia đát tha nga đa gia 

 La hạ để tam miệu tam bột đà gia 

 Na mô a lị-dạ phộc lộ chỉ đế thấp-phộc la  

 Mẫu địa ta đát-phộc gia  

 Mãng hạ ta đát-phộc gia 

 Mãng hạ ca lỗ nĩnh ca gia 

 Ná ma mãng hạ ta tha ma bả-la bát đá gia  

 Mẫu địa ta đát-phộc gia 

 Mãng hạ ta đát-phộc gia 

 Mãng hạ ca lỗ nĩnh ca gia 

 Na mô bạc nga phộc đế vĩ bổ la vĩ mãng na 

 Tố bát-la để sắt-sỉ đa  

 Tăng xí-dạ tố lị gia xá đá sa ha tát la a để lị ca  

 Bát-la bà phộc bà tất đá mộ lật đái-duệ  

 Mãng hạ ma ni mãng cự tra quân trà la đà lị nê 

 Bạc nga phộc đế bá nạp ma bá noa duệ 

 Tát phộc lộ ca bá gia  

 Xá ma na gia 

 Vĩ vĩ đà bá giã nậu khư tam ma bệ xá sắt-tra  

 Tát phộc tát-đát phộc bá lị mộ giã na gia  

 Đát nễ-dã tha 

 Án, Bột lỗ bộ phộc  

 Mãng hạ lộ ca yết la noa 

 Đát-ma  

 Tất đề nhĩ la  

 Bát tra la  

 Vĩ ná xá na ca la gia 

 La nga nễ-phộc sái mộ ha nhạ la  

 Xa ma ca  

 Xa ta ca  
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 Lộ xoa ca 

 Tát phộc bá gia nậu khư nạp nga để  

 Bát-la xá ma na ca la gia  

 Tát nga đát tha nga đá 

 Ta ma mãn đà na yết la  

 Tát phộc tát đát-phộc xá bát lị bố lộ ca 

 Tát ma tát đát-phộc ma thủy phộc ta yết la  

 Y hê duệ hê 

 Mãng hạ mẫu địa ta đát-phộc phộc la ná   

  Bát nạp ma lộ ca-sâm bộ đa  

 Mãng hạ ca lỗ nĩnh ca 

 Nhạ tra mãng cự tra  lăng ngột-lật đa  

 Thủy la tòng ma ni yết nẵng ca la nhạ đa  

 Phộc phộc nhĩ la phệ nữ lị gia  

 Lăng ngột-lật đa xá lị la  

 A nhĩ đá bà nhĩ na 

 Ca ma la lăng ngột-lật đa 

 Bát-la phộc la na la na li mãng hạ nhạ na xá 

 Xá đa sa ha tát la a vĩ la sử đa ca gia  

 Mãng hạ mẫu địa ta đát-phộc  

 Vĩ đà ma vĩ đà ma  

 Vĩ đà xá gia vĩ đà xá gia 

 Mãnghạ diễn đát-la ngật-lệ xa ca phộc ta bà 

 Mạt đà tăng sa la già la ca 

 Bát-la mãng tha na 

 Bố lô sa na-nga 

 Vị la nhạ vị la nhạ 

 Tố đản đa 

 Bát lị vật lị đa 

 Đà ma đà ma 

 Sa ma sa ma 

 Độ lỗ độ lỗ 

 Bát la xá tát gia bát la xá tát gia 

 Kỳ lị kỳ lị 

 Tỳ lị tỳ lị 

 Chỉ lý chỉ lý 

 Tổ lỗ tổ lỗ 

 Mẫu lỗ mẫu lỗ 

 Mẫu dữu mẫu dữu 

 Muộn giả muộn giả 

 Lạc xoa lạc xoa ma ma 



Kinh Mật Giáo: http://kinhmatgiao.wordpress.com 

 Tát ma ta đát-phộc nẫm giả 

 Tát ma bà duệ tỳ dược 

 Độ na độ na 

 Vĩ độ na vĩ độ na 

 Độ lỗ độ lỗ 

 Già gia già gia 

 Già đà gia già đà gia 

 Hạ sa hạ sa 

 Bát-la hạ sa bát-la hạ sa 

 Yết lệ xa 

 Hộc ta na 

 Ma ma tả (xưng tên...) 

 Hà la hà la 

 Tăng hà la tăng hà la 

 Độ lỗ trí độ lỗ trí 

 Mãng hạ man noa la 

 Chỉ la noa 

 Xá đá bát-la tế ca 

 Phộc bà sa 

 Vĩ sa na xả ma ca 

 Mãng hạ mẫu địa tát đát-phộc 

 Phộc la ná 

 Sa-phộc-hạ 
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