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Mật Tạng Bộ 1 _ No.850 (Tr.68_Tr.82) 
  

KINH  NHIẾP ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA 
ĐẠI BỒ ĐỀ TRÀNG CHƯ TÔN MẬT ẤN TIÊU XÍ 

MẠN TRÀ LA NGHI QUỸ 
_QUYỂN THỨ HAI_ 

  
Hán dịch: Chùa Đại Hưng Thiện, Tam Tạng của nước Trung Thiên Trúc 

THÂU BA CA LA (Śubhakara-siṃha: Thiện Vô Úy) phụng chiếu  dịch.  
Sưu tập Thủ Ấn, phục hồi Phạn Chú và Việt dịch: HUYỀN THANH 
  
Bấy giờ Bà Nga Tông  
Tỳ Lô Giá Na Phật (Bhagavaṃ-vairocana-buddha) 
Quán sát các Đại Chúng 
Bảo Chấp Kim Cương Thủ 
Mật Chủ Tát Đỏa (Vajrapāṇi-guhyādhipati) rằng: 
“Có Pháp ñồng Đại Nhật 
Vật Như Lai trang nghiêm 
Đồng Pháp Giới Tiêu Xí 
Bồ Tát Ma Ha Tát 
Do ñấy trang nghiêm thân 
Ở bên trong sinh tử 
Trải qua các lối nẻo 
Trần Sát Như Lai Hội 
Dùng Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi) này 
Kế Đô (Ketu: cây phướng) mà dựng lập 
Tiêu xí của Như Lai  
Các Trời, Rồng, Dạ Xoa 
Tám Bộ lễ từ xa 
Nhận răn dạy, phụng hành 
Nay ông hãy nghe kỹ! 
Ta sẽ diễn nói cho” 
 
_ Mật Chủ thành thỉnh xong 
Khi ấy Bà Nga Tông (Đức Thế Tôn) 
Liền trụ ở nơi Thân 
Tam Muội Vô Hại Lực 
Do trụ ở Định ấy 
Nói Nhất Thiết Như Lai 
Vô Năng Chướng Ngại Thân 
Vô Đẳng Tam Lực Minh 
Liền nói Minh Phi (Vidyā-rājñī) là: 
25. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A tam mê (2) ñể-lý tam mê (3) 

tam ma duệ (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 狣屹伙 注屹伙袎 屹亙份 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  ASAME   TRISAME  

SAMAYE   -  SVĀHĀ 
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_ Kim Cương Bí Mật Chủ! 
Minh Phi hay thị hiện 
Tất cả Như Lai Địa 
Chẳng vượt ba Pháp Giới 
Mãn Địa Ba La Mật 
Mật Ấn, tay Định (tay trái) Tuệ (tay phải)  
Liên Hợp (chắp tay Liên Hoa) dựng hai Không (ngón cái). 
 

 
Trán, vai, tim, họng, ñỉnh 
Ấn năm, tụng Minh Phi. 
Đây Nhất Thiết Chư Phật 
Cứu Thế chi Đại Ấn (Đại Ấn cứu thế của tất cả chư Phật) 
Chính Giác Tam Muội Gia 
Của chư Phật Cứu Thế 
Ở Ấn này mà trụ 
 
_ Tiếp Pháp Giới Sinh Ấn 
Nên trụ ở chữ LA (先- RA) 
Ấn Minh như trước nói 
 
_ Tiếp Chuyển Pháp Luân Ấn 
Đế tưởng (chân thành tưởng) Chấp Kim Cương (Vajra-dhāra) 
Phong Luân (Vāyu-cakra), hạt giống Gió ( 成-HA) 
Ấn Minh như Sơ Hội (Hội ban ñầu) 
  
_ Chân Ngôn Hạnh Bồ Tát 
Từ mọi Tam Muội này 
Liền vào chữ Vô Sinh (狣 - A) 
Trụ Tâm Đại Bồ Đề (Mahā-bodhi-citta) 
Quán Thân như Tát Đỏa (Vajra-satva) 
Sắc tướng Pha Lê biếc (màu thủy tinh xanh biếc) 
Trụ ở Yết Ma Luân (Karma-cakra) 
Khắp cả thành vòng lửa (Diễm Man) 
Tụng Chân Ngôn Vương dưới 
Vuông, làm Mạn Trà La (Maṇḍala: Đàn) 
Hai khuỷu tay làm lượng 
Khác ñây, chẳng tốt lành  
 
_ Kệ tìm ñất như Kinh 
Điểm Bạch Đàn làm dấu 
Hương hoa phụng hiến khắp 
Trước trì Biện Sự Minh 
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A Xà Lê (Ācārye) truyền Pháp 
Mới có thể ứng lấy 
Tu Đa La năm màu (Pañca-varṇa-sutra: Chỉ ngũ sắc) 
Cúi lạy tất cả Phật 
Đại Tỳ Lô Giá Na 
Gần gũi, tự gia trì 
 
_ Bắt ñầu từ phương Đông 
Cầm chỉ ñối diện nhau (ñối trì Tu Đa La) 
Ngang rốn giăng trên không 
Dần chuyển theo bên phải 
Như vậy Nam rồi Tây 
Cuối cùng ở phương Bắc 
_ Thứ hai, an lập Giới 
Cũng khởi từ phương ñầu (phương Đông) 
Nghĩ  nhớ các Như Lai 
Di chuyển như trên nói 
Phương phải rồi phương sau 
Lại vòng ở Thắng phương (phương Bắc) 
_A Xà Lê quay về 
Y ở Niết Lý Để (Nairṛti: phương La Sát, phương Tây Nam) 
Người Thọ Học ñối trì 
Dần dần ñến phương Nam 
Từ ñây nhiễu bên phải  
Chuyển y ở Phong phương (Vāyu: phương Tây Bắc) 
_Đạo Sư dời Bản xứ 
Đến ngụ ở Hỏa phương (Agni: Phương Đông Nam) 
Trì Chân Ngôn Hành Giả 
Lại tu Pháp như vậy 
Đệ Tử ở Tây Nam 
Thầy ở Y Xá Ni (Īśani: phương Đông Bắc) 
Người Học lại nhiễu quanh 
Chuyển y ở Hỏa phương (phương Đông Nam) 
_ Thầy dời khỏi bản xứ 
Đến trụ ở Phong phương (phương Tây Bắc) 
Như vậy Bâc Chân ngôn 
Rộng làm Tướng bốn phương 
_ Dần dần vào trong ấy 
Chia làm ba vị trí 
Biểu thị ba Phần Vị 
Tướng ñất rộng vòng khắp 
_ Lại ở mỗi một phần 
Sai biệt dùng làm ba 
Trong ñấy phần Tối Sơ (ban ñầu) 
Nơi hành Đạo tác Nghiệp 
Còn lại phần giữa, sau 
Trú xứ của Thánh Thiên 
Nên biết phân chia ñều 
Thành Tâm dùng ân trọng 
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Vận bày các Thánh Tôn 
Nhìn kỹ A Xà Lê 
Chính Thọ tạo mọi tướng 
Đều ñặn khéo phân biệt 
_Nội Tâm: Sen trắng diệu 
Trong Tạng tạo Nhất Thiết 
Bi Sinh Mạn Trà La 
Mười sáu Ương Câu Lê (lượng bằng 16 ngón tay duỗi ra) 
Hơn ñây làm số lượng 
Tám cánh thật tròn ñầy 
Râu nhụy ñều tươi tốt 
Trí Ấn của Kim Cương 
Lộ khắp các mặt cánh 
_ Từ trong ñài hoa này 
Hiện Đại Nhật Thắng Tôn 
Màu vàng ròng rực rỡ 
Đầu ñội mão tóc kết 
Cứu Thế Viên Mãn Quang 
Ly Nhiệt trụ Tam Muội 
_ Nhóm bốn Trí, bốn Hạnh 
Trong tám Bí (8 Ấn bí mật) diễn nói 
Trên Đại Nhật Như Lai 
Các quyến thuộc Tam Muội 
Từ phương Đông vẽ làm 
Tất cả Biến Tri Ấn 
Tam giác trên hoa sen 
Màu sắc ñều trắng tươi 
Ánh lửa vây chung quanh 
Trong sáng rộng vòng khắp 
Ngọn sắc bén hướng xuống 
Phật ngồi dưới Đạo Thụ (cây Bồ Đề) 
Trì ñây, giáng Bốn Ma 
Nên hiệu: Biến Tri Ấn 
Hay ñủ nhiều Công Đức 
Sinh mọi Tam Muội Vương….. 
_ Tiếp ở góc phía Bắc (Bắc duy) 
Đạo Sư, các Phật Mẫu 
Màu vàng ròng lóng lánh 
Dùng lụa trắng làm áo 
Chiếu khắp như mặt trời 
Chính Thọ trụ Tam Muội 
Phật Mẫu Hư Không Nhãn 
Chân Ngôn là: 
26. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) nga nga nẵng phộc la lạc khất-

xoa nãi (2) nga nga nẵng sa ma duệ (3) tát phộc ñổ ốt-nga ñá (4) tỳ sa la tam bà 
phệ (5) nhập phộc-la nan ma mục khư nẵng (6) sa phộc-hạ” 
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巧休 屹亙阢 后盍觡袎 丫丫巧 向先 匡朽仞袎 丫丫巧 屹亙份袎 
屹湱北怐出袎石州先 戌矛吒袎 詷匡 巧伕 狣叉觡袎 渢扣桭 

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  GAGANA  VARA  LAKṢAṆE  
-  GAGANA  SAMAYE  -  SARVATA  UDGATA   ABHISĀRA  SAṂBHAVE  -  
JVALA  -  NAMO   AMOGHĀNĀṂ  -  SVĀHĀ 

    
_ Định Tuệ (2 bàn tay) Quy Mệnh Chưởng 
Phong (ngón trỏ) vịn gia trên Không (Ngón cái) 
Hình ấy như Khế Già (Khaḍga: cây ñao) 
 
 
 
 
 
Đại Tuệ Đao Ấn này 
Tất cả Phật ñã nói 
Hay cắt ñứt các Kiến (Dṛṣṭi) 
Là ñều sinh Thân Kiến (Satkāya-dṛṣṭi: Ở thân chấp cái Ta có thật) 
Chân Ngôn là: 
27. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ma hạ khiết nga vĩ la nhạ (2) 

ñạt ma tán nại la-xả ca sa hạ nhạ (3) tát ca dã nại-lệ sắt-trí tra-duệ nặc ca (4) ñát 
tha nghiệt ña, a ñịa mục khất-ñể nễ-dực xả ña (5) vĩ la nga ñạt ma nễ-dực xá ña, 
hồng (6)” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 亙扣 几椐丫 甩先介袎 叻猣 戌叨瞀一 屹成介袎 
屹誄伏 呠泏 琚叨一袎 凹卡丫出囚觜詵 市蛔凹袎 甩全丫 叻猣 市蛔凹 猲桭  

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ MAHĀ-KHAḌGA  VIRAJA  
DHARMA  SAṂDARŚAKA  SAHAJA  SATKĀYA-DṚṢṬI  CCHEDAKA_ 
TATHĀGATA  ADHIMUKTI  NIRJĀTA _ VIRĀGA  DHARMA  NIRJĀTA _ HŪṂ 

 
_ Chắp hai tay giữa rỗng 
Co Phong (ngón trỏ) quặp lấy Không (ngón cái) 
Hình như ñẳng Thương Khư (Śa¤kha: vỏ ốc) 
Đây, tên là Thắng Nguyện 
Cát Tường Pháp Loa Ấn 
 
 
 
 
 
Chư Phật, Thầy của ñời 
Bồ Tát, Đấng Cứu Thế 
Đều nói Pháp vô Cấu (không dơ bẩn) 
Đến Niết Bàn Tịch Tĩnh 
Chân Ngôn là: 
28. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ám” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 珃桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ AṂ    
  



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

_ Chắp hai tay duỗi tán 
Giống như Kiện Tra (Ghaṃṭa: cái chuông) trước 
Địa (ngón út) Không (ngón cái) ñều giữ nhau 
Khiến hợp ñầu Phong (ngón trỏ) Hỏa (ngón giữa) 
 
 
 
 
 
 
Cát Tường Nguyện Liên Hoa 
Chư Phật, Đấng Cứu Thế 
Toà Kim Cương Bất Hoại 
Giác ngộ gọi là Phật 
Bồ Đề (Bodhi) cùng Phật Tử (Buddha-putra) 
Thảy ñều từ ñây sinh 
Chân Ngôn là: 
29. “Nẵng mạc Tam mãn ña một ñà nam (1) A” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 嫙桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  AḤ 
  
_ Hai tay nắm quyền ngoài (Ngoại quyền) 
Duỗi Hỏa (ngón giữa), Phong (ngón trỏ) như Câu (móc câu) 
Địa (ngón út) Không (ngón cái) ñều hợp cứng 
Hình như Bạt Chiết La (Vajra: chày Kim Cương) 
 
 
 
 
 
 
Kim Cương Đại Tuệ Ấn 
Hay hoại Thành (cái Thành) Vô Trí 
Đánh thức kẻ say ngủ 
Trời, Người chẳng thể hoại 
Chân Ngôn là: 
30. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản. Hồng” 
巧休 屹亙阢 向忝跧桭 猲桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _HŪṂ    
  
_ Hai tay nắm quyền Trong (Nội quyền) 
Hỏa (ngón giữa) Không (ngón cái) ñều hợp dựng 
Co Phong (ngón trỏ) giữ nơi Hỏa (ngón giữa) 
Hình tựa viên ngọc báu 
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Ấn này: Ấn Ma Ha (Đại Ấn) 
Ấy là Như Lai Đỉnh 
Vừa mới kết tác xong 
Liền ñồng với Thế Tôn 
Chân Ngôn là: 
31. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hồng Hồng” 
巧休 屹亙阢 后盍觡桭 猲 猲桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  HŪṂ  HŪṂ 
  
_ Co tay Tuệ (tay phải) thành quyền 
Đặt lóng Phong (ngón trỏ) Tam Tinh 
 
 
 
 
 
 
Tên là: Hào Tướng Tạng 
Phật thường mãn Nguyện ấy 
Do mới kết Ấn này 
Liền ñồng Nhân Trung Thắng 
Chân Ngôn là: 
32. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nẫm (1) A hàm nhạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 嫙 曳 切桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  AḤ   HAṂ   JAḤ 
  
_ Tiếp, trụ Du Già Tọa 
Định Tuệ (2 bàn tay) ñể ngay rốn 
Giống tướng ôm bình bát 
 
 
 
 
Đấy tên là Thích Ca 
Mâu Ni Đại Bát Ấn 
Chân Ngôn là: 
33. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Bà” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 乩桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  BHAḤ 
 
_ Ấn trước duỗi tay Tuệ (Tay phải) 
Hướng trên: Thí Vô Úy 
Hay ban cho tất cả 
Loại chúng sinh: “Vô Úy” (Abhayaṃ: không sợ hãi) 
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Nếu kết Đại Ấn này 
Là Đấng Thí Vô Úy 
Chân Ngôn là: 
34. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tát phộc tha (2) nhĩ ná nhĩ ná 

(3) bội dã, na xa ná (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 屹楠卡袎 元巧 元巧 矛伏 左在巧袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  SARVATHĀ  -  JINA  JINA  -  

BHAYA   NĀŚANA  -  SVĀHĀ 
 
_ Định Tuệ (2 tay) lại như trước 
Tuệ (tay phải) rũ xuống Thí Nguyện (Varada) 
Ấn Dữ Nguyện (Varada-mudra) như vậy 
 
 
 
 
 
Bậc Thế Y ñã nói 
Vừa mới kết Ấn này 
Chư Phật mãn Nguyện ấy 
Chân Ngôn là: 
35. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Phộc la ná phộc nhật-la ñát-

ma ca (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 向先叨 向忠摓一 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  VARADA   VAJRA   ATMAKA  

-  SVĀHĀ 
  
_ Tuệ quyền (Quyền phải) duỗi Phong Luân (ngón trỏ) 
Làm hình Tỳ Câu Chi (Bhṛkuti: nhăn mày) 
Trụ ở Tướng Đẳng Dẫn (Samāhita) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dùng Đại Ấn như vậy 
Chư Phật, Đấng Cứu Thế 
Khủng bố các ñiều Chướng 
Tùy ý thành Tất Địa (Siddhi) 
Bởi vì kết Ấn ñó 
Chúng Ma quân ñại ác 
Với các ñiều Chướng khác 
Chạy tan, không thể nghi 
Đặt ñầu Phong (ngón trỏ) Tam Tinh 
Chân Ngôn là: 
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36. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ma ha ma la phộc ñể (2) nại xa 
phộc lộ nạp-bà phệ, ma ha mỗi ñát-lý dã (3) tỳ-dữu nột-nghiệt ñể (4) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 亙扣 向匡 向凸袎 叨在 向吐畬吒袎 亙扣 
伊注趵育怐包 渢扣桭  

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  MAHĀ-BALA   VATI   DAŚA-
BALA   UDBHAVE  -  MAHĀ-MAITRYA   ABHYUDGATE  -  SVĀHĀ 

  
_ Tuệ quyền (quyền phải) duỗi Thủy (ngón vô danh) Hỏa (ngón giữa) 
Phong (ngón trỏ) Địa (ngón út) ñè Không Luân (ngón cái) 
 
 
 
 
 
 
 
Đây, tên Nhất Thiết Phật 
Thế Y Bi Sinh Nhãn 
Tưởng ñặt ở Nhãn Giới (Cakṣu-dhātu) 
Bậc Trí thành mắt Phật (Buddha-cakṣu) 
Chân Ngôn là: (lúc Quán Đỉnh thì dùng mở mắt) 
37. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Nga nga nẵng phộc la, lạc 

khất-xoa ninh (2) ca lỗ ninh ma gia (3) ñát tha nghiệt ña chước khất-sô (4) sa-
phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 丫丫巧 向先 匡朽仕袎 乙冰仗 亙伏袎 凹卡丫凹 
弋次袎 渢扣  

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  GAGANA  VARA  LAKṢAṆA  
KĀRUNI-MAYA  -  TATHĀGATA-CAKṢU  -  SVĀHĀ 

 
_ Định Tuệ (2 tay) nắm quyền Trong (Nội quyền) 
Duỗi Phong (ngón trỏ) hợp ñầu tròn 
 
 
 
 
 
 
Thắng Nguyện Sách Ấn này 
Hoại các loài tạo ác 
Bậc Chân Ngôn kết Ấn 
Hay cột các Bất Thiện (Akuśala) 
Chân Ngôn là: 
38. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ hệ ma ha bá xa (2) bát-la sa 

lao niết lý-dã (3) tát ñỏa ñà ñổ (4) vĩ mô ha ca (5) ñát tha nghiệt ña ñịa mục khất-
ñể nễ tá ña (6) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨 旨 亙扣 扒在袎 渨屹刎叼搏 屹玆四加 
甩伕成一袎 凹卡丫出囚觜詵 市蛔凹袎 渢扣桭  
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� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  HE HE  MAHĀ-PĀŚA_  
PRASARA  UDĀRYA  SATVA-DHĀTU  VIMOHAKA  -  TATHĀGATA  
ADHIMUKTI   NIRJĀTA  -  SVĀHĀ 

 
_ Định Tuệ (2 tay) hợp thành quyền 
Tuệ (tay phải) co Phong (ngón trỏ) như câu (móc câu) 
 
 
 
 
 
Tên gọi là Câu Ấn 
Chư Phật, Đấng Cứu Thế 
Triệu Tập ở tất cả 
Trụ ở mười Địa Vị (Daśa-bhūmi) 
Bậc Bồ Đề Đại Tâm 
Với chúng sinh nghĩ  ác 
Tùy Triệu ñều phó tập 
Chân Ngôn là: 
39. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A, tát phộc ñát-la bát-la ñể ha 

ñế (2) ñát tha nghiệt ñảng củ xa (3) mạo ñịa chiết lý-gia, bả lý bố la ca (4) sa-phộc 
hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 嫙 屹楠泣渨凸成包袎 凹卡丫鄔乃在袎 回囚弓搏 
扔共朮先一袎 渢扣桭  

�NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ AḤ  SARVATRA  APRATIHATE  
TATHĀGATA  AṂKUŚA  BODHICĀRYA  PARIPŪRAKA_ SVĀHĀ    

 
_ Ấn trước duỗi Hỏa (ngón giữa) co 
Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) như móc câu 
 
 
 
 
 
Đấy, tên Như Lai Tâm 
Chân Ngôn là: 
40. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) chỉ nhưỡng nộ nạp-bà phộc (2) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 鄐弗畬向袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  JÑĀNA  UDBHAVA  -  SVĀHĀ 
  
_ Quyền trước thâu Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) 
Duỗi Thủy (ngón vô danh) Như Lai Tề (cái rốn của Như Lai) 
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_ Tức Phong (ngón trỏ) Hỏa (ngón giữa) Thủy (ngón vô danh) trước 
Duỗi tán, Như Lai Yêu (eo lưng của Như Lai) 
 
 
 
 
 
Hai Ấn ñều Trì Minh 
Hai Chân Ngôn ấy là: 
(Yêu hoặc Nội Phộc Quyền kèm 2 Thủy (ngón vô danh) duỗi hợp) 
Như Lai Tề Chân Ngôn 
41. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A một-lý ñô nạp-bà phộc (2) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 狣猵北畬向袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  AMṚTA  UDBHAVA  SVĀHĀ 
 
Như Lai Yêu Chân Ngôn: 
42. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ñát tha nghiệt ña tam bà phộc 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 凹卡丫凹 戌矛向袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  TATHĀGATA   SAṂBHAVA -  

SVĀHĀ 
  
_ Chắp hai tay giữa rỗng 
Co Phong (ngón trỏ) Thủy (ngón vô danh) vào trong 
Hoả (ngón giữa) hợp Không (ngón cái) cũng vậy 
Hợp Địa (ngón út) khiến hơi co 
 
 
 
 
 
 
Đây, tên Như Lai Tạng 
Chân Ngôn là: 
43. “Nẵng mạc tát phộc ñát tha nghiệt ñế tỳ-dã (1) Lam Lam, Lạc Lạc (2) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹楠 凹卡丫包湋袎劣 劣 匈 匈袎渢扣桭  
� NAMAḤ   SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ -  RAṂ  RAṂ _ RAḤ  RAḤ  -  

SVĀHĀ 
  
_ Ấn trước tán duỗi Thủy (ngón vô danh) 
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Tức tên Đại Kết Giới 
 
_ Tiếp Vô Kham Nhẫn Ấn 
Bậc Đại Lực Đại Hộ  
Liền dùng Ấn Tướng trước 
Hỏa (ngón giữa) móc ñầu co hợp 
Duỗi Phong (ngón trỏ), còn giống trước 
 
 
 
 
 
 
Chân Ngôn hai Ấn là: 
(Đại Kết Giới): 
44. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Lệ lỗ bổ lý, vĩ củ lý vĩ củ lệ (2) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 同骭旦共 甩乃同甩乃同袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  LELLUPURI  VIKULE  

VIKULE  -  SVĀHĀ 
 
_ Vô Kham Nhẫn Đại Hộ Chân Ngôn là: 
45. “Nẵng mạc tát phộc ñát tha nghiệt ñế tệ (1) tát phộc bội dã vĩ nghiệt ñế 

tệ (2) vĩ thấp-phộc mục khế tệ (3) tát phộc tha (4) Hàm khiếm (5) la khất-xoa ma 
ha ma lệ (6) tát phộc ñát tha nghiệt ña, bôn ni-dã niết tá ñế (7) Hồng Hồng (8) 
Đát-la tra, ñát-la tra (9) A bát la ñể ha ñế (10) sa-phộc hạ” 

巧休 屹楠 凹卡丫包湋袎 屹楠 矛伏 甩丫包湋袎 甩鄎 觜卜湋袎 屹湱卡袎 
曳 丈 先朽 亙扣向同袎 屹湱 凹卡丫凹 旦触 市蛔包桭 猲 猲 泣誆 泣誆袎 
狣渨凸成包袎 渢扣桭 

� NAMAḤ  SARVA  TATHĀGATEBHYAḤ_ SARVA  BHAYA  
VIGATEBHYAḤ_ VIŚVA-MUKHEBHYAḤ_ SARVATHĀ  HAṂ  KHAṂ  
RAKṢA  MAHĀ-BALE_ SARVA  TATHĀGATA  PUṆYA  NIRJĀTE_ HŪṂ  
HŪṂ_ TRĀṬ  TRĀṬ_ APRATIHATE_ SVĀHĀ  

  
_ Tiếp nói Phổ Quang Ấn 
Dựa trước, Không (ngón cái) vào Nguyệt (lòng bàn tay) 
Mở Phong (ngón trỏ) như phóng quang 
 
 
 
   
 
 
 
_ Chắp tay giữa trống không 
Hai Phong (ngón trỏ) giữ cạnh Hỏa (ngón giữa) 
Tên Như Lai Giáp Ấn 
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_ Tiếp nói Nhĩ Hạ Phộc (Jihva: Như Lai Thiệt) 
Dựa Như Lai Giáp trước 
Không (ngón cái) ñè móng hai Thủy (ngón vô danh) 
Nhĩ Ha Phộc Xúc Ấn 
Với Xúc Tập Chân Ngôn 
 
 
 
 
 
 
_ Ngữ Môn, chắp tay rỗng 
Co Phong (ngón trỏ) Thủy (ngón vô danh) vịn nhau 
Kèm hai Không (ngón cái) hơi co 
Địa (ngón út) Hỏa (ngón giữa) khiến thành ngọn 
 
 
 
 
 
 
 
Hoặc nói co Địa (ngón út) Thủy (Ngón vô danh) 
Phong (ngón trỏ) Hỏa (ngón giữa) như ngọn núi 
Mở hai Không (ngón cái) phụ ñấy 
 
_Năm Ấn bốn Chân Ngôn 
Mỗi một Chân Ngôn là: 
_ Phổ Quang: 
46. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Nhập-phộc la ma lý nễ (2) ñát 

tha nghiệt ña lật-chỉ (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎捆匡 交印市袎 凹卡丫出菁袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ JVĀLA-MĀLINI  

TATHĀGATA  ARCI_ SVĀHĀ  
  
_ Như Lai Giáp: 
47. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) bát-la chiến noa (2) phộc nhật-

la, nhập-phộc la dã (3) vĩ tát-bố la, hồng (4)” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎渨弋汔 向猦 捆匡袎甩卼先 猲桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ PRACAṆḌA  VAJRA-JVĀLA  

VISPHURA_ HŪṂ 
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_ Như Lai Thiệt : 
48. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ñát tha nghiệt ña nhĩ ha-phộc 

(2) tát ñể-dã ñạt ma, bát-la ñể sắt-xỉ ña (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 凹卡丫凹 元郡 屹忸叻猣 渨凸泏凹袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ TATHĀGATA-JIHVA  SATYA-

DHARMA  PRATIṢṬITA _ SVĀHĀ 
 
_ Như Lai Ngữ : 
49. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ñát tha nghiệt ña, ma ha phộc 

cật ñát-la (2) vĩ thấp-phoc chỉ-nhạ nẵng ma hộ na dã (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎凹卡丫凹 亙扣 名撂 甩鄎鄐觡袎 亙旭叨伏袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ TATHĀGATA  MAHĀ-  

VĀKTRA  VIŚVA  JÑĀNĀṂ  MAHODAYA_ SVĀHĀ  
 
_ Tiếp Nha ñồng Ngữ Môn 
Phong (ngón trỏ) co lóng thứ ba 
Vào chưởng khiến hợp nhau 
 
 
 
 
 
 
_ Biện Thuyết ñồng với Nha 
Dời Phong Luân (ngón trỏ) hướng lên 
Đặt trên lóng ba Hỏa (ngón giữa) 
 
 
 
 
 
 
Chân Ngôn hai Ấn là:  
_(Như Lai Nha) 
50. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ñát tha nghiệt ña năng sắt-tra-

la (2) sa la sa ngật-la (3) tham bát-la bác ca (4) tát phộc ñát tha nghiệt ña (5) vĩ sái 
dã tham bà phộc (6) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 凹卡丫凹 句愻袎 先屹 先州奇袎 戌直扔一袎 屹楠 
凹卡丫凹袎 甩好伏 戌矛向袎 渢扣桭 

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ TATHĀGATA-DAṂṢṬRA_ 
RASA  RASA  AGRA  SAṂPRĀPAKA _  TATHĀGATA-VIṢAYA  SAṂBHAVA_ 
SVĀHĀ  

 
 _ Như Lai Biện Thuyết : 
51. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A chấn ñể-dã ná-bộ ña (2) lộ 

bả phộc tam ma ñá, bát-la bả-ña (3) vĩ thâu ñà, sa-phộc la (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 狣才慡哞凹袎 列扔 名僔亙阢 直挕袎 甩圩湀辱先袎 

渢扣桭  
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� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ ACINTYA  ADBHUTA  RŪPA  
VĀK  SAMANTA  PRĀPTA  VIŚUDDHA-SVARA_ SVĀHĀ  

 
_ Tiếp nói Phật Thập Lực 
Chắp hai tay giữa rỗng 
Co Địa (ngón út) Không (ngón cái) vào chưởng 
Trong Nguyệt (lòng bàn tay) cùng hợp lóng 
 
 
  
 
   
 
 
 
_ Niệm Xứ ñồng Thập Lực 
Co cả hai Không (ngón cái) Phong (ngón trỏ) 
Khiến lóng trên hợp nhau 
   
 
 
 
 
 
 
_ Tiếp bày Khai Ngộ Ấn 
Ấn trước, Không (ngón cái) trên Thuỷ (ngón vô danh) 
Ngón khác kèm duỗi hợp 
 
   
 
 
 
 
 
_ Phổ Hiền Như Ý Châu 
Hư hợp (chắp tay giữa rỗng) Phong (ngón trỏ) trên Hỏa (ngón giữa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Từ Thị Ấn giống trước 
Co Phong (ngón trỏ) dưới Hỏa luân (ngón giữa) 
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Chân Ngôn năm Ấn là: 
_ Như Lai Trì Thập Lực : 
52. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) nại xa ma lãng già ñạt la (2) 

Hồng Tham nhiêm (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 叨在 向鉣丫 四先袎狫 戌 分袎 送扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ DAŚA-BALĀṂGA  DHĀRA_ 

HŪṂ   SAṂ  JAṂ _ SVĀHĀ    
 
_ Như  Lai Niệm Xứ : 
53. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ñát tha nghiệt ña sa một-lý ñể 

(2) tát ñát-phộc hệ ñá tệ nột-nghiệt ña (3) nga nga nẵng, tam ma tam ma (4) sa-
phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 凹卡丫凹 漟凸袎 屹玆 托出育怐凹袎 丫丫巧 
屹交屹亙袎 渢扣桭  

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ TATHĀGATA-SMṚTI  SATVA  
HĪTA  ABHYUDGATA_ GAGANA  SAMA  ASAMA_ SVĀHĀ  

 
_ Bình Đẳng Khai Ngộ : 
54. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tát phộc ñạt ma tam ma ñá, 

bát-la bát-ña (2) ñát tha nghiệt ñá nỗ nghiệt ña (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 屹湱 叻愍 屹亙出 直挕袎 凹卡丫出平丫凹袎 

渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ SARVA  DHARMA SAMATĀ  

PRĀPTA_ TATHĀGATA  ANUGATA_ SVĀHĀ  
 
_ Phổ Hiền Như Ý Châu: 
55. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tam mãn ña nỗ nghiệt ña (2) vĩ 

la nhạ ñạt ma nễ nhạ ña (3) ma ha ma ha (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 屹亙阤平丫凹 甩先介 叻猣 市蛔凹袎 

亙扣亙扣袎渢扣袎  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ SAMANTA  ANUGATA  

VIRAJA  DHARMA  NIRJĀTA_ MAHĀ  MAHĀ _SVĀHĀ  
 
_ Từ Thị Bồ Tát : 
56. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A nhĩ ñan, nhạ dã (2) tát phộc 

tát ñát-phộc xả dạ nỗ nghiệt ña (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 狣元仟 介伏 屹湱 屹班在仲平丫凹袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ AJITAṂ  JAYA_ SARVA  

SATVA  AŚAYA  ANUGATA_ SVĀHĀ    
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_ Lại ở phương Nam kia 
Cứu Thế Phật Bồ Tát 
Đại Đức Thánh Tôn Ấn 
Tên hiệu: Mãn Chúng Nguyện 
Chân Đá Ma Ni Bảo 
Trụ ở trên sen trắng 
Trí Quyền (quyền phải) Phong (ngón trỏ) trụ my (Tam Tinh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hai Ấn Phổ Thông trước 
Ba Chân Ngôn ấy là: 
_ Nhất Thiết Bồ Tát: 
57. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tát phộc tha (2) vĩ ma ñể (3) vĩ 

chỉ la noa (4) ñạt ma ñà ñổ, niết-dực nhạ ña (5) tam tam ha (6) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎一袎屹湱卡袎甩亙凸 甩丁先摙袎叻猣四加 市蛔凹 

戌戌扣袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ KA_ SARVATHĀ  VIMATI  

VIKIRAṆA   DHARMA-DHĀTU  NIRJĀTA  SAṂ  SAṂ   HĀ   SVĀHĀ    
 
_ Nhất Thiết Chư Phật Tâm: 
58. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tát phộc một ñà, mạo ñịa tát 

ñát-phộc (2) hột-lý ná dã (3) nại-lý phệ xả nễ (4) nẵng mạc tát phộc vị nễ (5) sa-
phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎珃袎后盍 回囚屹玆袎 岝叨兇 沉吒在市袎 巧休 屹楠 
甩只袎 渢扣桭  

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ AṂ   SARVA  BUDDHĀ  
BODHISATVA   HṚDAYAṂ   NYĀVEŚANI  _ NAMAḤ  SARVA  VIDE    
SVĀHĀ   

  
_ Hào Tướng: 
59. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) phộc la nê, phộc phộc (2) bát-

la ba-ña Hồng (3) sa-phộc hạ” 
巧休屹亙阢后盍觡袎砉捖只 砉捖 直挕 猲袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  VARADE  VARA  PRĀPTA  

HŪṂ  -  SVĀHĀ 
  
_ Tiếp, ở Thắng phương (phương Bắc) ấy 
Liên Hoa Đại Tinh Tiến 
Tự Tại Quán Thế Am (Avalokiteśvara) 
Hào quang như trăng trong 
Thương Khư (Śa¤kha: vỏ ốc màu lóng lánh) Hoa Quân Na (loại hoa có màu 

trắng tươi) 
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Ngồi sen trắng, mỉm cười 
Kế (búi tóc) hiện Vô Lượng Thọ (Amitāyus) 
_ Bên phải: Đại Danh Xưng 
Thánh Giả Đa La Tôn (Tārā-nātha) 
Màu xanh trắng xen lẫn 
Trạng người nữ trung niên 
Chắp tay cầm sen xanh 
Hào quang tròn soi khắp 
Sáng rực như vàng ròng 
Áo trắng tươi, mỉm cười 
_ Tiếp Tả (bên trái) Tỳ Câu Chi (Bhṛkuti) 
Tay rũ lần Tràng Hạt (Mālā) 
Ba mắt, tóc ñỉnh kết 
Thân hình như lụa trắng 
Màu hào quang không chủ 
Vàng, ñỏ, trắng cùng vào 
_ Tiếp Đắc Đại Thế Chí (Mahā-sthāma-prāpta) 
Mặc áo màu Thương Khư (màu trắng ónh ánh) 
Tay hoa sen Đại Bi 
Tốt tươi chưa hé nở 
Hào quang tròn vây quanh 
_ Minh Phi trụ bên cạnh 
Hiệu: Trì Danh Xưng Giả 
Tất cả Diệu Anh Lạc 
Trang nghiêm thân sắc vàng 
Cầm cành hoa tươi ñẹp 
Tả (tay trái) cầm Bát Dận Ngộ (loài hoa ở phương Tây có màu vàng nhạt) 
_ Tiếp, gần Thánh Đa La 
Nên quán Bạch Xứ Tôn (Pāṇḍara-vāsini) 
Mão tóc, áo thuần trắng 
Tay hoa Bát Đàm Ma (Padma: Hoa sen hồng) 
_ Ở trước Thánh Giả, làm 
Đại Lực Trì Minh Vương 
Màu như ánh nắng sớm 
Dùng sen trắng nghiêm thân 
Hác dịch thành tóc lửa 
Gầm giận lộ răng nanh 
Hiện móng vuốt Thú vương 
Hạ dã ngật lý phộc (Hayagrīva: Mã Đầu) 
_ Nghi quỹ của Thân Tướng 
Quyến thuộc Đại Tinh Tiến 
Tiếp nên bày tám Mật 
_ Mười ngón mở ngửa ra 
Địa (ngón út) Không (ngón cái) tự kèm nhau 
Đa La (Tārā) Nội Xoa Quyền 
Phong (ngón trỏ) như Kim, Không (ngón cái) phụ 
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Tỳ Câu Chi (Bhṛkuti) Phong (ngón trỏ) giao 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đại Thế (Mahā-sthāma-prāpta) hợp Thiền Trí (2 bàn tay) 
Giống như sen chưa nở 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bạch Xứ (Pāṇḍara-vāsinì) ñồng Ấn trước 
Dời Không (ngón cái) Thủy (ngón vô danh) vào Nguyệt (lòng bàn tay) 
 
 
 
 
 
 
 
Mã Đầu (Hayagrīva) tức Ấn trước 
Co Phong (ngón trỏ) dưới Không Luân (ngón cái) 
Cách nhau như hạt thóc 
Xưng là: Sa ma tha (Samatha) 
Nâng lên, co Phong Luân (ngón trỏ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Địa Tạng (Kṣiti-garbha) ñồng Mã Đầu 
Duỗi Thủy (ngón vô danh) Phong (ngón trỏ) dư Quyền (các ngón còn lại nắm 

quyền) 
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Mỗi một Chân Ngôn là: 
_ Quán Âm Liên Hoa Bộ Thượng Thủ : 
60. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tát phộc ñát tha nghiệt ña phộc 

lộ chỉ ña (2) yết lỗ ninh ma dã (3) La La La Hồng nhạ (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 屹湱 凹卡丫出向吐丁凹 乙冰仗 亙伏袎 先 先 先 猲 

切袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ SARVA  TATHĀGATA  

AVALOKITA  KĀRUṆI  MAYA_ RA  RA  RA   HŪṂ   JAḤ_ SVĀHĀ    
 
_ Đa La Tôn : 
61. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ña lệ, ña lệ ni (2) ca lỗ noa nạp-

bà phệ (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 出刑 出共仗袎 乙冰兄畬吒袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ TĀRE  TĀRIṆI   KĀRUṆA   

UDBHAVE_ SVĀHĀ    
 
_ Tỳ Câu Chi: 
62. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tát phộc bà dã ñát-la tán nễ (2) 

Hồng, sa-phả tra dã (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 屹湱 矛伏 泣屹市袎 猲 剉誆伏袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ SARVA  BHAYA  TRĀSANI  

HŪṂ  SPHAṬYA_ SVĀHĀ    
 
_ Đắc Đại Thế Chí: 
63. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tam tham hạ (2) tát-tha ma 

bát-la bả-ña (3) Nhiêm nhiêm sa (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎戌 戌 扣袎芘亙直挕袎 分 分 戍袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ SAṂ  SA  HĀ _  STHĀMA-

PRĀPTA  JAṂ  JAṂ  SAḤ_ SVĀHĀ    
 
_ Gia Thâu Đa La (Yaśodhāra) 
64. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Diễm, dã thú ñà la dã (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎兇袎伏夸四先伏渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _YAṂ  -  YAŚODHĀRAYA  -  

SVĀHĀ 
 
_ Bạch Xứ Tôn : 
65. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ñát tha nghiệt ña vĩ sái dã (2) 

tam bà phệ. (3) bát ná-ma ma lý nễ (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎凹卡丫凹 甩好伏袎戌矛吒袎扔痧交印市袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  TATHĀGATA-VIṢAYA  

SAṂBHAVE  PADMA-MĀLINI  -  SVĀHĀ 
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_ Hà Gia Yết Lợi Bà: 
66. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1)  Hồng, khư nẵng dã bạn nhạ 

(2) sa-phả tra dã (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎猲袎刀叨伏 乓介 剉誆伏袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  HŪṂ  KHĀDAYA  BHAṂJA  

SPHAṬYA  -  SVĀHĀ 
  
_ Địa Tạng: 
67. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hạ Hạ Hạ, tố ñát nỗ (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎成成成袎鉏凹平袎渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  HA  HA  HA _ SUTANU  -  

SVĀHĀ 
  
_ Đã nói Giới Vực ñầu 
Phương vị các Tôn xong 
Đại Tâm Ma Ha Tát 
Nên ñến Viện thứ ba 
Trong phương Nhân Đà La (Indra: phương Đông) 
Trước an Diệu Cát Tường (Maṃjuśrī) 
Thân tướng màu vàng nghệ (uất kim) 
Đỉnh Mão tóc năm Phật 
Giống như hình Đồng tử 
Tả (tay trái) cầm hoa sen xanh 
Trên có Kim Cương Ấn 
Ngồi sen trắng, mỉm cuời 
Diệu tướng, hào quang tròn 
Tỏa sáng ñầy khắp cả 
_ Hữu (bên phải) Quang Võng Đồng Tử (Jālinī-prabha) 
Mọi loại Anh Lạc ñẹp 
Cầm lưới, ngồi sen báu 
Mà quán Con Trưởng Phật 
_ Tả (bên trái) Vô Cấu Quang Tôn (Vimala-prabha) 
Trái phải năm Sứ Giả 
Ấy là Kế Thiết Ni (Keśinì) 
Ưu Bà Kế Thiết Ni (Upakeśinì) 
Chất Đa La (Citrā), Địa Tuệ (Vasu-mati) 
Thỉnh Triệu (Ākarṣaṇī), năm Sứ Giả 
Năm loại Phụng Giáo Giả 
Thị vệ Vô Thắng Trí (Văn Thù Bồ Tát)   
 
_ Văn Thù, tay Trí Định (2 bàn tay) 
Hợp Hỏa (ngón giữa) ñể trên Thủy (ngón vô danh) 
Phong (ngón trỏ) Không (ngón cái) như chữ Phộc (向: VA) 
Hợp khít tựa sen xanh 
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Quang Võng, Định (tay trái) nắm quyền 
Co Phong (ngón trỏ) như thế móc 
 
 
 
 
 
 
Vô Cấu ñồng Ấn trước 
Kèm năm Luân (5 ngón tay) hơi co 
 
 
 
 
 
 
Kế Thiết Ni, Đao Ấn 
Tuệ Quyền (quyền phải) dựng Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) 
 
 
 
 
 
 
 
Ưu Bà Thiết Ni, Kích (Kích ấn) 
Quyền trước duỗi thẳng Hỏa (ngón giữa) 
 
 
 
 
 
 
Chất Đa như cầm Trượng (cây gậy) 
 

 
 
Địa Tuệ Tràng tay Định (tay trái) 
Thành Quyền duỗi Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) 
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Thỉnh Triệu Đồng Tử Ấn 
Tuệ Quyền (quyền phải) Phong (ngón trỏ) như câu (móc câu) 
 
 
 
 
 
 
Ba Tôn, năm Sứ Giả 
Chân Ngôn nhóm Thỉnh Triệu 
_ Văn Thù: 
68. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ hệ củ ma la ca (2) vĩ mục 

cật-ñể, bát tha tất-thể ña (3) sa-ma la, sa-ma la (4) bát-la ñể nhiên (5) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨旨 乃交先一袎 甩觜詵 扔卡 芛凹袎 絆先絆先袎 

渨凸泒袎渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ HE  HE  KUMĀRAKA  

VIMUKTI  PATHĀ  STHITA_ SMARA  SMARA  PRATIJÑĀ  _ SVĀHĀ  
 
_ Quang Võng: 
69. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ hệ củ ma la (2) mang tam 

nghiệt-ña, sa-phộc bà phộc tất-thể ña (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨旨 乃交先袎 交仲丫凹 辱矢向 芛凹袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ HE  HE  KUMĀRA  

MĀYĀGATA_ SVABHĀVA  STHITA_ SVĀHĀ       
 
_ Vô Cấu Quang: 
70. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ củ ma la (2) vĩ tức ñát-la 

nga ñể củ ma la (3) ma nỗ sa-ma la (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨 乃交先袎 甩才湥 丫凸 乃交先袎亙平絆先袎 

送扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ HE  KUMĀRA_ VICITRA  

GATI_ KUMĀRAM- ANUSMARA_ SVĀHĀ    
 
_ Kế Thiết Ni: 
71. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ hệ củ ma lý kế (2) na da chỉ 

nễ-dã nan sa-ma la (3) bát-la ñể nhiên (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨旨 乃交共了袎 叨仲泒觡袎 絆先 盲凸慴袎 

渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ HE  HE  KUMĀRIKE  

DAYĀJÑĀNĀṂ _  SMARA  PRATIJÑAṂ_ SVĀHĀ    
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_ Ưu Bà Kế Thiết Ni: 
72. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tần ná dã chỉ nễ-dã nan (2) Hệ 

củ mang lý kế (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 石刡仲鄐戊袎 旨 乃交共了袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ BHINDHAYA  AJÑĀNĀṂ_ HE  

KUMĀRIKE_ SVÀHÀ     
 
_ Chất Đa: 
 “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Nhĩ  lý (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎亦印 才氛 袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ MILI   CITRA_ SVĀHĀ     
 
_ Tài Tuệ 
73. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ lý (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎扛印 旨 絆先 泒巧了加袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _HILI  HE  SMARA  JÑĀNA-

KETU_ SVĀHĀ     
 
_ Địa Tuệ Tràng: 
74. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ sa-ma la nhạ nẵng kế ñổ (2) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨 絆先 鄐巧了加袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ HE  SMARA  JÑĀNA-KETU_ 

SVĀHĀ     
 
_ Triệu Thỉnh Đồng Tử: 
75. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A yết la-sái dã (2) Tát tông củ 

lỗ A nhiên (3) củ ma la tả (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 玅一溶伏袎 屹湱 乃冰 狣慴袎 乃交先兩袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ ĀKARṢAYA  SARVA  KURU  

AJÑAṂ   KUMĀRASYA_ SVĀHĀ     
 
_ Hành Giả ở phương phải 
Trước làm Đại Danh Xưng 
Trừ Cái Chướng Bồ Tát (Sarva-nīvaraṇa-viṣkaṃbhi) 
Cầm giữ báu Như Ý 
_ Bỏ ở hai phần vị 
Nên ñặt Tám Bồ Tát 
Ấy là Trừ Nghi Quái (Kauṭūhala) 
Vô Úy (Abhayaṃ-dada), Trừ Ác Thú (Apayāṃ-jaha) 
Cứu Hộ (Paritrāṇāśayamati), Đại Từ Sinh (Mahā-maitriyābhyudgata) 
Bi Niệm (Mahā-kāruṇāmṛḍita), Trừ Nhiệt não (Sarva daha-praśāmin) 
Nhóm Bất Tư Nghị Tuệ (Acintya-mati) 
 
_ Trừ Cái, hợp Định Tuệ (chắp hai tay lại) 
Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) Không (ngón cái) vào chưởng (lòng bàn 

tay) 
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_ Trừ Nghi, Định Tuệ Quyền 
Duỗi Hỏa (ngón giữa) co lóng ba 
 
 
 
 
 
 
_Tỳ Bát (Tay phải): Thí Vô Úy 
Tức tên Vô Úy Ấn 
 
 
 
 
 
_ Nâng Tuệ (tay phải) duỗi năm Luân (5 ngón tay) 
Là Trừ Ác Thú An 
 
 
 
 
 
_ Ấn trước ñè ở Tim 
Tức tên Cứu Hộ Tuệ 
 
 
 
 
 
_ Tay Trí (tay phải) dạng cầm hoa 
Đây tức Đại Từ Sinh 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Tuệ (tay phải) co Hỏa (ngón giữa) ñè Tim 
Đấy tên Bi Niệm Giả 
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_ Trừ Nhiệt Não, tay Tuệ (tay phải) 
Dưới tác Thí Nguyện Ấn 
 
 
 
 
 
 
_ Bất Tư Nghị Tuệ Ấn 
Tuệ (tay phải) Không (ngón cái) Phong (ngón trỏ) giữ nhau 
Dạng Chân Đà Ma Ni (Cintāmaṇi: ngọc Như Ý) 
 
 
 
 
 
Tiếp tập chín Chân Ngôn 
_ Trừ Cái: 
76. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A tát ñát-phộc hệ ña tỳ-dữu ốt 

nghiệt ña (2) ñát-lam ñát-lam, lam lam (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎猱 屹玆 托出育怐凹袎鈮 鈮  劣 劣袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ ĀḤ  SATVA  HĪTA  

ABHYUDGATA_ TRĀṂ  TRĀṂ_ RAṂ  RAṂ_ SVĀHĀ    
 
_ Trừ Nghi Quái: 
77. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) vĩ ma ñể xế nặc ca (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 甩亙凸 琚叨一袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ VIMATI  CCHEDAKA_ 

SVĀHĀ    
  
_ Thí Vô Úy: 
78. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A bộ diên ná ná (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 狣矛兇叼叨袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ ABHAYAṂDĀDA _ SVĀHĀ     
 
_ Trừ Ác Thú: 
79. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A tệ ñạt la ninh (2) tát ñát-

phộc ñà ñôn (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 狣育益先仗 屹玆四加袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ ABHYUDDHARAṆI  SATVA-

DHĀTU_ SVĀHĀ    
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_ Cứu Hộ Tuệ: 
80. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ ma hạ ma hạ (2) sa-ma la 

bát-la ñể nhiên (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨 亙扣亙扣 絆先 渨凸慴袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ HE  MAHĀ  MAHĀ _ SMARA  

PRATIJÑAṂ_ SVĀHĀ     
 
_ Từ Sinh: 
81. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) sa-phộc tái cấu ốt-nghiệt ña (2) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 辱才柰 珈怐凹袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ SVACITTA  UDGATA_ 

SVĀHĀ    
 
_ Bi Niệm: 
82. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ca lỗ ninh một-lệ ni ña (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 乙冰他猵水凹袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ KĀRUṆĀMṚDITA_ SVĀHĀ    
 
_ Trừ Nhiệt: 
83. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ phộc la ná phộc la (2) bát-

la ba-ña (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨 向先叨 向先 直挕袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ HE  VARADA_  VARA  

PRĀPTA_ SVĀHĀ     
 
_ Bất Tư Nghị Tuệ: 
84. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tát phộc xả bả lý bố la (2)  sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 屹楔圭 扔共朮先一袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ SARVA   AŚA  PARIPŪRAKA_ 

SVĀHĀ    
 
_ Hành Giả ở Thắng phương (phương Bắc) 
Địa Tạng Ma Ha Tát (Kṣiti-garbha-bodhisatva-mahāsatva) 
Đất nhiều báu xen lẫn 
Bốn báu làm hoa sen 
Khéo nghiêm  lệ Thai lửa (Diễm Thai) 
Thánh Giả ở trong ñó 
Cùng vô lượng Bồ Tát 
Bảo Chưởng (Ratnākara) và Bảo Thủ (Ratnapāṇi) 
Trì Địa (Dharaṇimdhāra) Bảo Ấn Thủ (Ratnamudra-hasta-mudra) 
Với Phát Kiên Cố Ý (Dṛḍhādhyaśaya) 
_ Ấn ñầu (Địa Tạng Kỳ Ấn), Trí Định Quyền (hai tay nắm quyền) 
Mở thẳng hai Hỏa Luân (2 ngón giữa) 
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_ Bảo Xứ, Tuệ thành quyền (Quyền phải) 
Duỗi bung tán ba Luân (ngón út, vô danh, giữa) 
 
 
 
 
 
 
 
_ Bảo Thủ, dùng quyền Trước  
Thu ngón khác, duỗi Thủy (ngón vô danh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Định Tuệ (2 tay) cùng hợp lưng 
Không (ngón cái) Địa (ngón út) trợ giữ nhau 
Đấy là Trì Địa Ấn 
 
 
 
 
 
 
_ Dùng Ngũ Cổ Kích trước 
Tức tên Bảo Ấn Thủ 
Như Kim Cương Kích trước 
Đấy tên Ấn thứ sáu 
 
 
 
 
 
Mỗi một chân Ngôn là: 
_ Địa Tạng: 
85. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) hạ hạ hạ, vĩ  sa-ma duệ (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 成 成 成 甩絆份袎 渢扣桭  
�NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ HA  HA  HA  VISMAYE_ 

SVĀHĀ    
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_ Bảo Xứ: 
86. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hệ ma hạ ma hạ (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 旨 亙扣亙扣袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ HE   MAHĀ  MAHĀ _ SVĀHĀ  
 
_ Bảo Chưởng: 
87. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) la ñát-nộ ốt bà-phộc (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 先嵐畬向袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ RATNA  UDBHAVA _ SVĀHĀ    
 
_ Trì Địa: 
88. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ñà la ni ñà la (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 叻先仗 四先袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ DHARAṆI  DHĀRA _ SVĀHĀ    
  
_ Bảo Ấn Thủ: 
89. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) la ñát-ná nễ la-nhĩ  ña (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 先寒 市蛔凹袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ RATNA  NIRJĀTA _ SVĀHĀ    
  
_ Kiên Cố: 
90. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Phộc nhật-la tam bà phộc (2) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 向忝 戌矛向袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ VAJRA  SAṂBHAVA _ 

SVĀHĀ    
  
_ Lại ñến ở Long phương (phương Tây) 
Đế quán Hư Không Tạng (Ākāśa-garbha) 
Cần Dũng mặc áo trắng 
Cầm ñao sinh ánh lửa 
Nơi Chính Giác sinh con 
Cùng với các quyến thuộc 
Vô Cấu (Gaganāmala), Hư Không Tuệ (Gagana-mati) 
Thanh Tĩnh Tuệ (Viśuddhi-mati), Hành Tuệ (Caritra-mati) 
An Tuệ (Sthira-mati), xuất hiện Trí 
Ấn Liên Hoa, cầm chày 
Sau, ba Ấn phổ thông 
Như vậy các Bồ Tát 
Trái phải nên an bày 
_ Ấn ñầu (Hư Không Tạng Ấn), hợp Phước Trí (chắp hai tay lại) 
Phong (ngón trỏ) ở lóng trên Hỏa (ngón giữa) 
Hai Không (2 ngón cái) vào trong Nguyệt (lòng bàn tay) 
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_ Ấn tiếp (Hư Không Vô Cấu), Phong (ngón trỏ) ñè Không (ngón cái) 
Hợp Định Tuệ (2 bàn tay) bằng nhau 
 
 
 
 
 
 
 
_ Tiếp ba, Hư Không Tuệ 
Ấn dùng Chuyển Pháp Luân 
 
 
 
 
 
 
_ Tiếp bốn (Thanh Tịnh Tuệ Ấn), dùng Thương Khư (Śa¤kha: Loa Ấn) 
 
 
 
 
 
 
 
_ Hành Tuệ hợp hai Vũ (hai bàn tay) 
Ngửa sáu ngón như sen (2 vô danh, 2 giữa, 2 trỏ) 
 
 
 
 
 
 
 
_ An Tuệ ñồng Văn Thù 
 
 
 
 
Tám Ấn với Chân Ngôn 
Thứ tự mà xưng tụng 
Mỗi một Chân Ngôn là: 
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_ Hư Không Tạng: 
91. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A ca xá tam mãn ña nỗ nghiệt 

ña (2) vĩ tức ñát-lam, phộc la ñạt la (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎玅乙喨 屹阤平丫眊 合才鈮 砉捖 叻捖袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ ĀKĀŚA  SAMANTA  

ANUGATA  VICITRĀṂ  VARA  DHARA_ SVĀHĀ 
  
_ Vô Cấu: 
92. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Nga nga nẵng nan ña ngu tả la 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 丫丫左阢 亡弋先袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ GAGANA  ANANTA  GOCARA 

_ SVĀHĀ    
 
_ Hư Không Tuệ: 
93. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tác ngật-la phộc lợi-ñể (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 弋咒 向魛袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ CAKRA  VARTTI_ SVĀHĀ    
  
_ Thanh Tịnh Tuệ: 
94. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Đạt ma tam bà phộc (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 叻愍 戌矛向袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ DHARMA  SAṂBHAVA _ 

SVĀHĀ     
  
_ Hành Tuệ: 
95. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) bát ñàm-ma la dã (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 扔族匡伏袎渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ PADMA  ALAYA_ SVĀHĀ    
  
_ An Trụ Tuệ: 
96. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) nhạ nỗ ốt-bà phộc (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 鄐弗畬向袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ JÑĀNA  UDBHAVA _ SVĀHĀ   
  
_ Xuất Hiện Trí: 
97. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Phộc nhật-la, tất-thể la, một ñệ 

(2) bố la-phộc phộc, ñát-ma, mãn ñát-la, sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎惵忝 芛捖 蒤渃 朮啥全掄 亙湥 屹捖袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ VAJRA-STHIRA   BUDDHE   

PŪRVARA-ATMA   MANTRA   SARA _ SVĀHĀ 
 
_ Liên Hoa: 
98. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Câu phộc lệ dã (2) sa-phộc hạ” 
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巧休 屹亙阢 后盍觡袎乃向匡伏袎渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ KUVALAYA_ SVĀHĀ    
 
_ Chấp Xử: (cầm chày) 
99. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Phộc nhật-la ca la (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎向忝乙先袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ VAJRA  KĀRA _ SVĀHĀ    
  
_ Tiếp bên phải Đài Hoa 
Phương trái của Đại Nhật (Vairocana) 
Năng Mãn Nhất Thiết Nguyện 
Trì Kim Cương Tuệ Giả [Đây chính là Kim Cương Thủ (Vajrapāṇi)] 
Màu hoa Bát Dựng Ngộ (Priya¤gu: màu vàng nhạt) 
Hoặc như báu xanh lục (Lục Bảo) 
Đầu ñội mão trân bảo 
Anh Lạc trang nghiêm thân 
Xen lẫn cùng tô ñiểm 
Số rộng nhiều vô lượng 
Tả (tay trái) cầm Bạt Chiết La (Vajra: chày Kim Cương) 
Chung quanh tỏa ánh lửa 
_ Bên phải Kim Cương Tạng (Vajra-garbha) 
Bộ Mẫu Mang Mãng Kê (Māmakì) 
Cũng cầm chày Kiên Tuệ 
Dùng Anh lạc nghiêm thân 
_ Bên trái (Māmakì) Kim Cương Châm (Vajra-sūci) 
Chúng Sứ Giả (Ceta) vây quanh 
Mỉm cười cùng chiêm ngưỡng 
_ Tiếp phải, Thương Yết La (Śaṛ¤kala) 
Cầm cái khóa Kim Cương 
Cùng các Sứ Tự Bộ 
Thân tướng màu vàng lợt 
Chày Trí làm Tiêu Xí (vật biểu tượng) 
_ Tiếp ở dưới Mãn Nguyện 
Phẫn Nộ Giáng Tam Thế (Krodha-trailokya-vijaya) 
Hiệu là Nguyệt Yểm Tôn (Candratilaka) [Đây chính là Vajrahūṃkara] 
Ba mắt lộ nanh bén 
Màu mây mưa mùa hạ 
Báu Kim Cương, Anh Lạc 
Tiếng cười A Tra Tra (Aṭṭa) 
Nhiếp hộ mọi chúng sinh 
Vô lượng chúng vây quanh 
Cho ñến trăm ngàn tay 
Cầm nắm mọi khí giới 
Nhóm  Phẫn Nộ như vậy 
Đều trụ trong Hoa Sen 
Phương Nam Hội Mãn Nguyện 
Năm Đại Trì Minh Vương 
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_ Ấn ñầu (Chấp Kim Cương Ấn): Nội Xoa Quyền 
Dựng Hỏa (ngón giữa), Phong (ngón trỏ) như Câu (móc câu) 
Địa (ngón út) Không (ngón cái) tự kèm nhau 
 
 
 
 
 
 
Bộ Mẫu (Mang Mãng Kê Ấn): Địa (ngón út) Không (ngón cái) nhập (ở bên 

trong) 
Còn lại ñều giống trước 
Ngoại phộc (cài buộc bên ngoài) dựng Phong Luân (ngón trỏ) 
 
 
 
 
 
 
 
Kim Cương Châm Mật Khế 
 
 
 
 
 
 
Tỏa Khế, tay Phước Trí (2 bàn tay) 
Móc ngược hướng Thân buộc 
Duỗi Định Trí (ngón cái trái) ñể trên 
 
 
 
 
 
 
Nguyệt Yểm: Không (ngón cái) phụ Phong (ngón trỏ) 
Kèm duỗi chẳng dính nhau 
 
 
 
 
 
 
Mỗi một Chân Ngôn là: 
_ Kim Cương Thủ Bồ Tát (Vajra-pāṇi-bodhisatva) là Thượng Thủ 

(Paramukha) của Kim Cương Bộ (Vajra-kulāya)  
100. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) Phộc, phộc nhật-la bá 

ni (2) chiến noa ma hạ lộ sái noa (3) Hồng, sa-phộc hạ” 
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巧休 屹亙阢 向忝鉔袎地袎 砉忝扒仗袎弋汔 亙扣 刎好仕袎猲桭渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ  -  VAH  -  VAJRAPĀṆI  CAṆḌA  

MAHĀ-ROṢAṆA  -  HŪṂ  -  SVĀHĀ 
  
101. Mang Mãng Kê: 
“Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) ñát-lật tra, ñát-lật tra (2) 

nhạ diễn ñể (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎 注巴 注巴袎 介伏阠袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ TRIṬA  TRIṬA  JAYANTI_ 

SVĀHĀ      
 
_ Kim Cương Châm: 
102. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) tát phộc ñạt ma nễ lật-

phệ ñạt nễ (2) phộc nhật-la tố nhĩ, phộc la nê (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎 屹楠 叻猣 市吒叻市 向忝式才 向先只袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ SARVA  DHARMA  

NIRVEDHANI  VAJRA-SŪCI   VARADE_ SVĀHĀ    
  
_ Kim Cương Tỏa: 
103. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (3) Hồng, mãn ñà, mãn ñà 

dã (2) mộ tra mộ tra dã (3) phộc nhật-lỗ nạp-bà phệ (4) tát phộc ñát-la bát-la ñể 
hạ ña (5) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 向忝鉔袎猲袎向神 向神伏袎伕巴 伕巴伏袎向怵畬吒袎 
屹湱泣渨凸成包袎 渢扣桭  

� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ HŪṂ  BANDHA  BANDHAYA_ 
MOṬA  MOṬAYA_ VAJRA  UDBHAVE _ SARVATRA   APRATIHATE _ 
SVĀHĀ       

  
_ Nguyệt Yểm:  
104. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) Hiệt-lợi, Hồng, phả tra 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎 詴 猲 民誆袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ HRĪṂ  HŪṂ  PHAṬ_ SVĀHĀ     
  
 
_ Tiếp ở phương Tây kia 
Dưới Đại Nhật Như Lai (Vairocana-tathāgata) 
Vô lượng Trì Kim Cương (Vajra-dhāra) 
Hình sắc ñều khác biệt 
Ấy là các Phụng Giáo 
Tay Thiền Trí (2 bàn tay) nắm Quyền 
Hai Phong (ngón trỏ) co lóng trên 
Kim Cương Quyền như tên 
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Đặt Tim, tập Minh Cú (Vidya-pādaṃ) 
_ Trì Địa, tay Định Tuệ (2 bàn tay) 
Cài ngược ñều dính nhau 
Địa (ngón út) Không (ngón cái) ñể lên nhau 
 

 
 
 
_ Nhất Thiết Kim Cương Trì (Sarva Vajradhāra) 
Giống Khế Trì Địa trước 
Tất cả vị Phụng Giáo (Parivara) 
Phước Trí Quyền như trên 
Các Kim Cương như trên 
Sắc hình ñều khác biệt 
Tỏa hào quang tròn khắp 
Ở dưới Chân Ngôn Chủ 
 
_ Y phương Niết Ly Để (Nṛti: phương Tây Nam) 
Bất Động Như Lai Sứ 
Tuệ (tay phải) Đao, Định (tay trái) sợi dây 
Đỉnh tóc rũ vai trái 
Nheo một mắt quán sát 
Thân uy nộ rực lửa 
Trụ ở bàn ñá báu 
Vằn trán dợn như sóng 
Thân Đồng Tử khỏe mạnh 
Bậc Cụ Tuệ như vậy 
Trì Ấn bày Chủng tử (Bīja) 
Mười chín chuyển thành Thân 
Tất cả Trời (Deva), Tô Lạc (Asura) 
Không dám nhìn thẳng vào 
 
_ Phong phương (phương Tây Bắc) Phẫn Nộ Tôn 
Ấy là Thắng Tam Thế (Trailokya Vijaya) 
Lửa uy mãnh vây quanh 
Mão báu, cầm Kim Cương 
Chủng tử, chuyển trăm tám (108) 
Mà thành Thân Phẫn Nộ 
Chẳng tiếc Thân Mệnh mình 
Chuyên cầu thỉnh, thọ Giáo 
Bất Động Ấn như trên 
Tam Thế Thắng giống trên 
Kim Cương Tuệ Nguyệt Yểm 
Chân Ngôn Chủ, Quyến Thuộc 
Bảy Đại Kim Cương Sứ 
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Mỗi một Chân Ngôn là: 
_ Phụng Giáo: 
105. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A vĩ sa-ma dã ninh duệ (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎唒合屹亙娭 郜份袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ -  AVISAMAYA   NIYE  -  SVĀHĀ 
 
_ Kim Cương Quyền: 
 
 
 
 
 
106. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) tát-phả tra dã (2) phộc 

nhật-la  tam bà phệ (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎剉巴伏 向忝 戌矛吒袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ SPHAṬAYA  VAJRA  

SAṂBHAVE_ SVĀHĀ    
  
_ Trì Địa: 
107. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) ñạt la ni ñạt la (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎叻捖仗四捖袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ  -  DHARAṆI-DHĀRA  -  SVĀHĀ 
 
_ Nhất Thiết Trì Kim Cương: 
108. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) Hồng Hồng Hồng (2) 

phả-tra, phả-tra, nhiêm nhiêm (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎 猲 猲 猲袎 民誆 民誆 民誆袎分分袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ HŪṂ  HŪṂ  HŪṂ_ PHAṬ  PHAṬ  

PHAṬ_ JAṂ  JAṂ_ SVĀHĀ 
  
_ Nhất Thiết Phụng Giáo: 
109. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) Hệ Hệ, chỉ nhĩ la dã tế 

(2) Ngật-lý hận-noa, Ngật-lý hận-noa (3) khư nẵng, khư nẵng (4) bát-lý bố la dã 
(5) tát phộc chỉ ca la noản (6) tát phộc bát-la ñề vĩ nhiên (7) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 向忝鉔袎 旨旨 寣才全伏帆袎 鉎谼 鉎谼袎 刀叨 刀叨 
扔共朮先伏袎 屹楠 寣一全冊送渨凸慴袎 渢扣桭 

� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ _ HE  HE_ KIṂCIRĀYASI  GṚHṆA  
GṚHṆA_ KHĀDA  KHĀDA_  PARIPŪRAYA_ SARVA  KIṂKARĀṆAṂ _ 
SVĀPRATIVIJÑĀṂ_ SVĀHĀ 

  
 
_ Bất Động:  
110. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) chiến noa, ma hạ lộ sái 

noa (2) sa-phả tra dã (3) Hồng, ñát-la tra (4) Hám Hàm (5) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向忝鉔袎弋汔 亙扣刎好仕袎 剉誆伏 猲 湥誆袎詶 赩桭渢扣桭 
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� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ -  CAṆḌA  MAHĀ-ROṢAṆA  
SPHAṬYA   HŪṂ   TRĀṬ  -  HĀṂ   MĀṂ  -  SVĀHĀ 

  
_ Thắng Tam Thế: 
111. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) Hạ Hạ Hạ (2) vĩ sa-ma 

duệ (3) tát phộc ñát tha nghiệt ña vĩ sái dã tam bà phộc (4) Đát-lạt lộ chỉ-dã, vĩ 
nhạ dã (5) Hồng nhạ (6) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 向忝鉔袎 成成成袎 甩絆份袎 屹楠 凹卡丫凹袎 甩好伏 
戌矛向袎 河吐池 甩介伏 猲 切袎 渢扣桭 

� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRAṆĀṂ -  HA  HA  HA  VISMAYE  -  
SARVA  TATHĀGATA-VIṢAYA  SAMBHAVA  -  TRAILOKYA-VIJAYA  - HŪṂ  
JAḤ  -  SVĀHĀ 

  
_ Phương Đông, trong cửa ñầu 
Thích Ca (Śākya-muṇi) ngồi sen trắng 
Băm hai (32 Tướng tốt ) màu vàng tía (Tử Kim sắc) 
Y phục, áo cà sa (Kāṣā) 
Làm Giáo lệnh lưu bố 
Trụ ở ñấy nói Pháp 
Chúng Tam Muội vây quanh 
_ Tiếp, bên phải Mâu Ni 
Hiển bày Biến Tri Nhãn (Buddha-locana)  
Tướng vui tươi mỉm cười 
Khắp thể, sáng tròn sạch 
Vui nhìn Thân Vô Tỷ (Không thể so sánh) 
Tên là Năng Tịch Mẫu (Śākyamuṇi-Mātṛ) 
_ Lại bên phải Thế Tôn 
Đặt ở Hào Tướng Minh (Tathāgtorṇā) 
Trụ hoa Bát Đầu Ma (Padma: hoa sen hồng) 
Viên quang (Hào quang tròn) màu Thương Khư (màu trắng lóng lánh) 
Cầm giữ báu Như Ý 
Mãn túc mọi ước nguyện 
Ánh sáng Đại Tinh Tiến 
Thích Sư Tử Cứu Thế (Śākya-siṃhena-tāyina) 
_ Bên trái năm Phật Đỉnh 
Bạch Tản (Sitātapatroṣṇīṣa), Thắng (Jayoṣṇīṣa), Tối Thắng (Vijayoṣṇīṣa) 
Hỏa Quang Tụ (Tejoraśi-uṣṇīṣa), Trừ Chướng (Vikiraṇoṣṇīṣa) 
Thích chủng (hạt giống của Thích Ca) của  Đại Thừa (Mahā-yāna) 
Lại bên trái Hào Tướng (Ūrṇā) 
Đặt ñể ba Phật Đỉnh 
Quảng Đại (Mahodgatoṣṇīṣa), Cực  Quảng Đại (Abhyudgatoṣṇīṣa hay 

Atimahā-uṣṇīṣa) 
Cùng với Vô Biên Thanh (Anantasvaraghosa-uṣṇīṣa) 
Cần phải ở nơi ấy 
Tinh Tiến một lòng tạo 
Năm Trước: Trắng, vàng, vàng (vàng chói) 
Tiếp ba: Trắng, Vàng, Đỏ 
Quyến thuộc của Thích Ca 
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Mười hai Đại Sĩ Ấn 
Mâu Ni: Tướng Thuyết Pháp 
Tay Trí (tay phải) Ấn Cát Tường 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu Ấn ñồng Phật Đỉnh 
Gọi khác: Kim Cương Tiêu 
 
_ Hào Tướng: dựng Trí Quyền (quyền phải) 
Phong tiết (lóng tay của ngón trỏ) ñặt trên My (Tam Tinh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Bạch Tản: dựng Tuệ Phong (ngón trỏ phải) 
Định chưởng (lòng bàn tay trái) che như lọng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Thắng Đỉnh: Đao Ấn trước 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Tối Thắng Ấn ñồng Luân 
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_ Hỏa Tụ ñồng Phật Đỉnh 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Xả Trừ: Trí thành Quyền (Quyền phải) 
Cong Phong (ngón trỏ) như móc câu 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Quảng Đại Phát Sinh Đỉnh 
Cùng dùng Liên Hoa Ấn 
 
 
 
 
 
 
 
_ Cực Quảng Phát Sinh Đỉnh 
Ấn Ngũ Cổ Kim Cương 
 
 
 
 
 
 
 
_ Thủy (ngón vô danh) vào, Thiền Trí (2 ngón cái) hợp 
Co Phong (ngón trỏ) giữ giữa Hỏa (ngón giữa) 
Trên lóng dưới một mạch (hạt lúa mì) 
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_ Vô Biên Âm Thanh Đỉnh 
Thân Ấn ñồng Thương Khư (Śa¤kha: loa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Nhất Thiết Phật Đỉnh Ấn 
Tay Tuệ (tay phải) chụm 5 ngọn (ñầu ngón tay) 
Đặt ngay trên ñỉnh ñầu 
 
 
 
 
 
 
Mỗi mỗi Chân ngôn là: 
_ Thích Ca:  
112. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tát phộc khất-lý xá nễ tố nại 

nẵng (2) tát phộc ñạt ma phộc thuỷ ña, bát-la ba-ña (3) nga nga nẵng tam ma tam 
mê (4) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 屹湱 姻在 市溪叨巧袎 屹湱 叻愍 向圬半 
直挕袎丫丫巧 屹交屹亙袎 渢扣桭  

�NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ_ SARVA  KLEŚA  NIRSUDANA_ 
SARVA  DHARMA  VAŚITAḤ   PRĀPTA_ GAGANA  SAMA  ASAMA_ SVĀHĀ  

 
_ Phật Mẫu: 
113. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) một ñà lộ tả nễ, phộc nỗ la 

ma, ñạt ma tam bà phộc, vĩ ca nẵng, tam tham, sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎后湀吐弋市 向平先亙 叻愍 戌矛向 合一巧袎戌戌袎 

渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  BUDDHA-LOCANI  

VANURAMA  DHARMA-SAṂBHAVA   VIKANA _ SAṂ  SAṂ -  SVĀHĀ 
 
_ Hào Tướng:  
114. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ác, ngân, nhạ (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎珃曳切袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  AḤ  HAṂ  JAḤ  -  SVĀHĀ 
 
_ Bạch Tản: 
115. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Lam, tất ñát ña bát ñát-la, ổ 

sắt nê-sái (2) sa-phộc hạ” 
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巧休 屹亙阢 后盍觡袎 吋袎 帆出凹扔氛 珈鉲好袎 渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ LAṂ_  SITĀTAPATRA-

UṢṆĪṢA _ SVĀHĀ  
 
_ Thắng Đỉnh: 
116. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) thiêm nhạ dữu, ổ sắt nê-sái 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 奸袎 介伋鉲好桭袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  ŚAṂ -  JAYA-UṢṆĪṢA  - 

SVĀHĀ 
  
_ Tối Thắng: 
117. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) thí tỉ vĩ nhạ dữu ổ sắt nê-sái 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 圯并袎 合介伋鉲好袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  ŚĪSĪ -  VIJAYA-UṢṆĪṢA  -  

SVÀHÀ 
  
_ Hỏa Tụ: 
118. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ñát-lăng-án, ñế nho la thí, ổ 

sắt nê-sái (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 豋袎 包冗先圬 珈鉲好袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  TRĪṂ  -  TEJORAŚI  UṢṆĪṢA  -  

SVĀHĀ 
 
_ Xả Trừ: 
119. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) hạ-lỗ-án, vĩ chỉ la noa, bán tổ 

ổ sắt nê-sái (2) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 袎 合丁先仕正丹鉲好袎 渢扣  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  HRŪṂ  -  VIKIRAṆA  PAṂCA  

UṢṆĪṢA  -  SVĀHĀ 
  
_ Cực Quảng: 
120. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tra-lỗ-án, ổ sắt nê-sái (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 碫袎 栥鉲好袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  ṬRŪṂ  -  UṢṆĪṢA  -  SVĀHĀ 
  
_ Quảng Đại:  
121. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) thất-lỗ-án, ổ sắt nê-sái (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 熐袎 栥鉲好袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  ŚRŪṂ  -  UṢṆĪṢA  -  SVĀHĀ 
  
_ Vô Biên Âm:  
122. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hồng, nhạ dữu, ổ sắt nê-sái 

(2) sa-phộc hạ” 
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巧休 屹亙阢 后盍觡袎 猲袎 介伋鉲好桭 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  HŪṂ  JAYA  UṢṆĪṢA  -  

SVĀHĀ 
  
_ Nhất Thiết Phật Đỉnh:  
123. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) noan noan noan, hồng hồng 

hồng, phát-tra (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎圳圳圳袎猲 猲 猲 民誆袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  VAṂ  VAṂ  VAṂ  -  HŪṂ  

HŪṂ  HŪṂ  -  PHAṬ  -  SVĀHĀ 
  
_ Tiếp ở nơi Thắng phương (phương Bắc) 
An bày chúng Tĩnh Cư (Śuddhāvāsa) 
Tự Tại (Īśvara) cùng Phổ Hoa (Samanta-kusuma) 
Quang Man (Prabhamàla) với Ý Sinh (Manojava) 
Tên gọi nhóm Viễn Văn 
Đều theo thứ tự ấy 
_ Tay Tuệ (tay phải) nâng gò má 
 
 
 
 
 
 
_ Phổ Hoa, như Tự Tại 
Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) sai lệch khác 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Quang Man Ấn như trước 
Sửa Không (ngón cái) ngay trong chưởng 
 
 
 
 
 
 
 
_ Mãn Ý Sinh Thiên Tử 
Không (ngón cái) Phong (ngón trỏ) như cầm hoa 
 
 



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

 
 
 
 
_ Biến Âm Thanh Thiên Ấn 
Trí (tay phải) Không (ngón cái) ñể trên Thủy (ngón vô danh) 
Duỗi che Tuệ Nhĩ môn (lỗ tai trái) 
 
 
 
 
 
 
_ Năm Trời và Quyến Thuộc 
Thứ tự tập Chân Ngôn 
_ Tự Tại Thiên:  
124. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) An, bá la nễ ñát-ma la ñể tỳ-

dược (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎輆 觢先市摓 先凸湋袎 渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  OṂ-  PURANITMA  

RATIBHYAḤ  -  SVĀHĀ 
  
_ Phổ Hoa: 
125. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ma nỗ la ma (2) ñạt ma, tam 

bà phộc (3) ca thác ca thác nẵng (4) tam tham mang sai nê (5) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎亙仞先亙 叻愍 戌矛向袎 一卡 一卡巧袎 戌戌 

亙矛弁袎 渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  MAṆORAMA  DHARMA  

SAṂBHAVA  -  KATHĀ   KATHĀNA  -  SAṂ   SAṂ   MABHANE  -  SVĀHĀ 
 
_ Quang Man:  
126. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tả ñổ ổ-xá tả nan (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎介加伏兩巧袎 渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  JATUYASYANA  -  SVĀHĀ 
 
_ Mãn Ý Sinh Thiên Tử: 
127. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A, Án, khả ninh xỉ tỳ-dược 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎唒袎輆 成巧廿湋袎渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  A  -  OṂ - HANAṬĪBHYAḤ  -  

SVĀHĀ 
 
 
_ Biến Âm Thanh Thiên: 
128. “Nẵng mạc Tam mãn ña một ñà nam (1) An, A bà sa-phộc lệ tỳ-dược 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎輆 玅矛渢先湋袎 渢扣桭 
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� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  OṂ  -  ĀBHASVĀREBHYAḤ -  
SVĀHĀ 

 
_ Hành Giả, góc Đông Nam 
Tạo làm Tượng Hỏa Tiên (Agni-ṛṣī) 
Trú ở trong lửa mạnh 
Ba ñiểm tro, tiêu biểu 
Sắc thân ñều ñỏ thẫm 
Tim ñặt Ấn Tam Giác 
Tạo làm trong tóc lửa 
Tuệ (tay trái) châu (viên ngọc), Định (tay phải) Táo Bình 
Chưởng Ấn, Định (tay trái) cầm Trượng (cây gậy) 
Ngồi trên lưng Dê xanh 
Phi Hậu hầu hai bên (phải, trái) 
Phộc Tư Sắt Xá Tiên (Vasiṣṭa-ṛṣī) 
Với các Tiên chúng khác 
Mà dùng làm quyến thuộc 
Phương trái, Diêm Ma Vương (Yama-rāja) 
Tay giữ Ấn Đàn Noa (Daṇḍa: Quyền Trượng) 
Ngồi trên lưng con trâu 
Màu mây ñen chớp loé 
Bảy Mẫu (Sapta-mātṛ) cùng Hắc Dạ. (Kāla-rātṛ) 
Tử Hậu Phi (Vợ của Tử Thần) vây quanh 
Phán Quan, các Quỷ thuộc 
Hàng Quyến Thuộc vây quanh 
_ Hỏa Thiên, Thí Vô Úy 
Đại Không (ngón cái) ngang trong chưởng 
Thỉnh Triệu, Tuệ Phong (ngón trỏ phải) câu (móc câu) 
 
 
 
 
 
 
 
_ Năm Khế nhóm Phộc Tư (Vasiṣṭa-ṛṣī) 
Không (ngón cái) giữ văn hai Thuỷ (vạch thứ hai của ngón vô danh) 
Thứ tự mở bày khắp 

 
 
_ Diễm Ma, hợp Phước Trí (2 bàn tay) 
Địa (ngón út) Không (ngón cái) vào trong Nguyệt (lòng bàn tay) 
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_ Bảy Mẫu, Tam Muội Quyền (Quyền trái) 
Rút Không (ngón cái) Kiên Chùy Ấn 
 

 
 
_ Ám Dạ ñồng Ấn trước 
Phong (ngón trỏ) Hỏa (ngón giữa) ñều kèm duỗi 
 
 
 
 
 
 
 
_ Diễm Ma Hậu Phi Đạc (Ấn) 
Tay Tuệ (tay phải) rũ năm Luân (2 ngón tay) 
Giống như tướng Kiện Tra (Ghaṃṭa: cái chuông) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mỗi Chân ngôn ấy là: 
_ Hỏa Thiên:  
129. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A nghĩ-nẵng duệ (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎狣蛋份袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  AGNĀYE  -  SVĀHĀ 
  
_ Phi Hậu: 
130. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A khởi nễ duệ (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎狣蚯份袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  AGNĪYE  -  SVĀHĀ 
 
_ Phộc Tư Tiên: 
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131. “Nẵng mạc Tam mãn ña một ñà nam (1) Phộc tỷ sắt-xá lật-sam (2) sa-
phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后湑觡袎向帆沰玹趔袎渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  VASIṢṬA-ṚṢIṂ  -  SVĀHĀ 
 
_ A Điệt Lý Tiên: 
132. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ác ñể-la dã, ma hạ lật-sam 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎狣泥份 亙扣 玹趔袎 渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  ATREYA   MAHĀ-ṚṢIṂ -  

SVĀHĀ 
 
_ Kiều Đáp Ma : 
133. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) bà-lý thâu ñát-ma ma ha lật-

sam (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎妵兀凹亙 亙扣 玹趔袎 渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  BHṚGAUTAMA   MAHĀ-

ṚṢIṂ -  SVĀHĀ 
 
_ Nghiệt Lật Già: 
134. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Kiều ñáp-ma ma hạ lật-sam 

(2) nghiệt lý-già, sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎兀凹亙 亙扣 玹趔 丫善袎渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  GAUTAMA   MAHĀ-ṚṢIṂ  - 

GARGHA_  SVĀHĀ 
  
_ Diêm La Thiên: 
135. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Phệ phộc sa-phộc ña dã (2) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎因向辱出伏袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  VAIVASVATĀYA  -  SVĀHĀ 
 
_ Bảy Mẫu: 
136. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ma ñát-lý tỳ dược (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎交呾湋袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  MĀTṚBHYAḤ  -  SVĀHĀ 
 
_ Ám Dạ: 
137. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ca la la ñát lý duệ (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后湑觡袎乙匡 全泳份袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  KĀLA-RĀTRĪYE  -  SVĀHĀ 
 
_ Phán Quan: 
138. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Chỉ ñát-la ngu bát-ña dã (2) 

sa-phộc hạ” 
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巧休 屹亙阢 后湑觡袎才氛么拻傂袎 渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  CITRA- GUPTĀYA  -  SVĀHĀ 
  
_ Niết Lị Để Quỷ Vương (Nṛti-rāja) 
Hiệu là Đại La Sát (Mahā-rākṣasa) 
Cầm ñao, hình ñáng sợ 
Thân Ấn ñồng Yết Nga (Khaḍga: Đao Ấn) 
 

 
 
 
_Các Lạc Sát sa (Rākṣasa) ấy 
Hư hợp (chắp 2 tay giữa rỗng) Thủy (ngón vô danh) vào chưởng 
Dựng Phong (ngón trỏ) giao Không (ngón cái) Hỏa (ngón giữa) 
 
 
 
 
 
 
 
Mỗi Chân Ngôn ấy là 
_ La Sát Chủ: 
139. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) la-khất-sát sa ñịa bả ña duệ 

(3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 全朽州囚扔凹份袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  RĀKṢASA  ADHIPATAYE  -  

SVĀHĀ 
  
_ Sát Tư : 
140. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) lạc khất-xoa sa (2) nga nê nhĩ 

(3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎全朽帆 丫仗亦袎渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  RĀKṢASI   GAṆIMI  -  SVĀHĀ 
  
_ Tướng Huynh: 
141. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ngật-la ca lệ (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢后盍觡袎咒一刑袎渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  KRA  KARE  -  SVĀHĀ 
 
_ Chúng:  
142. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) lạc khất-xoa tế tỳ-dược (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎全朽弛湋袎渢扣 
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� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  RĀKṢASEBHYAḤ -  SVĀHĀ 
 
_ Long phương (phương Tây) Phộc Lỗ Noa (Varuṇa: Thủy Thiên) 
Cửa Tây cầm sợi dây 
Hình Trời, dáng người nữ  
Ngồi trên Rùa Long Quang 
Trong cửa: Trước, trái, phải 
Phẫn Nộ Vô Năng Thắng (Krodha-aparājita) 
Đối A Tỳ Mục Khư (Abhimukha: Hiện Tiền) 
Đại Hộ (Mahà-pàla) trong gian quẹo (gian phòng nhỏ ở khúc quanh) 
Trì Minh Đại Phẫn Nộ (Vidya-dhāra-mahā-krodha) 
Tiếp Hữu (bên phải) Vô Năng Thắng (Aparājita) 
Tiếp tả (bên trái) Vô Thắng Phi 
Nan Đồ (Nanda), Bạt Nan Đồ (Upananda) 
_ Phương Tây, các Địa Thần ( Pṛthivīye Devatā) 
Biện Tài (Sarasvati ) với Tỳ Nữu (Viṣṇu) 
Tắc Kiến Nẵng (Skanda), Phong Thần (Vāyu Devatā) 
Thương Yết La (Śaṃkara), Nguyệt Thiên (Candra  Deva) 
Nhóm ấy y Long phương (Phương Tây ) 
Hành Giả trì Chân Ngôn 
Dùng Tâm chẳng mê hoặc 
Đặt ñể ñừng sót lầm 
Các Thích Chủng còn  lại 
Cà Sa (Kaṣāya) với Tích Trượng (Khakkhara) 
Thầy nên khai thị ñủ 
Hình Tam Muội, khác màu 
 _ Quyến Sách (sợi dây) Nội Phộc Quyền 
Rút Phong (ngón trỏ) hợp tròn ñầu 
 

 
 
 
_ Địa Thần, tay Phước trí (2 bàn tay) 
Tám Độ (8 ngón tay) hợp tròn ñầu 
Hai Không (2 ngón cái) phụ như lọng 
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_ Biện Tài tức Diệu Âm (Sarasvati) 
Tuệ Phong (ngón trỏ phải) giữ ở Không (ngón cái) 
Hướng Thân ñưa qua lại 
Vận ñộng như tấu nhạc 
Thiên ấy, Phí Noa Ấn (Viṇa-mudra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Tỳ Nữu (Viṣṇu) tức Na Diên (Nārāyaṇa) 
Tam Muội (tay trái) Không (ngón cái) vịn Phong (ngón trỏ) 
Dùng ñây, làm sai khác 
 
 
 
 
 
 
 
_Tiếp, bên phải Thủy Thiên 
Tắc Kiến Phiên Đồng Tử 
Ba ñầu cỡi chim Công (Khổng Tước) 
Thương Yết La, Kích Ấn 
Định (tay trái): Không (ngón cái) ñặt lên Địa (ngón út) 
Hỏa (ngón giữa) Phong (ngón trỏ) Thủy (ngón vô danh) hình Kích (cây kích) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hậu Ấn, Không (ngón cái) giữ Địa (ngón út) 
 
 
 
 
 
 
Phi Ấn mở ba Luân (3 ngón tay) 
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_Tiếp phía Nam cửa Tây 
Quyến thuộc của Nguyệt Thiên (Candra-deva) 
Hai mươi tám Tú Thần 
Nhóm Cung Thần vây quanh 
_ Nguyệt Thiên cỡi Hạc Trắng 
Thân Ấn, tay Tam Muội (tay trái) 
Không (ngón cái) ñặt ở trên Thủy (ngón vô danh) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nhân tác Khiết Bạch Quán (quán sát trắng tinh khiết) 
_ Tất cả Tú Diệu Ấn 
Liên Hợp (Liên Hoa Hợp Chưởng) Hỏa (ngón giữa) Không (ngón cái) giao 
 
 
 
 
 
 
 
_ Tức trong phòng quẹo trước 
Vô Thắng (Ḍardharṣa: Nan Phá) Tam Muội Quyền (quyền trái) 
Nâng giúp mở bung Luân (ngón tay) 
Trí Quyền (quyền phải) duỗi Tuệ Phong (ngón trỏ phải) 
Giống như thế Tương Nghĩ  (Cùng tính toán) 

 
 
Đối nhau nâng Tuệ Quyền (quyền phải) 
Dạng như thế ñánh nhau 
Tức A Tỳ Mục Khư (Abhimukha ) 
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_ Tiếp ngoài, Thắng với Phi 
Trí (tay phải) cầm sen (hoa sen) tại tim 
Duỗi Định (tay trái) hướng ngoài chỉa 
Tức tên Vô Năng Thắng 
 
 
 
 
 
 
 
_ Tiếp bày Thắng Phi Ấn 
Phước Trí (2 tay) trong nắm quyền 
Co Không (ngón cái) như cái miệng 
 
 
  
 
 
 
 
_ Hai Rồng Tả Hữu chưởng (chưởng trái, chưởng phải) 
Hỗ trợ ñè lên nhau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Phộc Dữu (Vāyu: Phong Thiên) Phong Thiên Tràng (cây phướng) 
Trí quyền (quyền phải) dựng Địa (ngón út) Thủy (ngón vô danh) 
Tưởng quán làm Phong Tràng (cây phướng gió) 
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Tất cả các quyến thuộc 
Vây chung quanh Phong Thiên 
Mỗi Chân Ngôn ấy là: 
_ Chư Long: 
143. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A bá bả ña duệ (2) minh già 

xả nễ duệ (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣僣扔凹份袎伙千 在布份袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  APĀṂPATAYE _ 

MEGHĀŚANĪYA -  SVĀHĀ 
 
_ Địa Thần: 
144. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) bả-lý thể vĩ-duệ (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎坰占乳袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  PṚTHIVYAI  -  SVĀHĀ 
  
_ Diệu Âm: 
145. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) sách la sa-phộc ñế-duệ (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎偡先辱技袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  SARASVATYAI  -  SVĀHĀ 
  
_ Na La Diên” 
146. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) vĩ sắt-noa phệ (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎甩矷吒袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  VIṢṆUVE  -  SVĀHĀ 
 
_ Hậu: 
147. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) vĩ sắt-noa nhĩ (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎偢礿甩袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  VIṢṆEVI  -  SVĀHĀ 
  
_ Nguyệt Thiên: 
148. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) chiến nại-la dã (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎弋嶆伏袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  CANDRĀYA  -  SVĀHĀ 
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_ Nhất Thiết Tú Diệu: 
149. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) nặc ngật-xoa ñát-la (2) nễ ná 

nễ duệ (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 巧朽湥 市蛭叨布份袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ  -  NAKṢATRA   NIRJADANĪYE  

-  SVĀHĀ 
 
_ Tương Đối Thắng:  
150. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) nột ñạt lý-sái, ma ha lỗ 

sái noa (2) khư ná dã, tát noan, tát ñát tha nghiệt ña nhiên, củ lỗ (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向忠鉔袎毛勤溶 亙扣刎好仕袎刀叨伏 屹湱 凹卡丫出慴 

乃冰袎渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _ ḌARDHARṢA, MAHĀ-ROṢAṆA  

KHĀDAYA  _ SARVA  TATHĀGATĀ-JÑAṂ  KURU_ SVĀHĀ 
  
_ A Tỳ Mục Khư: 
151. “Nẵng mạc tam mãn ña phộc nhật-la noản (1) Hệ, A tỳ mục khư, ma 

hạ bát-la chiến noa (2) khư ná dã, khẩn thị la dã tỷ (3) tam ma dã, ma nỗ sa-ma la 
(4) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 向忠鉔袎 旨 狣石觜几 亙扣盲弋汔袎 几叨伏袎寣才全伏帆袎 
屹亙伏亙平絆先袎 渢扣桭 

� NAMAḤ  SAMANTA-VAJRĀṆĀṂ _  HE_ ABHIMUKHA    MAHĀ-
PRACAṆḌA  _ KHADAYA  KIṂCIRĀYASI  SAMAYAM  ANUSMARA_ 
SVĀHĀ 

  
_ Ngoại Thắng và Phi: 
152. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Hồng (2) ñịa-lăng, ñịa-lăng 

(3) lăng lăng , nhật-lăng, nhật-lăng (4) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 猲袎豊 豊袎犕犕袎廗廗袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ HŪṂ  DHRIṂ  DHRIṂ_ RIṂ  

RIṂ_ JRIṂ  JRIṂ_  SVĀHĀ  
  
_ Phi: 
153. “Nẵng mạc Tam mãn ña một ñà nam (1) A bát-la nhĩ ñế (2) nhạ diễn 

ñể ñát ni ñế (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 狣悜全元包袎 介兇凸 出水包袎 渢扣桭  
�NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ APARĀJITE  JAYAṂTI  

TĀḌITE_ SVĀHĀ  
  
 
_ Nhất Long: 
154. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Nan nẵng dã (2) sa-phộc hạ” 
巧休屹亙阢后盍觡袎巧劭傂袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    NANDĀYA  -  SVĀHĀ 
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_ Nhị Long: 
155. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ổ ba nan na dã (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎珈扔巧劭傂袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    UPANANDĀYA  -  SVĀHĀ  
  
_ Phong Thiên: 
156. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) phộc dã phệ (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎名伏吒袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    VĀYAVE  -  SVĀHĀ 
  
_ Tiếp ở nơi Thắng phương (phương Bắc) 
Cửa Bắc, Đa Văn Thiên (Vaiśravaṇa) 
Trái, phải tám anh em 
Mẫu với hàng Tổ Mẫu 
Cát Tường Công Đức Thiên 
Vạn Thắng Độc Dũng Kiện 
Hàng quyến thuộc nam nữ 
 
_ Đa Văn Thân Mật Ấn 
Trí Định (2 bàn tay) hợp giữa rỗng (Hư Tâm hợp chưởng) 
Hai Địa (2 ngón út) vào chưởng giao 
Dựng Không (ngón cái) trụ cạnh Phong (ngón trỏ) 
Một thốn chẳng chạm nhau 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
157. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) phệ thất-la phộc noa dã (2) 

sa-phộc hạ” 
傛休 屹涗阢 蒤盍觡袎 疋侷皊他娭袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -  VAIŚRAVAṆĀYA  -  SVĀHĀ 
   
 _ Tiếp Tả (bên trái) Đại Dược Xoa 
Định Tuệ (2 tay) Nội Xoa Quyền 
Dựng Thủy (ngón vô danh) co hai Phong (2 ngón trỏ) 
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_ Nhất Thiết Dược Xoa Nữ 
Ấn trước duỗi hỏa Luân (ngón giữa) 
Địa (ngón út) Không (ngón cái) tự giữ nhau 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Giá Văn Trà (Cāmuṇḍa) Định Quyền (Quyền trái) 
Ngửa giữ Kiếp Ba La (Kapāla: ñầu lâu) 
 
 
 
  
 
_ Cửa Đông Tỳ Xá Già (Piśāca) 
Nội Phộc, duỗi ở Hỏa (ngón giữa) 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Ấn trước co Hỏa Luân (ngón giữa) 
Tức tên Tỳ Xá Chi (Piśāce) 
 
 
 
 
 
 
Mỗi Chân ngôn ấy là 
_ Nhất Thiết Dược Xoa: 
158. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) dược ngật-xoa thấp-phộc la 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向盍觡袎伏死鄎全伏袎渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    YAKṢEŚVARA  -  SVĀHĀ 
  
_ Nhất Thiết Dược Xoa Nữ : 
159. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) dược khất-xoa vĩ nễ-dã ñạt lệ 

(2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 向盍觡袎伏朽 甩攻四共袎渢扣桭  
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� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    YAKṢA-VIDYA-DHĀRI  -  
SVĀHĀ 

  
_ Giá Văn Trà: 
160. “Nẵng mạc Tam mãn ña một ñà nam (1) tả muộn noa duệ (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎弓觜汋份袎 渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ CĀMUṆḌĀYE _ SVĀHĀ 
  
_ Tỳ Xá Già: 
161. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) tỷ xá già nga ñể (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎扑圭弋 丫凸袎渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ PIŚĀCA  GATI  _ SVĀHĀ     
  
_ Tỳ Xá Chi: 
162. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) bỉ nhĩ, bỉ nhĩ  (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎扑才扑才桭渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    PICI  PICI  -  SVĀHĀ 
  
_Tám anh em Thiên Vương 
Cửa Đông Tây ñều bốn 
Đồng tập một Chân ngôn 
163. “Ấn nại-la (1) tô ma (2) phộc la noa (3) bát-la nhạ ba ñể (4) ba la nột-

phộc nhạ (5) Y xá na (6) thất-chiến ná nhạ (7) ca ma (8) thất-lệ sắt-xá (9) củ nãnh 
kiến xá (10) nãnh kiến xá ca (11) Phộc nị ma nê (12) Ma nê tả la (13) bát-la noa na 
(14) ổ bả bán chỉ ca (15) sa ñá ngật-lý (16) hạ ma phộc ña (17) bố la-noa (18) khư 
nễ la (19) cú vĩ nặc (20) ngu bá la dược khất-xoa (21) A tra phộc cú (22) nẵng na 
la nhạ (23) nhĩ ná khất-sái ba (24) bán nhạ la hiến noa (25) tô mẫu khế (26) nhĩ 
già dược khất-sái (27) ba tất-lý nhạ nẵng (28) tức ñát-la tế nẵng (29) nhĩ-phộc 
ngạn ñạt phộc (30) ñể-lý phả lý (31) tả ñể-lý kiến tra (32) nhĩ già xả ñể (33) thất-
giả ma ña lý (34) sa-phộc hạ” 

珌誂湒忖亙湒向先冬湒渨介扔凸湒矢先盍切湒珂圭巧湒碨刡打湒一休湒

剃沰乃市一朹市一朹八湒向水亙仗湒亙仗弋匈湒扔摙叨湒珈扔正才八湒州出凡

共湒托亙向凹湒觢八湒几司先旭合叭湒亡扒匡伏朽湒狣巴向人湒左先全介湒元

巧朽乩湒正弓匡丫汔湒鉏觜卜湒司睾伏朽湒屹慳介打才狐弛巧湒鄎丫神楠湒呾

民危湒弋呾入巴八棐叵睾在詵湒碨交凹豤渢扣棐 
� INDRA  -  SOMA  -  VARAṆAḤ  -  PRAJAPATI  -  BHĀRADDHĀJAḤ -  

IŚANA  -  ŚCANDANAḤ  -  KAMAḤ  -  ŚREṢṬAKUNI  KAṆṬHA  -  
NIKAṆṬHAKAḤ  VAḌI  MAṆI  -  MAṆI  CARAḤ  - PAṆADA  - 
UPAPAṂCIKAḤ -  SĀTĀGIRI -  HĪMAVATI  -  PŪKAḤ  -  KHADIRA  
HOVIDAḤ  -  GOPĀLA  YAKṢA  -  AṬAVAKO  -  NĀRARĀJA  -  JINA  
KṢABHAḤ  -  PAṂCĀLA  GAṆḌA  -  SUMUKHE  DIRGHA  YAKṢA  -  
SAPRIJANAḤ  CINTRASENA  -  ŚVA  GANDHARVA  -  TṚPHALĪ  -  
CATṚKAṂṬAKAḤ  -  DIRGHA  ŚAKTI  -  ŚCA  MĀTALIḤ  -  SVĀHĀ 

 [Bản khác ghi nhận câu Chú này là: 



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

INDRA,  SOMA,  VARUṆAḤ,  PRAJĀPATI,  BHĀRAD-VĀJAḤ,  IŚAṆA,  
ŚCANDANAḤ,  KĀMAḤ,  ŚREṬḤA,  KUṆI-KAṆṬHA  NIKAṆṬHAKAḤ  
VADIRMAṆI,  MĀṆI-CARAḤ,  PRAṆĀDA, UPAPĀÑCAKAḤ, SĀTĀGĪRI,  
HEMAVANTA, PŪRṆAḤ  KHADIRA, KOVIDA, GOPĀLA-YAKṢA, ĀṬAVAKA, 
NARARĀJA,  JINĀRGARBHA, PAÑCĀLAGAṆḌA, SUMUKHA, DĪRGHA-
YAKṢA,  SAPARIJANA, CITRASENA, ŚIVA,  GANDHARVA, TṚPHALĪ, 
CATṚKAṆṬHAKAḤ, DĪRGHA-ŚAKTI-ŚCA,  MĀTALIḤ  SVĀHĀ] 

   
_ Quỷ Thủ Y Xá Na 
Kích Ấn, Tam Muội Quyền (quyền trái) 
Duỗi Hỏa Luân (ngón giữa) ngay thẳng 
 

 
 
Chân Ngôn là: 
164. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) lỗ nại-la dã (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎冰泡伏袎 渢扣桭  
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ RUDRĀYA   SVĀHĀ  
 
_ Bộ Đa Quỷ: 
165. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) xá ninh (2) bộ ña ñịa ba ñể (3) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎在弁 穴出囚扔凸袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    ŚANE   BHŪTA-ADHIPATI  -  

SVĀHĀ 
 
_ Nhạ Dã Thiên:  
166. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) nẵng mạc nhạ duệ (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎巧休 介份袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    NAMAḤ   JAYE  -  SVĀHĀ 
  
_ Ô Ma Phi: 
167. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ô ma nễ nhĩ (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎栥交只吃袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    UMA  DEVĪ _ SVĀHĀ 
 
_ Ma Hạ Ca La Thần: 
168. “Nẵng mạc Tam mãn ña một ñà nam (1) ma hạ ca la dã (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎亙扣 乙匠傂袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    MAHĀ-KĀLĀYA  -  SVĀHĀ 
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_ Tần Na Dạ Ca Thiên: 
169. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ma hạ nga noa bả ñá duệ (2) 

sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎亙扣 丫仕扔出份袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    MAHĀ-GAṆA-PATĀYE  -  

SVĀHĀ 
 
_ Tiếp ñi ñến phương ñầu (phương Đông) 
Cửa Đông, Đế Thích Thiên (Śakra) 
An trú núi Diệu Cao (Sumeru) 
Mão báu, ñeo Anh lạc 
Tay cầm Độc Cổ Ấn 
Thiên Chúng tự vây quanh 
 
_ Tả (bên trái) ñể chúng Nhật Thiên (Āditya-deva) 
Trong xe tám ngựa kéo 
Hai Phi hầu trái phải 
Thệ Gia (Jaya), Tỳ Thệ Gia (Vijaya) 
Dịch là Thắng, Vô Thắng 
Quyến thuộc bày Chấp Diệu (Grahā) 
Áng Già (Āditya: Nhật Diệu) ở trái phải 
Thâu Già (Soma: Nguyệt Diệu ) ở  phía Đông 
Bột Đà (Budha: Thủy Diệu) ở phía Nam 
Vật Lạc Tát Bát Để (Vṛhasvati: Mộc Diệu) 
Đặt ở Bắc Nhật Thiên 
Thiết-Nãi Thiết Già (Śanaiścara: Thổ Diệu) Đông Nam 
La Hầu (Rahu)  tại Tây Nam 
Kiếm Bà (Śukra: Kim Diệu) tại Tây Bắc 
Kế Đô (Ketu) tại Đông Bắc 
Niết Già Đa (Nirjāta) Thiên Cẩu 
Ở Bắc của Bắc vĩ 
Ốt Già Bả Đa Hỏa (A¤garaka: Hỏa Diệu) 
Ma Lợi Chi (Marīci) ñi truớc 
Theo hầu mà Thị Vệ 
 
_ Đại Phạm (Mahā-brahma) hữu (bên phải) Đế Thích (Indra) 
Ngồi trên xe bảy ngỗng 
Bốn mặt, mão tóc kết 
Bốn tay, Tuệ (tay trái) cầm hoa 
Tiếp Tuệ (tay trái) cầm Sổ châu (tràng hạt) 
Định trên (tay phải) cầm Quân Trì 
Định dưới (tay phải) tay nghiêng chưởng 
Co Phong (ngón trỏ) còn lại duỗi 
Tịnh Hạnh Cát Tường Ấn 
Đều là Ấn chữ ÁN 
 
_ Ma Lợi Chi, bình báu 
Tay Định (tay trái) rỗng, nắm quyền 
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Trong tất cả các nạn 
Tưởng Thân vào trong ấy 
Trí chưởng (lòng bàn tay phải) mà che ñi 
Mắt Trời Người chẳng thấy 
 

 
 
_ Tứ Thiền Thiên tại Tả (bên trái) 
Vô Nhiệt Ngũ Tĩnh Hữu (bên phải) 
_ Thích Ấn, Nội Phộc quyền 
Dựng hai Phong (2 ngón trỏ) như chày 
 

 
 
_ Nhật Thiên, Phước Trí (2 tay) Không (ngón cái) 
Đều ñể cạnh Thủy Luân (ngón vô danh) 
Hiển hiện dính cạnh nhau 
Ngửa như hình Xa lạc (cái xe) 
 

 
 
_ Xã Gia (Jaya) Tỳ Xã Gia (Vijaya) 
Tay Bát nhã Tam Muội (2 tay) 
Phong (ngón trỏ) Địa (ngón út) ñều hướng trong 
Thủy (ngón vô danh) Hỏa ( ngón giữa) tự giữ nhau 
 
 
 
 
 
 
 
 
_ Định Tuệ Luân (10 ngón tay) hợp ñầu 
Dựng Không (ngón cái) ñặt ở tim 
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Ấn tướng của Cửu Chấp 
Còn như truyền thụ miệng 
 
_ Thích hữu (bên phải Đế Thích) Phạm Thiên Ấn 
Tam Muội (tay trái) Không (ngón cái) giữ Thủy (ngón vô danh) 
Giống như tướng cầm hoa 
 
 
 
 
 
 
 
_Tuệ (tay phải) Phong (ngón trỏ) ñặt trên Hỏa (ngón giữa) 
Không (ngón cái) giữ lóng giữa Thủy (ngón vô danh) 
Phạm Thiên Phi Mật Khế 
 

 
 
_Trong Quyến Thuộc Thiên Đế 
Càn Đạt (Gandharva), A Tu la (Asura) 
Ấn trước, Nội Phộc Quyền 
Duỗi Thủy (ngón vô danh) Nhạc Thiên Ấn 
 
 
 
 
 
 
Tu La dùng tay Trí (tay phải) 
Phong (ngón trỏ) quặp trên Không Luân (ngón cái) 
 
 
 
 
 
 
Chín Ấn, sáu Chân Ngôn 
Mỗi Chân Ngôn ấy là: 
_ Thiên Đế Thích: 
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170. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) xả ngật-la dã (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎在咆伏袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    ŚAKRĀYA  -  SVĀHĀ 
  
_ Nhật Thiên: 
171. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A nễ ñể-dã dã (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢后盍觡袎玅司忪伏袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ __ ĀDITYĀYA_ SVĀHĀ 
 
_ Ma Lợi Chi Thiên: 
“Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) ma lợi chi (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 亙再才份桭渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ __  MARĪCIYE   SVĀHĀ   
 
_ Cửu Chấp: 
172. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) nghiệt-la hệ thấp mạt-lý dã 

(2) bát-la ba-ña nhụ ñể ma dã (3) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎奇旨鄎搏 直挕 吞凸愍伏 渢扣 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ GRAHEŚVARYA  PRĀPTA  

JYOTIRMAYA_ SVĀHĀ       
 
_ Phạm Thiên: 
173. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) bát-la nhạ bả ña duệ (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎 渨介扔出份袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _  PRAJAPATĀYE_ SVĀHĀ 
 
_ Càn Thát Bà: 
174. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) vĩ thú ñà sa-phộc la phộc hệ 

nãi (2) sa-phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎甩圩盍渢先 名扛市袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ VIŚUDDHĀ-SVĀRA  VĀHINI   

SVĀHĀ               
 
_ A Tu La: 
175. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A tố la nghiệt la la diễn (2) sa-

phộc hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣鉏全 丫先匡兇袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ ASURĀ   GARALAYAṂ -  

SVĀHĀ 
   
_ Phật Tử! Hãy khéo nghe 
Từ Tam Muội Gia ñầu 
Đến Bình Đẳng Khai Ngộ 
Phương Đông, viện thứ nhất 
Đại Nhật, chúng Tam Muội 
Phần lớn hình Thiên nữ 
Câu (Như Lai Câu) ñến Như Lai Giáp 
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Đều ngồi ñài sen trắng 
Luân (bánh xe) Đao, Sáo, Thương Khư (Loa) 
Linh (chuông) Đạc (mõ) với Quyến Sách (sợi dây) … 
Hào Tướng, Khẩu, Thiệt, Nha 
Thảy ñều cầm hoa sen 
Trên hoa ñặt Tiêu Xí 
_ Tề Ấn ở trong hoa 
Vẽ làm Liên Hoàn Quang (ánh sáng của cái vòng hoa sen) 
Tướng màu nhiệm tròn ñẹp 
Yêu (Như Lai Yêu) như Hồi Châu Man 
Tạng (Như Lai Tạng) như Ngọc Mã Âm 
Âm Tàng chẳng ñể lộ 
Thí Nguyện Pháp Biện Thuyết 
Kinh Tạng trên hoa sen 
Niệm Xứ, Thập Lực ñẳng 
Kèm vẽ hình người Trời 
Dáng Tam Muội vắng lặng (Tịch Tĩnh Tam Muội) 
Nên làm tướng Phật Đỉnh 
Núi, sông, cây, hoa, quả 
Lối ñi: Quỷ, Thần, Trời 
Tùy tên làm Tiêu Xí 
Thần: năm, tháng, sáu Thời 
Cầm hoa tùy Bản Giáo 
Lược nói Đại Bi Tạng 
Mạn Trà La Vị xong 
_ Tất cả các Thánh Chúng 
Rộng như Đại Đàn Đồ (hình vẽ Đàn lớn) 
Quán Đỉnh A Xà Lê (Bậc Thầy Quán ñỉnh) 
Như Kinh  nên cúng dường 
 
_ Tiếp, dẫn người ñáng ñộ 
Hoặc mười, hoặc tám, bảy 
Hoặc năm, hai, bốn, một 
Dùng nước sạch rưới vảy 
Trao cho Hương xoa, hoa 
Khiến phát Tâm Bồ Đề 
Trao Giới Thắng Thượng ấy 
Nghĩ nhớ các Như Lai 
Tất cả ñều nên làm 
Sinh ở nhà Phật tịnh 
_ Kết Ấn Pháp Giới Sinh 
Cùng với Ấn Pháp Luân 
Nhóm Kim Cương, Hữu Tình  
Mà dùng làm Gia Trì 
_ Tiếp nên tự mình kết 
Chư Phật Tam Muội Gia 
Ba chuyển, gia  áo sạch 
Như Pháp Giáo Chân Ngôn 
_ Dùng áo ñỏ che ñầu 



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

Khởi sâu Tâm thương xót 
Ba tụng Tam Muội Gia 
Đỉnh ñội dùng chữ LA (先_ RA) 
Nghiêm dùng ñiểm Đại Không (劣_RAṂ) 
Chung quanh mở tóc lửa 
Tự Môn sinh Bạch Quang (ánh sáng trắng) 
Tuôn ra như Trăng ñầy 
Hiện ñối các Cứu Thế 
Rồi rải tán hoa sạch (Tĩnh Hoa) 
Tùy nơi hoa ấy ñến 
Hành Nhân nên tôn phụng 
_ Mạn Trà La, cửa ñầu 
Chỗ Đại Long phòng giữ 
Ở khoảng giữa hai cửa 
An lập nơi Học Nhân (người học) 
Trụ ñấy, tùy Pháp Giáo 
Mà làm mọi sự nghiệp 
_ Như vậy khiến Đệ Tử 
Mau lìa các lỗi lầm 
Làm Hộ Ma Tịch Nhiên 
Hộ Ma y Pháp trụ 
Trước, ngay Trung Thai Tạng 
Đến thứ hai, bên ngoài 
Ở trong Mạn Trà La 
Làm, Tâm không nghi ngờ 
Như lượng khuỷu tay mình 
Đào ñắp Đàn Quang Minh (Đàn Hộ Ma) 
Bốn lóng (lóng tay) làm vòng giới 
Trong nêu Kim Cương Ấn 
Phương phải của Đạo Sư 
Hộ Ma ñủ chi phần 
Người Học trụ bên trái 
Ngồi xổm (Tông cứ tọa) tăng Tâm kính  
Tự rải cỏ Cát Tường (Kuśala) 
Trải ñất dùng an Tọa 
Hoặc bày mọi sắc vẻ 
Rực rỡ rất nghiêm lệ 
Việc tất cả Hội, thành 
Đấy, lược nơi Hộ Ma 
Rải cỏ Tranh chung quanh 
Đầu cuối trợ nhau thêm 
Xoay bên phải rộng dày 
Dùng nước thơm rải khắp 
Suy nghĩ  Hỏa Quang Tôn (Hỏa Thiên) 
Thỉnh ñến vào trong lò 
Thương xót lo tất cả 
Cần phải cầm Mãn Khí (Đại Thược: cái muôi lớn) 
Dùng ñể làm cúng dường 
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Bấy giờ Thiện Trụ Giả (Người khéo trụ) 
Nên nói Chân Ngữ này: 
176. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) Ác nga-nẵng duệ (2) sa-phộc 

hạ” 
巧休 屹亙阢 后盍觡袎狣蛋份袎渢扣桭 
� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ -    AGNĀYE  -  SVĀHĀ  
 
_ Lại dùng tay Tam Muội (tay trái) 
Tiếp, trì các Đệ Tử 
Tay Tuệ (tay phải) ngón ñại Không (ngón cái) 
Lược Phụng Trì Hộ Ma 
Mỗi hiến, liền thành tụng (chân thành tụng) 
Riêng ñều ñến hăm mốt (21) 
Nên trụ Tâm Từ Mẫn 
Y Pháp Chân Thật nói: 
_ Phụng Trì Hộ Ma: 
177. “Nẵng mạc tam mãn ña một ñà nam (1) A, ma hạ phiến ñể nghiệt ña 

(2) phiến ñể yết la (3) bát-la diễm ma ñạt ma nãi nhược ña (4) A bà phộc, tát phộc 
bà phộc (5) ñạt ma sa mãn ña bát-la ba-ña (6) sa-phộc hạ” 

巧休 屹亙阢 后盍觡袎 珆 亙扣 圭阠 丫凹 圭阠 一先袎 渨在亙 叻猣 
市蛔凹袎 狣矢向 辱矢向 叻準 屹亙阤直挕袎 渢扣桭 

� NAMAḤ  SAMANTA-BUDDHĀNĀṂ _ AḤ_  MAHĀ-ŚĀNTI  GATA_ 
ŚĀNTI  KARA_ PRAŚAMA-DHARMA  NIRJĀTA _ ABHĀVA  SVABHĀVA   
DHARMA   SAMANTA  PRĀPTA_ SVĀHĀ 

 
_ Hành Giả Hộ Ma (Homa) xong 
Ứng Giáo Lệnh, bố thí 
Vàng, bạc, mọi trân bảo 
Voi, ngựa với xe cộ 
Bò, dê, quần áo ñẹp 
Hoặc mọi tiền của khác 
Đệ Tử nên chí thành 
Cung kính khởi ân trọng 
Thâm Tâm tự vui mừng 
Mà phụng hiến Sở Tôn (Tôn của mình) 
Dùng tu hành Tịnh Xả 
Khiến Tôn ấy vui vẻ 
_ Dùng  tác làm Gia Hộ 
Ứng Triệu mà nói rằng (cáo ngôn) 
“Nay, ruộng Thắng Phước này 
Tất cả Phật ñã nói 
Vì muốn nhiêu ích rộng 
Tất cả các Hữu Tình 
Phụng thí tất cả Tăng 
Sẽ ñạt ñược Quả Lớn 
Tư Tài lớn không tận 
Đời nói thường tùy sinh” 
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_Người ñã cúng dường Tăng 
Giúp cho người ñủ Đức 
Vì thế, Thế Tôn nói 
Cần phải phát hoan hỷ 
Tùy sức sắm món ăn 
Giúp cho Hiện Tiền Tăng (Chư Tăng hiện tại) 
 
_ Ma Ha Tỳ Lô Phật 
Lại bảo Chấp Kim Cương 
Rồi nói Già Đà rằng 
“Ông! Ma Ha Tát Đỏa (Mahā-satva) 
Một lòng hãy lắng nghe! 
Sẽ rộng nói Quán Đỉnh (Abhiṣeka) 
Phật xưa ñã mở bày (khai thị) 
Thầy làm Đàn thứ hai 
Đối Trung Mạn Trà La 
Tô vẽ ở ngoại giới 
Cách nhau hai khuỷu tay 
Bốn phương chính, chia ñều 
Trong, hướng mở một cửa 
Đặt bốn Chấp Kim Cương 
Ngụ ở bốn góc ngoài 
Là Trụ Vô Lý Luận (Niḥprapanca-pratiṣṭha-vajradhāra, hay Aprapañca-

vihārin-vajradhāra) 
Với Hư Không Vô Cấu (Vimalākāśa-vajradhāra, hay Gaganāmala-vajradhāra) 
Vô Cấu Nhãn Kim Cương (Vimalanetra-vajradhàra) 
Với Bị Tạp Sắc Y (Citra-vasa-dhṛk-vajradhāra) 
_ Nội Tâm: hoa sen lớn 
Tám cánh ñủ râu nhụy 
Ở trong cánh bốn phương 
Bốn Bồ Tát bạn lữ 
Do Đại Hữu Tình ấy 
Vì nguyện lực xa xưa 
_ Tại sao gọi là Bốn? 
Là Tổng Trì Tự Tại 
Niệm Trì, Lợi Ích Tâm 
Bi Giả, Bồ Tát ñẳng 
_ Bốn cánh hoa còn lại 
Làm bốn vị Phụng Giáo (Parivara) 
Tạp Sắc y, Mãn Nguyện 
Vô Ngại với Giải Thoát  
_ Chính giữa bày Pháp Giới (Chữ 劣 – RAṂ) 
Màu chẳng thể luận bàn 
Bốn Bình làm bằng báu 
Chứa ñầy mọi thuốc báu (Dược bảo) 
Phổ Hiền, Từ Thị Tôn 
Cùng với Trừ Cái Chướng 
Trừ Nhất Thiết Ác Thú 
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Mà dùng làm Gia Trì 
_ Người ấy, lúc Quán Đỉnh 
Nên ñặt trên Hoa Sen 
Hiến: dùng hương xoa, hoa 
Đèn sáng với Át Già 
Trên treo phan, phướng, lọng 
Dâng âm nhạc nhiếp ý 
Nhóm Cát Khánh Già Đà 
Rộng nhiều lời hay ñẹp 
Như vậy mà cúng dường 
_ Khiến ñược vui vẻ xong 
Thân (Gần gũi)  ñối các Như Lai 
Rồi tự rưới ñỉnh ñầu 
Lại nên cúng dường ấy 
Các hương hoa diệu thiện 
Quán Vũ (tay trái) cầm Ngũ Trí (chày Ngũ Cổ Kim Cương) 
Trao vào hai bàn tay (Đặt chày vào 2 tay Đệ Tử) 
_ “Chư Phật Kim Cương Quán Đỉnh Nghi 
Ngươi ñã như Pháp Quán Đỉnh xong 
Vì thành Thể Tính của Như Lai 
Ngươi nên nhận chày Kim Cương này” 
 
_ Tiếp nên giữ Kim Bề (dao mổ mắt) 
Đứng trước mặt kẻ ấy 
Ủy dụ khiến vui vẻ 
Nói Như Lai Già Đà 
“Phật Tử! Phật vì ngươi 
Quyết trừ màn Vô Trí 
Giống như  Thế Y Vương 
Khéo dùng dao mổ mắt” 
  
_ Hành Giả trì Chân Ngôn 
Lại nên cầm gương sáng 
Vì hiển Pháp Vô Tướng 
Nói Diệu Già Đà này 
“Các Pháp không hình tượng 
Lặng trong không vẩn ñục 
Không chấp, lìa lời nói 
Chỉ từ Nhân Nghiệp khởi 
Như vậy biết Pháp này 
Tự Tính không nhiễm ô 
Vì ñời lợi khôn sánh (vô tỉ:  không thể so sánh) 
Người từ Tâm Phật sinh” 
  
_ Tiếp nên truyền Pháp Luân (Dharma-cakra) 
Đặt ở giữa hai chân 
Tay Tuệ (tay phải) truyền Pháp Loa (Dharma-śa¤kha) 
Lại nói Ke như vầy 
“Ngươi từ ngày hôm nay 
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Chuyển ở Cứu Thế Luân (bánh xe cứu ñời) 
Tiếng ấy rộng vòng khắp 
Thổi loa Pháp vô thượng 
Đừng sinh ở Tuệ khác 
Nên lìa Tâm nghi hối 
Mở bày ở Thế Gian 
Đạo Chân Ngôn Thắng Hạnh 
Thường tác Nguyện như vậy 
Tuyên xướng Ân Đức Phật 
Tất cả Trì Kim Cương 
Đều sẽ hộ niệm ngươi” 
 
_ Tiếp ñối với Đệ Tử 
Nên khởi Tâm thương nhớ 
Hành Giả nên vào trong 
Bày Kệ Tam Muội Gia 
“Phật Tử! Ngươi từ nay 
Chẳng tiếc luyến thân mệnh 
Thường chẳng nên bỏ Pháp 
Buông lìa Tâm Bồ Đề 
Keo kiệt tất cả Pháp 
Hạnh chẳng lợi chúng sinh 
Phật nói Tam Muội Gia 
Ngươi khéo trụ nơi Giới 
Như hộ thân mệnh mình 
Hộ Giới cũng như vậy 
Nên chí thành cung kính 
Cúi lạy chân (bàn chân) Thánh Tôn 
Chỗ làm, tùy Giáo Hạnh 
Đừng sinh Tâm nghi ngờ” 
 

KINH NHIẾP ĐẠI TỲ LÔ GIÁ NA  
BỒ ĐỀ ĐẠO TRÀNG CHƯ TÔN MẬT ẤN TIÊU XÍ MẠN TRÀ LA  NGHI QUỸ 

_QUYỂN THỨ HAI (Hết)_ 
  
 
 


