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Mật Tạng Bộ 4_ No.1168B (Tr.676-Tr.677) 
  

KINH BÁT MẠN ĐÀ LA 
 
Phạn Hán: Không rõ người dịch 
Phạn Việt dịch: HUYỀN THANH 
  
巧休 珫圳 亙仲 剎凹伙一榥 屹亙份 矛丫僤 末凹匡了 合成先凸 

絆 玅搜向吐丁包鄎先兩 矛向弁 狣弁一 回囚屹玆 了弔 巧仰凹 在凹 

屹成槆 扔共宕北旦先 穊半  

Namaḥ evaṃ mayā śrūtam ekasmiṃ samaye bhagavāṃ potalake 
viharati sma āryāvalokiteśvarasya bhavane aneka bodhisatva keṭī  
(?koṭī)  nayuta śata  sahasreḥ parivṛtopura sṭataḥ  

Như vậy tôi nghe. Một thời Đức Bạc Già Phạm trụ ở cung điện của Quán Tự Tại 
Bồ Tát tại núi Bố Đắc La Ca cùng với vô lượng trăm ngàn câu trí Bồ Tát trước sau 
vây quanh 

 
狣卉几吉 先寒 丫想 弋趍向矢忖 左休 回囚屹班 亙扣屹留 

凹河向扔溶司 屹琉 扔凸北穴摓凸 好嫛 屹凹 沾歊仲屹左 只鉧 

屹觜柰全 戌刃 邟班 叨朱仕忠平 亙汔吋 呤占阮 盲凸訑份巧 矛丫熅 

肵左介印 盲仕谷 矛丫向柰 伙 凹叨回弋 呤 琚伏 亙曳   

Atthakhalu  ratna-garbha-candro-vabhāso  nāmaḥ  bodhi-satvā  mahā-
satvaḥ  tatraivaparṣadi  satvi  patitobhūtmati  ṣaṇṇaḥ  sata trautphāyāsanā  
dekāṃ  samuttarā  saṃgaṃ  kṛtvā  dakṣiṇajrānu-maṇḍalaṃ  dhṛthivyā  
pratiṣvāyena  bhagavāṃ  stenājali  praṇamya  bhagavatta  me  tadavoca  dhṛ  
ccheya  mahaṃ 

Thời có vị Bồ Tát tên là Bảo Tạng Nguyệt Quang liền đứng dậy, một lòng 
cung kính, chắp tay cúng dường, tôn trọng đỉnh lễ Đức Thế Tôn rồi nói lời như vầy: 

 
矛丫熅 凹卡丫凹亙曳伾屹谷湨后畯 寣才只向 盲只奸 屹掄 矛丫名 

巧向 乙奸 乃搜嫞沰 盲測  

Bhagavāṃ tathāgatam-ahaṃntaṃ (?Arhataṃ) samyaksaṃ buddhaṃ 
kiṃcideva  pradeśaṃ satma bhagavān-avakāśaṃ kuryātpṛṣṭa  praśna  

"Bạc Già Phạm Ứng Cúng Chính Giác Đẳng ! Hết thảy dụ thị, giáo thọ khiến 
cho không còn nghi hoặc" 

 
防一先仕伏 珫向觜嫪 矛丫熅 先寒丫想弋嶆向矢戌 回囚屹玆 伙 

凹叨回弋 回弋 阮一先仞巧 才柰亙全叻件侏棐  

Vyakaraṇaya evamukte bhagavāṃ ratna-garbha-candrāvabhāsaṃ 
bodhi-satva me tadavoca voca vyākaraṇena cittam-arādhayiṣye.  

Như vậy nói xong. Đức Phật bảo Bảo Tạng Nguyệt Quang Bồ Tát rằng :"Hãy 
một lòng lắng nghe !" 
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珫向觜嫪 先就 先寒丫想弋嶆向矢忖 回囚屹珞 矛丫向阢伙 

凹叨回弋 名弋兆 一鳪圢 丫圳 兗赨 乃匡 旦沽 回乃匡 摍扛出弓 

玅沰 亙汔匡 旦入 一摝乙伕 矛向凸 包巧 一叮 一先代兇  

Evamukte ratne ratna-garbha-candrāvabhāso-bodhi-satve 
bhagavanta me tadavoca vācayaḥ kaściṅkaḥgavaṃ śrāddhāḥ kula-
putro vokula duhitācā āṣṭa-maṇḍala pukaṃ kantukāmo bhavati tena 
kathaṃ karaṇīyaṃ 

Như vậy nói xong. Bảo Tạng Nguyệt Bồ Tát nói lời chân thật là:"Nếu có kẻ trai 
lành, người nữ thiện muốn tu Mạn Trà La thì nhóm ấy phải dùng phương tiện nào?" 

 
矛丫名左成 屹鉡 州鉡 乃匡觜氛 矛治 乙糽 盲凸矢左歋富 狣忸寺 

乃匡旦氛 向鄋 介巧 鉏刀 伏摵卉 屹旦歋富觡 屹班觡 狣加迆 鄐巧 

介份包巧 扛 岤汔 乃匡旦泣 泹觡 回囚 屹玆左 岝叨仲市份 岝叨伏 巧 

屹邟摍摶共凹 交氛仕 正弓 巧柰搜仗 朽兇 仲凸 屹楠飲帆鄑 弋 

直昡凸棐  

Bhagavānāha sadhu sādhu kula-mutra (?kula-putra) bhadra kāsta 
pratibhānātpatnā atya ṣaṃ kula-putra vahu jana sukhā yatryatha 
saputpatnānāṃ satvānāṃ atulya jñāna jayetena hi  śṛṇḍa kula-putrā 
ṣṭānāṃ bodhi-satvanā hṛdayāniye hṛdaya na sakṛduccārita mātraṇa 
paṃcā nattaryāṇi kṣayaṃ yāti sarva-rtha  (?artha)  siddhiṃ ca 
prāptoti .  

Rồi Đức Thế Tôn bảo rằng:"Lành thay ! Lành thay !  Hiền Dũng Tộc Tính Tử 
sinh lợi ích nhiều cho các chúng sinh khiến được an vui, hay sinh Trí Tuệ ba đời của 
các chúng sinh. Vì thế nên biết Thiện Nam Tử ! Chữ chủng tử Tâm của tám Bồ Tát 
này do hay [(?) (?)...chi giả] diệt hết năm tội Vô Gián, tất cả đều được thành tựu.  

            
輆 玅吃先 送扣   

Oṃ āvīra  svāhā   
_ 亙墈 矛丫熅 狣弁巧 岝叨份 巧 觢呎   

Madhye bhagavāṃ anena hṛdayena pūjyaḥ 
Đây gọi là Như Lai Tạng, dùng Tâm cúng dường   
 
猭 有 痧宕份 送 扣 棐  

Hrīḥ   haḥ  dmavṛye svāhā.  
_ 狣向吐丁包鄎先兩 岝叨兆 棐  

Avalokiteśvarasya hṛdayaḥ. 
Quán Tự Tại Bồ Tát (?Quán Tự Tại Bồ Tát Tâm) 
 
伙殞 先仕 送扣 棐 

Mehāḥ raṇa svāhā.  
_ 伙泥伏兩 岝叨兆棐   

Metreyasya (?maitreyasya) hṛdayaḥ  
Đây gọi là Di Lặc Bồ Tát Tâm 
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猱 丫愛伏 送扣棐 

Āḥ  garbhāya svāhā.  
_ 玅 乙 在 丫 想 兩 岝 叨 兆棐  

Ākāśa-garbhasya hṛdayaḥ.  
Đây gọi là Hư Không Tạng Bồ Tát Tâm 
 
江 扣先 兮 送扣棐  

Kṣaḥ hāra  je svāhā.  
_ 朱凸丫想兩 岝叨兆棐  

Kṣiti-garbhasya hṛdayaḥ  
Đây gọi là Địa Tạng Bồ Tát Tâm 
 
珫出沈炘回 送扣棐  

Etānyaṣṭevo  svāhā.  
介伏 送扣棐 

Jaya  svāhā  
屹亙阢矛治兩 岝叨伏 

Samanta-bhadrasya hṛdaya  
 
乃向先 送扣棐 

Kuvara   svāhā.  
向忝扔仗回囚屹邟兩 岝叨伏 

Vajrapaṇi  bodhi  sakṛsya   hṛdaya  
 
冑 狣先千 送扣棐 

Śrī   aragha   svāhā.  
伐內冒回囚屹玆兩岝叨伏 

Maṃjuśri-bodhi-satvasya   hṛdaya  
 
市屹先凹 送扣棐 

Nisarata   svāhā.  
屹楠布向殟庉仕回囚屹玆兩 岝叨伏 

Sarva- nīvaṣkambhiṇa- bodhisatvasya   hṛdaya  
 
囚 屹玆岝叨仲市 凹卡丫凹 屹伙出 左亙 亙汔匡 一兩 旦先北伏  

Dhi satva-hṛdayani  tathāgata  sametā  nāma  maṇḍala  kasya  puratoya  
 

_Hết_ 
14/11/2009 

 


