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Lời Thoại Đầu 

 

Vào thời đại khủng hoảng niềm tin của tất cả tôn 

giáo,lòng người càng lúc hồi hộp bất an,giáo lý đức 

Thích Ca Mâu Ni như mặt trời chiều xuống bóng 

hoàng hôn,Mật Tông Kim Cang Thừa như ngọn đèn 

sắp tắt,chỉ còn lại những bộ đại tạng kinh phủ đầy 

bụi trên những kệ kinh,nằm bất tỉnh không ai hỏi 

thăm trong những tu viên,viện bảo tàng cô đơn thiếu 

bóng người.Cuốn sách Mật Tông Kim Cang Thừa 

Chú Giải Toàn Thư Tập Hai,là sự trình bày và phô 

diễn mật nghĩa thậm thâm của Đại Phật Đảnh Lăng 

Nghiêm đà la ni , Bát Đại Kim Cang Thần Kinh và 

các phụ bản vô thượng du già.Là sự trợ duyên cho 

những ai,đã có gieo hạt giống pháp môn này,có thể 

khai hoa kết trái thành tựu sự tu tập giải thoát. Linh 

Quang từ nhỏ xuất gia tu học ,tầm sư học đạo, và đi 

du học nhiều nước,nên trong đầu nhiều ngôn ngữ lộn 

qua lộn lại,bây giờ Tiếng Việt cũng quên dần,chính 

tả viết sai nhiều lắm,nên quý vị thông cảm bỏ qua 

những lỗi lầm về câu văn từ ngữ. 

 

Kim Cang Thừa còn gọi là Bí Mật Đại Thừa,Kim 

cang là kim cang chử(chày kim cang),cũng là vũ khí 

cầm tay của  Ấn Độ giáo Nhân Đà La Thần,Phật 

giáo xưng là Đế Thích Thiên(indriya),có ý nghĩa là 

kiên cố bất hoại và tối phá tất cả chướng ngại.Nên 

Kim Cang Thừa có quan hệ mật thiết với Ấn Độ 

giáo,vì phần đông dân Ấn Độ tin vào Ấn giáo,tin vào 

thần chú mantra ,thực hành thiền định du già 

yoga,phô diễn thần thông.Trong kinh Vệ Đà còn 

nhiều ấn tích và lưu trữ như âm om và namah ,nhiều 
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cách cầu nguyện và thần chú.Sau 500 năm,Đức Phật 

nhập diệt,không có ai có thể chinh phục được Bà La 

môn giáo và thần dân Ấn độ,Đễ chinh phục và làm 

được điều này,là lưu truyền Phật giáo vào lòng dân 

ân độ,nhiều vị Bồ Tát đã y theo tiên tri của Đức 

Phật,mới khai bảo tạng mà Đức Thích Ca đã thuyết 

giảng,đã được lưu trữ trong Đại Bảo Tháp Đà La 

Ni,cho phù hợp với dòng truyền pháp hợp thời đại 

ấy,chính là các kinh đà la ni.Bảo tháp đó chứa đựng 

các kinh ấy, là do Kim Cang Thủ Bồ Tát viết lại các 

bộ kinh về mantra và sadhana(nghi quỹ) do Đức 

Phật thuyết. 

 

Về phương diện kinh điển ,cấu trúc các bộ kinh chú 

,cũng có một số  phần tương đồng với bà la môn 

giáo.Nhưng về phương diện ý nghĩa và thực hành 

pháp thì khác nhau rất rõ ràng.Bà la môn là quay về 

với tự thể của đấng tạo hóa là Tự Tại Thiên.Còn về 

Phật giáo mật thừa là quay về với bản tánh không 

bẩm sanh là đại ấn,thông qua phương tiện thần chú 

thông linh,tổng nhiếp thân khẩu ý tam mật thanh 

tịnh,kích thích tâm giác ngộ đã có ,trở lại tâm tánh 

bản nguyên vô sanh vô diệt,bất khứ bất lai,thành tựu 

Phật quả.Đây cũng là Tổng chỉ của Kim Cang Mật 

Thừa nói chung,còn các thừa khác cũng như vậy.Nên 

trong Mật Thừa cũng có Đại Thừa và Thanh Văn 

Thừa,chỉ khác nhau ở cách trình bày giáo lý,giống 

nhau cùng một điểm đến là thành Phật. 

 

Về phương diện bí mật,đây là pháp môn bất khả tư 

nghị,bất khả đắc,các câu thần chú thông linh nhìn nó 

thì đơn giảng và khô khan,nhưng trong cấu trúc câu 
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thần chú,và nghĩa thì thậm thâu sâu lắng.Chỉ cần 

một chữ om ,thì có thể thâu cảm tam thiên đại thiên 

thế giới,và tổng nhiếp tất cả mười phương chư 

Phật.Như chữ hùm ,có thể làm cho tất cả vị vua trời 

và thần quỷ quy phục,như hùm lửa năng trừ thiêu 

đốt tất cả tội từ vô thỉ đế hiện tại,hùm nước có uy lực 

làm thần long phun nước,mưa xuống mọi nơi khô 

hạn,hùm đất thì làm cho phú quý,cuộc đời tài vật 

sung túc…………………Ai muốn đạt được những 

lăng lực ấy,thì phải qua một vị Kim Cang Sư (thầy) 

truyền dạy,và thực hành với những pháp môn và 

nghi thức  đã được chỉ dạy.Tôi xin nói thật phần 

đông đệ tử học pháp bây giờ,không ơn không 

nghĩa,nói nặng là không y giáo phụng hành.Họ học 

được một tí  gì đó, tự phụ tự đắc ,cống cao ngạo 

mạng, nghĩa lý các thừa thì không dung thông, ngôn 

ngữ Phật học thì không thông,nói thì nhiều thực 

hành thì không có………Nên nhiều Vị Cao Tăng 

,Kim Cang Sư  đã đem đi tất cả sự tu hành thành tựu 

một đời về cõi Niết Bàn.Họ không phải là ích kỷ,mà 

con người học trò bây giờ,họ không có tâm(đạo 

đức),họ biến pháp biến thành kiến thức ,hay là một 

món hàng kinh doanh,làm lợi ích cho chính họ,không 

vì lợi ích cho mọi người sau này.Nên ai muốn học 

Kim Cang Thừa ,thì phải phát thề nguyện,kính Thầy 

như kính Phật,nhờ có Thầy chúng ta mới biết Phật 

Pháp Tăng.Thầy là Thầy của các vị Phật trong ba 

đời,nên người đệ tử phải quy kính và phụng dưỡng 

Thầy như cha mẹ chính mình.Đây là đạo đức của 

Phật giáo nói chung và Kim Cang Thừa nói 

riêng,hiện nay chúng ta đang mất dần nền căn bản 

đạo đức ấy! 
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Mật Tông Kim Cang Thừa chú trọng về giáo lý khẩu 

truyền,là thầy truyền lại cho trò bằng khẩu quyết(lời 

nói).Giáo lý đức Phật dạy thâm sâu vô tận như đại 

dương không bờ bến,người học pháp khó mà đốn 

nhận được,mà chỉ có vị Thầy họ đã học và tích lũy 

kinh nghiệm thực hành pháp thành tựu.Những tinh 

hoa khẩu quyết của vị thầy như ngọn đèn soi sáng trí 

u ám của đệ tử,làm bừng sáng trí tuệ,chỉ dẫn người 

đệ tử nhập môn theo thứ tự tu hành ,sẽ nhanh chóng 

thành tựu. 

 

Về phương diện tu trì,Mật Tông Kim Cang Thừa có 

những quy luật về đạo đức và giới nguyện(samaya) 

tu hành .Người nhập đạo,phải quy y Kim Cang 

Thượng Sư(thầy),quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng,thọ 

nhận 5 giới;8 giới; thập thiện giới ;250 giới;cho đến 

Bồ Tát giới.Giới nguyện là phần quang trọng không 

thể thiếu,như kim chỉ nam cho sự thành tựu,những 

phát nguyện như:tâm từ bi hỷ xả cứu chúng 

sanh;không não hại chúng sanh;không phản Thầy 

phụ bạn;không buôn bán pháp trục lợi(như lập đàn 

bao nhiêu tiền?cúng bao nhiêu tiền?………..),không 

sử dụng tà pháp(thư ;yếm) hại người và chúng phi 

nhơn(phá đình miếu) ;không cống cao ngạo mạng,tự 

phụ ta đây; nuôi dưỡng tâm đại bi đức hạnh và phát 

triển trí tuệ thành tựu chánh giác.Người hành trì 

không tuân theo giới nguyện này  thì sẽ bị nhiễm 

ô,làm cho những Hộ Pháp sẽ tránh xa,hóa thần Bổn 

Tôn không xuất hiện,mạn đà la(đàn tràng)bị ô 

uế,người thực hành rỗng không,không thành tựu. 
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Người tu Kim Cang Thừa phải biết phân giờ dương 

âm,như 4 giờ sáng đến  1 chiều là giờ dương ,là giờ 

của Chư Phật Bồ Tát Thánh Chúng Chư Thiên Thần 

vận hành.1 giờ chiều đến đầu 4 giờ sáng là giờ 

âm,là giờ của ma vương  quỷ vương  và tất cả loại 

ma quỷ phi nhơn vận hành. Và giờ chánh dương là 

11giờ trưa đến 12 giờ,là Chư Phật Bồ Tát Thánh 

Thần thọ thực.Giờ chánh âm 12 giờ khuya đến 1 giờ 

sáng Thiên Ma Quỷ Vương hồi sanh,là chúng mạnh 

nhất.Theo triền thống Đạo Gia Trung Quốc và các 

thầy luyện bùa chú,quan niệm rằng luyện tu thiền 

vào lúc 12 giờ khuya đến 1 giờ khuya,là giờ âm 

dương giao hợp,sẽ có uy lực thần thông.Đây là một 

sự ngộ nhận sai lầm lớn,vì tất cả loại quỷ ma điều 

tồn tại dưới dạng khí,khi hành thiền hô hấp không 

khí vào giờ này,quỷ ma vương sẽ theo đường hô hấp 

đi vào thẳng người đó ,chiếm đạt tâm thức và các 

huyết mạch khác(bát mạch cửu khiếu).Người đó có 

thần thông trong tiên tri, cầu đảo bùa chú ấn lệnh và 

sai âm binh ma quỷ phi nhân ,không phải là thần 

thông của bản thân họ mà chính là thần thông của 

ma vương quỷ vương ẩn hình trong người đó.Lúc đó 

họ làm thầy rất giỏi,làm đâu thắng đó ,nhưng chỉ 

một lúc, và để lại nhiều di chứng …như bệnh tật và 

chướng ngại cho mọi người.Lúc ấy,trên Chư Phật Bồ 

Tát đã nhìn thấy con ma quỷ mượn xác người  gây 

hại cho chúng sanh trong người ấy rồi,liền sai Kim 

Cang Thần đến nơi,thâu bắt ma quỷ ấy,bỏ vào núi 

Thiết Vi,người ấy làm thầy hết linh……….., và thọ 

nhận nhân quả cho những hành động đã làm.Vì vậy 

Quý vị nên tham thiền quán tưởng niệm kinh chú  

vào giờ dương là tốt nhất trên có chư Phật Bồ Tát 
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Thánh Chúng hộ trì.Vào giờ âm chỉ có tụng kinh  

chú và niệm Phật to tiếng,cho pháp giới âm linh 

nghe kinh tu tập,tuyệt đối không hành thiền quán 

tưởng vào giờ âm,dù tu chánh đạo cũng thành tà 

đạo,vì giờ này chư Phật Bồ Tát Thánh Chúng an 

nghỉ,không hộ trì,ma vương quỷ vương sẽ chiếm tâm 

thức,ngay cả người tu hành chân chính cũng không 

tránh được,nếu người đó tu sai giờ.Người tu sai giờ 

,tâm tính thay đổi bất thường,sẽ đi lầm đường,tham 

tiền của quý……..vv…..gây nhiều lầm lỗi trái 

đạo.Đây là khẩu quyết rất quang trọng,quý vị cần 

nhớ lấy.   

 

Vào thời đại đen tối,Bồ Tát Liên Hoa Sanh duy 

ngôn:Thiết điểu phi không(máy bay bay vào không 

trung),thiết long nhập hải(tàu ngầm đi trong lòng 

đại dương).Thế giới nhân sanh khủng hoảng,chiến 

tranh thiên tai bệnh dịch trùng trùng sanh khởi,sự 

tàn phá dữ dội  thiên nhiên của con người,với bằng 

tay khoa học hiện đại.Sự phá vỡ cam kết các thệ 

nguyện của chúng sanh đối với các đấng thiêng liêng 

thần bảo hộ. Như thần biển,thần sông,thần núi,thần 

cây,thần lửa và thần gió, họ không đồng lòng thủ hộ 

con người,khi con người tàn phá họ, …….như phá 

rừng phá núi,khai thác khoáng sản…..vv…….Vậy thế 

giới  hôm nay ,chúng ta phát triển hoa lệ ,nhưng tàn 

phá thiên nhiên là không bù đắp được, nên chúng ta 

phải chấp nhập những tai họa thiên nhiên mà chính 

chúng ta tạo ra.  

 

Hiện trạng thế giới hôm nay phủ đầy sắc khí u 

ám,đây là nhân chứng cho chúng ta,đã phá đi các 
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samaya thệ nguyện minh ước.Pháp môn Kim Cang 

Thừa là sự liên kết thần lực giữa con người với các 

Đấng Bảo Hộ,qua những cầu nguyện cam kết thệ 

nguyện samaya,qua những câu thần chú làm phương 

tiện kết nối(thông linh),qua âm thanh thần bí làm 

những minh ước,qua Hóa Thần Bổn Tôn làm cho 

những vị Thần Bảo Hộ được an vui,qua mạn đà 

la(mandala) rửa sạch nghiệp chướng của thế giới 

chúng sanh đã tạo.Chúng ta phải cố gắn tu tập,qua 

con đường thực hành giáo pháp,đi lên với đạo 

đức.Cầu nguyện Các Đấng thiêng liêng,Chư Phật Bồ 

Tát và Các Thần Kim Cang Hộ Pháp Bảo Hộ ,đánh 

tan những che chướng,dập tắt các chướng nạn,ngăn 

chặn các thế lực ác,sẽ làm cho thế giới an vui hòa 

bình, chúng sanh được hạnh phúc. 

 

 

Kính lời 

 

Kim Cang Sư  

Tk.Thích Linh Quang 
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ĐẠI PHẬT ĐẢNH 

LĂNG NGHIÊM ĐÀ LA NI 
 
Chú Lăng Nghiêm tiếng phạn là The Shurangama 

Sutra ,là vua trong các thần chú.Tây Tạng xưng là 
Đại Bạch Tán Cái đà la ni,Trung Quốc Việt Nam 
xưng là Thủ Lăng Nghiêm,Người tu thành tựu 
xưng là Xí Thịnh Quang Võng đà la ni.Đây là thần 
chú quang trọng nhất trong bộ phái Mật Tông Kim 
Cang Thừa,thần lực bất khả thiết(không nói 
hết),bất khả tư nghị(tư duy không hết): 
 

 Lệnh thân ngữ ý thanh tịnh,khởi tâm giác 
ngộ bổn nguyên,nhập đại định sam ma da. 

 Thành tựa đại ấn. 
 Tốc chứng bồ đề,ngồi đạo tràng,chuyển pháp 

độ sanh. 
 Tốc chứng các chủng thần thông . 
 Hàng phục tam giới. 
 Hàng phục tứ ma,ma vương,thiên ma,quỷ 

vương  quỷ soái và tất cả loại quỷ mị. 
 Điều phục tam tai bát nạn. 
 Diệt trừ tà sư phản ác. 
 Thâu phục bát bộ quỷ thần. 
 Tiêu trừ tất cả chướng nạn. 
 Đập tan bùa chú thư yếm. 
 Lệnh chánh pháp cửu trụ. 
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Phạn Ngữ chú 
 

The Shurangama Sutra  

 

 FIRST ASSEMBLY 

 

Namaḥ sarva buddha bodhisatve    bhyaḥ 

Namaḥ saptānāṃ samyak saṃbuddha koṭīnāṃ 

saśrāvaka saṃghānāṃ 

Namo loke arhattāṃ 

Namaḥ srotāpannānāṃ 

Namaḥ sakṛdāgāmināṃ. 

Namaḥ anāgāmināṃ. 

Namo loke samyag-gatānāṃ samyak-prati-pannānāṃ 

Namo devarṣiṇāṃ 

Namaḥ siddhavidyā dhāra-rṣiṇāṃ,  śāpānugraha-

samarthānāṃ. 

Namo brahmaṇe. Namaḥ indrāya. 

Namo bhagavate rudrāya umāpati-sahīyāya. 

Namo bhagavate nārāyaṇāya, 

lakṣmi paṃca-mahā-mudrā namas-kṛtāya. 

Namo bhagavate mahā-kālāya, tripura-nagara-

vidrāpaṇa-karāya, 

adhi-muktaka śmaśāna-vāsine, mātṛ-gaṇa namas-

kṛtāya. 

Namo bhagavate tathāgata kulāya. 

Namo bhagavate padma kulāya. 

Namo bhagavate vajra kulāya. 

Namo bhagavate maṇi kulāya. 

Namo bhagavate gaja-kulāya. 

Namo bhagavate dṛḍha-śūra-sena-pra-haraṇa-

rājāya,tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 
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Namo bhagavate amitābhāya, tathāgatāya arhate 

samyak-saṃbuddhāya. 

Namo bhagavate akṣobhyāya, tathāgatāya arhate 

samyak-saṃbuddhāya. 

Namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabha-

rājāya,tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 

Namo bhagavate saṃpuṣpita-sālendra-

rājāya,tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 

Namo bhagavate śākyamunaye, 

tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 

Namo bhagavate ratna-kusuma-ketu-

rājāya,tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 

Teṣāṃ namas-kṛtva imāṃ bhagavata 

stathāgatoṣṇīṣaṃ, 

Sitātapatraṃ namāparājitaṃ pratyaṅgirāṃ. 

Sarva bhūta-graha nigraha-karaṇīṃ. 

Para vidyā cchedanīṃ. 

Akālaṃ-mṭtyu pari-trāṇa-karīṃ. 

Sarva bandhana mokṣaṇīṃ. 

Sarva duṣṭa duḥ-svapna nivāraṇīṃ. 

Caturaśītīnāṃ graha sahsrāṇāṃ vi-dhvaṃsana-karīṃ. 

Aṣṭā-viṃśatināṃ nakśatrāṇāṃ vi-dhvaṃsana-karīṃ. 

Sarva śatrū nivāraṇīṃ. 

Ghoraṃ duḥ-svapnānāṃ ca nāśanīṃ. 

Viṣa śastra agni uttaraṇīṃ. 

Aparājitaṃ mahā-ghorāṃ, 

Mahā-balām mahā-caṇḍāṃ mahā-dīptaṃ mahā-

tejaṃ, 

Mahā-śvetām mahā-jvalaṃ mahā-balā pāṇḍara-

vāsinī 

Ārya-tārā bhṛkuṭīṃ ceva vijaya vajra-maleti vi-

śrutāṃ, 
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Padmaṃkaṃ vajra-jihva ca mālā-cevāparājita, 

Vajrā daṇḍīṃ viśālā ca śanta vaideva-pūjitāṃ, 

Saumya-rūpaṃ mahā-śvetā, 

Ārya-tārā mahā-bala aparā vjra śaṇkalā ceva, 

Vajra kaumāri kulan-dharī, 

Vajra hastā ca mahā-vidyā kāṃcana mālikā, 

Kusuṃbhā ratna ceva vairocanā kulāthadāṃ uṣṇīṣa, 

vi-jṛmbha-mānā ca savajra kanaka prabha locana, 

vajrā tuṇḍī ca śvetā ca kamalākṣī śaśī-prabha, 

ityete mudra gaṇā, sarve rakṣaṃ kurvantu mama 

sarva 

satvānāṃ ca. 

 

 SECOND ASSEMBLY 

 

 Oṃ ṛṣi-gaṇa praśāstaya sarva 

 tathāgatoṣṇīṣāya hūṃ brūṃ. 

 Jambhana-kara hūṃ brūṃ. 

 Stambhana-kara hūṃ brūṃ. 

 Mohana-kara hūṃ brūṃ.  

 Mathana-kara hūṃ brūṃ. 

 Para-vidyā saṃ-bhakṣaṇa-kara hūṃ brūṃ. 

Sarva duṣṭānāṃ stambhana-kara hūṃ brūṃ. 

Sarva yakṣa rākṣasa grahāṇāṃ, vi-dhvaṃsana-kara 

hūṃ brūṃ. 

Caturaśītīnāṃ graha sahasrāṇāṃ. vi- dhvaṃsana-

kara hūṃ brūṃ. 

Aṣṭā-viṃśatīnāṃ nakṣatrānāṃ pra-sādana-kara hūṃ 

brūṃ. 

Aṣṭānāṃ mahā-grahāṇāṃ utsādana-kara hūṃ brūṃ. 

Rakṣa rakṣa māṃ. 

Bhagavan stathāgatoṣṇīṣa 
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sitātapatra mahā vajroṣṇīṣa, 

mahā pratyaṅgire mahā sahasra-bhuje sahasra-śīrṣe. 

koṭī-śata sahasra-netre, abhedya jvalitā-taṭaka, 

mahā-vjrodāra tṛ-bhuvana maṇḍala. 

Oṃ svastir bhavatu māṃ mama. 

 

 THIRD ASSEMBLY 

 

Rāja-bhayā cora-bhayā udaka-bhayā agni-bhayā, 

viṣa-bhayā śastra-bhayā para-cakra-bhayā du-bhikṣa-

bhayā, 

aśani- bhayā akāla-mṛtyu-bhayā 

dharaṇī-bhūmi-kampā-bhayā ulkā-pāta-bhayā,rāja-

daṇḍa-bhayā suparṇi-bhayā nāga-bhayā vidyut-

bhayā. 

Deva-grahā nāga-grahā yakṣa-grahā rākṣasa-grahā 

preta-grahā, piśāca-grahā bhūta-grahā kumbhaṇḍa-

grahā pūtana-grahā, kaṭa-pūtana-grahā skanda-grahā 

apasmāra-grahā utmāda-grahā, cchāya-grahā revati-

grahā jamika-grahā kaṇṭha-kamini-grahā. 

Ojāhāriṇyā garbhāhāriṇyā jātāhāriṇyā jīvitāhāriṇya, 

rudhirāhāriṇyā vasāhāriṇyā māṃsāhāriṇyā 

medāhāriṇyā, 

majjāhāriṇyā vāntāhāriṇyā asucyāhāriṇyā 

ciccāhāriṇyā, 

teṣāṃ sarveṣāṃ. 

Sarva grahāṇāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Pari-brajāka kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Ḍāka-ḍākinī kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi 

Mahā-paśupati rudra kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi 

kīla-yāmi. 

Nārāyaṇā paṃca mahā mudrā kṛtāṃ vidyāṃ 
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cchinda-yāmi kīla-yāmi 

Tatva garuḍa sahīyāya kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi 

kīla-yāmi 

Mahā-kāla mātṛgaṇa sahīyāya kṛtāṃ vidyāṃ 

cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Kāpālika kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Jayakarā madhukara sarvārtha-sādhaka kṛtāṃ, 

vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi 

Catur-bhaginī bhratṛ-paṃcama sahīyāya kṛtāṃ, 

vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Bhṛṅgi-riṭika nandi-keśvara gaṇapati sahīya kṛtāṃ, 

vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Nagna-śramaṇa kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-

yāmi. 

Arhanta kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Vīta-rāga kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Vajra-pāṇi guhyakādhipati kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-

yāmi kīla-yāmi. 

Rakṣa rakṣa māṃ. 

 

 FOURTH ASSEMBLY 

 

Bhagavata stathāgatoṣīṣaṃ sitātapatraṃ namo-stute. 

Asitānalārka prabha-sphuṭa vikasitātapatre. 

Jva jvala dhaka-khaka vidhaka-vidhaka dara dara 

vidara vidara, 

cchinda cchinda bhinda bhinda, hūṃ hūṃ phaṭ! phaṭ! 

svāhā. 

Hehe phaṭ. Amogha phaṭ. Apratihata phaṭ. Vara-

prada phaṭ. 

Asura vidrāpaka phaṭ. Sarva deve-bhyah phaṭ. Sarva 

nāge-bhyaḥ phaṭ 
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Sarva yakṣe-bhyaḥ phaṭ. Sarva rākṣase-bhyaḥ phaṭ. 

Sarva garuḍe-bhyaḥ phaṭ. Sarva gāndharve-bhyaḥ 

phaṭ. 

 Sarva asure-bhyaḥ phaṭ. Sarva kindare- bhyaḥ phaṭ. 

Sarva mahorage- bhyaḥ phaṭ. Sarva manuṣe- bhyaḥ 

phaṭ. 

Sarva amanuṣe- bhyaḥ phaṭ. Sarva bhūte- bhyaḥ 

phaṭ. 

Sarva piśāce- bhyaḥ phaṭ. Sarva kumbhaṇḍe- bhyaḥ 

phaṭ. 

Sarva pūtane- bhyaḥ phaṭ. Sarva kaṭa-pūtane- bhyaḥ 

phaṭ. 

Sarva dur-laṅghite- bhyaḥ phaṭ. Sarva duṣ-prekṣite- 

bhyaḥ phaṭ. 

Sarva jvare- bhyaḥ phaṭ. Sarva apasmāre- bhyaḥ 

phaṭ. 

Sarva śramaṇe- bhyaḥ phaṭ. Sarva tirthike- bhyaḥ 

phaṭ. 

Sarva utmāde- bhyaḥ phaṭ. Sarva vidyā-rājācārye- 

bhyaḥ phaṭ. 

Jayakarā madhukara sarvārtha-sādhake- bhyaḥ phaṭ. 

Sarva vidyācārye- bhyaḥ phaṭ. Catur bhaginī- bhyaḥ 

phaṭ. 

Vajra kaumārī kulan-dharī mahā-vidyā-rājebhyaḥ 

phaṭ. 

Mahā-pratyaṅgire-bhyaḥ phaṭ. Vajra śankalāya phaṭ. 

Mahā-pratyaṅgira-rājāya phaṭ. 

Mahā-kālāya mahā-mātṛ-gaṇa namas-kṛtāya phaṭ. 

Veṣṇuvīye phaṭ. Brahmaṇīye phaṭ. Agnīye phaṭ. 

Mahā-kālīye phaṭ.  

Kāla-daṇḍīye phaṭ. Indrīye phaṭ. Raudrīye phaṭ. 

Cāmuṇḍīye phaṭ. Kāla-rātrīye phaṭ...Kāpālīye phaṭ. 
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 Adhi-muktaka śmaśāna vāsinīye phaṭ. 

Yeke-citta satva mama. 

 

 FIFTH ASSEMBLY 

 

Duṣṭa-cittā pāpa-cittā raudra-cittā vi-dveṣa amaitra-

cittā. 

Utpāda-yanti kīla-yanti mantra-yanti japanti 

juhvanti. 

Ojāhārā garbhāhārā rudhirāhārā vasāhārā,majjāhārā 

jātāhārā jīvitāhārā malyāhārā,gandhāhārā puṣpāhārā 

phalāhārā sasyāhārā. 

Pāpa-cittā duṣṭa-cittā raudra-cittā. 

Yakṣa-graha rākṣasa-graha preta-graha piśāca-graha, 

bhūta-graha kumbhaṇḍa-graha skanda-graha utmāda-

graha, 

cchāya-graha apasmāra-graha ḍāka-ḍākinī-graha, 

revati-graha jamika-graha śakuni-graha mantra-

nandika-graha,  

lamvika-graha hanu kaṇṭha-pāṇi-graha. 

Jvara ekāhikā dvaitīyakā straitīyakā catur-thakā. 

Nitya-jvarā viṣama-jvarā vatikā paittikā, 

śleṣmikā san-nipatikā sarva-jvarā.  

Śirortti ardhavabhedaka arocaka, 

akṣi-rogaṃ nasa-rogaṃ mukha-rogaṃ hṛd-rogaṃ 

gala-grahaṃ, 

karnṇa-śūlaṃ danta-śūlaṃ hṛdaya-śūlaṃ marma-

śūlaṃ, 

pārśva-śūlaṃ pṛṣṭha-śūlaṃ udara-śūlaṃ kaṇṭī-śūlaṃ, 

vasti-śūlaṃ ūru-śūlaṃ jāṅgha-śūlaṃ hasta-śūlaṃ, 

pāda-śūlaṃ sarvāṅga-pratyaṅga-śūlaṃ. 

Bhūta vetāḍa ḍāka-ḍākinī jvara. 
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Dadru kāṇḍu kiṭibhalotavai sarpa-lohāliṅga, 

śūṣatra sagara viśa-yoga, 

agni udaka mara vaira kāntāra akālaṃ-mṛtyu. 

 Traibuka trai-laṭaka vṛścika sarpa nakula,siṃgha 

vyāghra ṛkṣa tarakṣa mṛga,sva-para jīva teṣāṃ 

sarveṣāṃ. 

ṣitātapatraṃ mahā-vjroṣṇīṣaṃ mahā-pratyaṅgiraṃ. 

Yāvadvā-daśa yojanābhyantareṇa, 

sīmā-bandhaṃ karomi, diśā-bandhaṃ karomi,pāra-

vidyā-bandhaṃ karomi, tejo-bandhaṃ karomi,hasta-

bandhaṃ karomi, pāda-bandhaṃ karomi,sarvāṅga-

pratyaṅga-bandhaṃ karomi. 

Tadyathā: Oṃ anale anale viśade viśade vīra vajra-

dhare,bandha bandhani, vajra-pāṇi phaṭ! hūṃ brūṃ 

phaṭ! svāhā. 

Namaḥ stathāgatāya sugatāya arhate samyak-

saṃbuddhāya,siddhyantu mantra-pada svāhā. 
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Hoa Ngữ chú 
 

《大佛頂首楞嚴神咒》 

 (此咒凡四百二十七句，二千六百二十字。)  

南無楞嚴會上佛菩薩 (三稱)  

 

妙湛總持不動尊 首楞嚴王世稀有 

銷我億劫顛倒想 不歷僧祇獲法身 

願今得果成寶王 還度如是恒沙眾 

將此深心奉塵刹 是則名為報佛恩 

伏請世尊為證明 五濁惡世誓先入 

如一眾生未成佛 終不於此取泥洹 

大雄大力大慈悲 希更審除微細惑 

令我早登無上覺 於十方界坐道場 

舜若多性可銷亡 爍迦羅心無動轉 

南無常住十方佛 南無常住十方法  

南無常住十方僧 南無釋迦牟尼佛 

南無佛頂首楞嚴 南無觀世音菩薩 

南無金剛藏菩薩 

  

爾時世尊從肉髻中涌百寶光。光中涌出千葉寶蓮

。有化如來坐寶花中。頂放十道百寶光明。一一

光明皆遍示現十恆河沙。金剛密跡擎山持杵遍虛

空界。大眾仰觀畏愛兼抱求佛哀祐。一心聽佛。

無見頂相放光如來宣說神咒。 
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 (第一會) 

南無薩怛他蘇伽多耶阿囉訶帝三藐三菩陀寫 

薩怛他佛陀俱胝瑟尼釤 

南無薩婆勃陀勃地薩跢鞞弊 

南無薩多南三藐三菩陀俱知喃 

娑舍囉婆迦僧伽喃 

南無盧雞阿羅漢跢喃 

南無蘇盧多波那喃 

南無娑羯唎陀伽彌喃 

南無盧雞三藐伽跢喃 

三藐伽波囉底波多那喃 

南無提婆離瑟赧 

南無悉陀耶毗地耶陀囉離瑟赧 

舍波奴揭囉訶娑訶娑囉摩他喃 

南無跋囉訶摩尼 

南無因陀囉耶 

南無婆伽婆帝 

嚧陀囉耶 

烏摩般帝 

娑醯夜耶 

南無婆伽婆帝 

那囉野拏耶 

槃遮摩訶三慕陀囉 
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南無悉羯唎多耶 

南無婆伽婆帝 

摩訶迦囉耶 

地唎般剌那伽囉 

毗陀囉波拏迦囉耶 

阿地目帝 

尸摩舍那泥婆悉泥 

摩怛唎伽拏 

南無悉羯唎多耶 

南無婆伽婆帝 

多他伽跢俱囉耶 

南無般頭摩俱囉耶 

南無跋闍囉俱囉耶 

南無摩尼俱囉耶 

南無伽闍俱囉耶 

南無婆伽婆帝 

帝唎茶輸囉西那 

波囉訶囉拏囉闍耶 

跢他伽多耶 

南無婆伽婆帝 

南無阿彌多婆耶 

跢他伽多耶 

阿囉訶帝 

三藐三菩陀耶 

南無婆伽婆帝 
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阿芻鞞耶 

跢他伽多耶 

阿囉訶帝 

三藐三菩陀耶 

南無婆伽婆帝 

鞞沙闍耶俱盧吠柱唎耶 

般囉婆囉闍耶 

跢他伽多耶 

南無婆伽婆帝 

三補師毖多 

薩憐捺囉剌闍耶 

跢他伽多耶 

阿囉訶帝 

三藐三菩陀耶 

南無婆伽婆帝 

舍雞野母那曳 

跢他伽多耶 

阿囉訶帝 

三藐三菩陀耶 

南無婆伽婆帝 

剌怛那雞都囉闍耶 

跢他伽多耶 

阿囉訶帝 

三藐三菩陀耶 

帝瓢南無薩羯唎多 
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翳曇婆伽婆多 

薩怛他伽都瑟尼釤 

薩怛多般怛藍 

南無阿婆囉視耽 

般囉帝揚岐囉 

薩囉婆部多揭囉訶 

尼揭囉訶羯迦囉訶尼 

跋囉毖地耶叱陀你 

阿迦囉蜜唎柱 

般唎怛囉耶儜揭唎 

薩囉婆槃陀那目叉尼 

薩囉婆突瑟吒 

突悉乏般那你伐囉尼 

赭都囉失帝南 

羯囉訶娑訶薩囉若闍 

毗多崩娑那羯唎 

阿瑟吒冰舍帝南 

那叉刹怛囉若闍 

波囉薩陀那羯唎 

阿瑟吒南 

摩訶揭囉訶若闍 

毗多崩薩那羯唎 

薩婆舍都嚧你婆囉若闍 

呼藍突悉乏難遮那舍尼 

毖沙舍悉怛囉 
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阿吉尼烏陀迦囉若闍 

阿般囉視多具囉 

摩訶般囉戰持 

摩訶疊多 

摩訶帝闍 

摩訶稅多闍婆囉 

摩訶跋囉槃陀囉婆悉你 

阿唎耶多囉 

毗唎俱知 

誓婆毗闍耶 

跋闍囉摩禮底 

毗舍嚧多 

勃騰罔迦 

跋闍囉制喝那阿遮 

摩囉制婆般囉質多 

跋闍囉擅持 

毗舍囉遮 

扇多舍鞞提婆補視多 

蘇摩嚧波 

摩訶稅多 

阿唎耶多囉 

摩訶婆囉阿般囉 

跋闍囉商揭囉制婆 

跋闍囉俱摩唎 

俱藍陀唎 
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跋闍囉喝薩多遮 

毗地耶乾遮那摩唎迦 

啒蘇母婆羯囉多那 

鞞嚧遮那俱唎耶 

夜囉菟瑟尼釤 

毗折藍婆摩尼遮 

跋闍囉迦那迦波囉婆 

嚧闍那 

跋闍囉頓稚遮 

稅多遮迦摩囉 

刹奢尸波囉婆 

翳帝夷帝 

母陀囉羯拏 

娑鞞囉懺 

掘梵都 

印兔那麼麼寫 

  

(第二會) 

烏  

唎瑟揭拏 

般刺舍悉多 

薩怛他伽都瑟尼釤 

虎  

都盧雍 

瞻婆那 
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虎  

都盧雍 

悉耽婆那 

虎  

都盧雍 

波羅瑟地耶三般叉拏羯囉 

虎  

都盧雍 

薩婆藥叉喝囉刹娑 

揭囉訶若闍 

毗騰崩薩那羯囉 

虎  

都盧雍 

者都囉尸底南 

揭囉訶娑訶薩囉南 

毗騰崩薩那囉 

虎  

都盧雍 

囉叉 

婆伽梵 

薩怛他伽都瑟尼釤 

波囉點闍吉唎 

摩訶娑訶薩囉 

勃樹娑訶薩囉室唎沙 

俱知娑訶薩泥帝隸 
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阿弊提視婆唎多 

吒吒甖迦 

摩訶跋闍嚧陀囉 

帝唎菩婆那 

曼茶囉 

烏  

莎悉帝薄婆都 

麼麼 

印兔那麼麼寫 

  

(第三會) 

囉闍婆夜 

主囉跋夜 

阿祇尼婆夜 

烏陀迦婆夜 

毗沙婆夜 

舍薩多囉婆夜 

婆囉斫羯囉婆夜 

突瑟叉婆夜 

阿舍你婆夜 

阿迦囉蜜唎柱婆夜 

陀囉尼部彌劍波伽波陀婆夜 

烏囉迦婆多婆夜 

剌闍壇茶婆夜 

那伽婆夜 
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毗條怛婆夜 

蘇波囉拏婆夜 

藥叉揭囉訶 

囉叉私揭囉訶 

畢唎多揭囉訶 

毗舍遮揭囉訶 

部多揭囉訶 

鳩槃茶揭囉訶 

補單那揭囉訶 

迦吒補單那揭囉訶 

悉乾度揭囉訶 

阿播悉摩囉揭囉訶 

烏檀摩陀揭囉訶 

車夜揭囉訶 

醯唎婆帝揭囉訶 

社多訶唎南 

揭婆訶唎南 

嚧地囉訶唎南 

忙娑訶唎南 

謎陀訶唎南 

摩闍訶唎南 

闍多訶唎女 

視比多訶唎南 

毗多訶唎南 

婆多訶唎南 
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阿輸遮訶唎女 

質多訶唎女 

帝釤薩鞞釤 

薩婆揭囉訶南 

毗陀耶闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

波唎跋囉者迦訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

茶演尼訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

摩訶般輸般怛夜 

嚧陀囉訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

那囉夜拏訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

怛埵伽嚧茶西訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

摩訶迦囉摩怛唎伽拏訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 
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迦波唎迦訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

闍耶羯囉摩度羯囉 

薩婆囉他娑達那訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

赭咄囉婆耆你訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

毗唎羊訖唎知 

難陀雞沙囉伽拏般帝 

索醯夜訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

那揭那舍囉婆拏訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

阿羅漢訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

毗多囉伽訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

跋闍囉波你 
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具醯夜具醯夜 

迦地般帝訖唎擔 

毗陀夜闍嗔陀夜彌 

雞囉夜彌 

囉叉罔 

婆伽梵 

印兔那麼麼寫 

  

(第四會) 

婆伽梵 

薩怛多般怛囉 

南無粹都帝 

阿悉多那囉剌迦 

波囉婆悉普吒 

毗迦薩怛多鉢帝唎 

什佛囉什佛囉 

陀囉陀囉 

頻陀囉頻陀囉嗔陀嗔陀 

虎  

虎  

泮吒 

泮吒泮吒泮吒泮吒 

娑訶 

醯醯泮 

阿牟迦耶泮 
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阿波囉提訶多泮 

婆囉波囉陀泮 

阿素囉毗陀囉波迦泮 

薩婆提鞞弊泮 

薩婆那伽弊泮 

薩婆藥叉弊泮 

薩婆乾闥婆弊泮 

薩婆補丹那弊泮 

迦吒補丹那弊泮 

薩婆突狼枳帝弊泮 

薩婆突澁比犁訖瑟帝弊泮 

薩婆什婆利弊泮 

薩婆阿播悉摩犁弊泮 

薩婆舍囉婆拏弊泮 

薩婆地帝雞弊泮 

薩婆怛摩陀繼弊泮 

薩婆毗陀耶囉誓遮犁弊泮 

闍夜羯囉摩度羯囉 

薩婆囉他娑陀雞弊泮 

毗地夜遮唎弊泮 

者都囉縛耆你弊泮 

跋闍囉俱摩唎 

毗陀夜囉誓弊泮 

摩訶波囉丁羊乂耆唎弊泮 

跋闍囉商羯囉夜 
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波囉丈耆囉闍耶泮 

摩訶迦囉夜 

摩訶末怛唎迦拏 

南無娑羯唎多夜泮 

毖瑟拏婢曳泮 

勃囉訶牟尼曳泮 

阿耆尼曳泮 

摩訶羯唎曳泮 

羯囉檀遲曳泮 

蔑怛唎曳泮 

嘮怛唎曳泮 

遮文茶曳泮 

羯邏囉怛唎曳泮 

迦般唎曳泮 

阿地目質多迦尸摩舍那 

婆私你曳泮 

演吉質 

薩埵婆寫 

麼麼印兔那麼麼寫 

  

(第五會) 

突瑟吒質多 

阿末怛唎質多 

烏闍訶囉 

伽婆訶囉 
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嚧地囉訶囉 

婆娑訶囉 

摩闍訶囉 

闍多訶囉 

視毖多訶囉 

跋略夜訶囉 

乾陀訶囉 

布史波訶囉 

頗囉訶囉 

婆寫訶囉 

般波質多 

突瑟吒質多 

嘮陀囉質多 

藥叉揭囉訶 

囉刹娑揭囉訶 

閉隸多揭囉訶 

毗舍遮揭囉訶 

部多揭囉訶 

鳩槃茶揭囉訶 

悉乾陀揭囉訶 

烏怛摩陀揭囉訶 

車夜揭囉訶 

阿播薩摩囉揭囉訶 

宅袪革茶耆尼揭囉訶 

唎佛帝揭囉訶 
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闍彌迦揭囉訶 

舍俱尼揭囉訶 

姥陀囉難地迦揭囉訶 

阿藍婆揭囉訶 

乾度波尼揭囉訶 

什伐囉堙迦醯迦 

墜帝藥迦 

怛隸帝藥迦 

者突託迦 

尼提什伐囉毖釤摩什伐囉 

薄底迦 

鼻底迦 

室隸瑟密迦 

娑你般帝迦 

薩婆什伐囉 

室嚧吉帝 

末陀鞞達嚧制劍 

阿綺嚧鉗 

目佉嚧鉗 

羯唎突嚧鉗 

揭囉訶揭藍 

羯拏輸藍 

憚多輸藍 

迄唎夜輸藍 

末麼輸藍 
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跋唎室婆輸藍 

毖栗瑟吒輸藍 

烏陀囉輸藍 

羯知輸藍 

跋悉帝輸藍 

鄔嚧輸藍 

常伽輸藍 

喝悉多輸藍 

跋陀輸藍 

娑房盎伽般囉丈伽輸藍 

部多毖哆茶 

茶耆尼什婆囉 

陀突嚧迦建咄嚧吉知婆路多毗 

薩般嚧訶凌伽 

輸沙怛囉 

娑那羯囉 

毗沙喻迦 

阿耆尼烏陀迦 

末囉鞞囉建跢囉 

阿迦囉蜜唎咄怛斂部迦 

地栗剌吒 

毖唎瑟質迦 

薩婆那俱囉 

肆引伽弊揭囉唎藥叉怛囉芻 

末囉視吠帝釤娑鞞釤 
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悉怛多鉢怛囉 

摩訶跋闍嚧瑟尼釤 

摩訶般賴丈耆藍 

夜波突陀舍喻闍那 

辮怛隸拏 

毗陀耶槃曇迦嚧彌 

帝殊槃曇迦嚧彌 

般囉毘陀槃曇迦嚧彌 

哆姪他 

唵 

阿那隸 

毘舍提 

鞞囉跋闍囉陀唎 

槃陀槃陀你 

跋闍囉謗尼泮 

虎 都嚧甕泮 

莎婆訶 
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Việt Ngữ chú 
 
ĐỆ NHỨT 
Nam mô tát đát tha tô già đa da a ra ha đế tam 
miệu tam bồ đà tỏa. Tát đát tha Phật đà cu tri sắc 
ni san. 
Nam mô tát bà bột đà bột địa, tát đa bệ tệ. 
Nam mô tát đa nẩm tam miệu tam bồ đà cu tri 
nẩm. Ta xá ra bà ca tăng già nẩm. 
Nam mô lô kê a la hán đa nẩm. 
Nam mô tô lô đa ba na nẩm. 
Nam mô ta yết rị đà già di nẩm. 
Nam mô lô kê tam miệu già đa nẩm. Tam miệu già 
ba ra để ba 
đa na nẩm. 
Nam mô đề bà ly sắc nỏa. 
Nam mô tất đà da tỳ địa da đà ra ly sắt nỏa. Xá ba 
noa yết ra ha 
ta ha ta ra ma tha nẩm. 
Nam mô bạt ra ha ma ni. 
Nam mô nhơn đà ra da. 
Nam mô bà già bà đế, lô đà ra da. Ô ma bát đế, ta 
hê dạ da. 
Nam mô bà già bà đế. 
Na ra dỏa noa da. Bàn giá ma ha tam mộ đà ra. 
Nam mô tất yết rị đa da. 
Nam mô bà già bà đế, ma ha ca ra da.  
Địa rị bác lặc na già ra. 
Tỳ đà ra ba noa ca ra da. A địa mục đế. Thi ma xá 
na nê bà tất nê. Ma đát rị già noa. 
Nam mô tất yết rị đa da. 
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Nam mô bà già bà đế. Đa tha già đà cu ra da. 
Nam mô bát đầu ma cu ra da. 
Nam mô bạt xà ra cu ra da. 
Nam mô ma ni cu ra da. 
Nam mô già xà cu ra gia. 
Nam nô bà già bà đế, đế rị trà du tây na, ba ra ha 
ra noa ra xà dà, đa tha già đa da. 
Nam mô bà già bà đế. 
Nam mô a di đa bà da, đa tha dà đa la, a ra ha đế, 
tam miệu tam bồ đà da. 
Nam mô bà già bà đế, a sô bệ da, đa tha già đa da, 
a ra ha đế,tam miệu tam bồ đà da. 
Nam mô bà già bà đế, bệ sa xà da cu lô phệ trụ rị 
da bát ra bà ra xà da, đa tha già đa da. 
Nam mô bà già bà đế, tam bổn sư bí da, tát lân nại 
ra lặc xà da, 
đa tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà 
da. 
Nam mô bà già bà đế, xá kê dã mẫu na duệ, đa tha 
già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da. 
Nam mô bà già bà đế, lặc đác na kê đô ra xà da, đa 
tha già đa da, a ra ha đế, tam miệu tam bồ đà da, 
đế biều nam mô tát yết rị đa, ế đàm bà giá bà đa, 
tát đác tha già đô sắc ni sam, tát đác đa bác đác 
lam. 
Nam mô a bà ra thị đam, bác ra đế dương kỳ ra, 
tát ra bà bộ đa yết ra ha, ni yết ra ha yết ca ra ha 
ni, bạc ra bí địa da sất đà nể,a ca ra mật rị trụ, bát 
rị đát ra da nảnh yết rị, tát ra bà bàn đà na mục 
xoa ni, tát ra bà đột sắc tra đột tất phạp bát na nể 
phạt ra ni,giả đô ra thất đế nẫm, yết ra ha ta ha tát 
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ra nhã xà, tỳ đa băng ta na yết rị, a sắc tra băng xá 
đế nẫm, na xoa sát đác ra nhã xà, ba ra tát đà na 
yết rị, a sắc tra nẫm, ma ha yết ra ha nhã xà, tỳ đa 
băng tát na yết rị, tát bà xá đô lô nể bà ra nhã xà, 
hô lam đột tất phạp nan giá na xá ni, bí sa xá tất 
đác ra, a kiết ni ô đà ca ra nhã xà, a bát ra thị đa cu 
ra ma ha bác ra chiến trì, ma ha điệp đa, ma ha đế 
xà, ma ha thuế đa xà bà ra, ma ha bạt ra bàn đà ra 
bà tất nể, a rị da đa ra, tỳ rị cu tri, thệ bà tỳ xà da, 
bạc xà ra ma lễ để, tỳ xá lô đa, bột đằng dõng ca, 
bạt xà ra chế hắt na a giá,ma ra chế bà bác ra chất 
đa, bạc xà ra thiện trì, tỳ xá ra giá,phiến đa xá bệ 
đề bà bổ thị đa,tô ma lô ba, ma ha thuế đa, a rị da 
đa ra, ma ha bà ra, a bác ra, bạt xà ra thương yết ra 
chế bà,bạt xà ra cu ma rị, cu lam đà rị, bạt xà ra 
hắc tát đa giá tỳ địa gia kiền giá na ma rị ca, khuất 
tô mẫu bà yết ra đá na, bệ lô giá na cu rị da, dạ ra 
thố sắt ni sam, tỳ chiết lam bà ma ni giá, bạt xà ra 
ca na ca ba ra bà, lô xà na bạt xà ra đốn trỉ giá, 
thuế đa giá ca ma ra sát xa thi ba ra bà, ế đế di đế, 
mẫu đà ra yết noa, ta bệ ra sám, quật phạm đô, ấn 
thố na mạ mạ tỏa. 
 
ĐỆ NHỊ 
Ô hồng, rị sắt yết noa, bác lặc xá tất đa, tát đát tha 
già đô sắc ni sam. Hổ hồng, đô lô ung chiêm bà na, 
Hổ hồng, đô lô ung tất đam bà na. Hổ hồng, đô lô 
ung ba ra sắc địa da tam bát xá noa yết ra. Hổ 
Hồng, đô lô ung, tát bà dược xoa hắt ra sát ta, yết 
ra ha nhã xà, tỳ đằng băng tát na yết ra. Hổ hồng, 
đô lô ung, giả đô ra thi để nẫm, yết ra ha, ta ha thi 
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để nẫm, yết ra ha, ta ha tát ra nẫm, tỳ đằng băng 
tát na ra. Hổ hồng, đô lô ung, ra xoa, bà già phạm 
tát đát tha già đô sắc ni sam, ba ra điểm xà kiết rị, 
ma ha ta ha tát ra, bột thọ ta ha tát ra thất rị sa, cu 
tri ta ha tát nê đế lệ, a tệ đề thị bà rị đa, tra tra anh 
ca ma ha bạt xà lô đà ra, đế rị bồ bà na, man trà ra, 
ô hồng, ta tất đế bạc bà đô, mạ mạ ấn thố na mạ 
mạ tỏa. 
 
ĐỆ TAM 
Ra xà bà dạ, chủ ra bạt dạ, a kỳ ni bà dạ, ô đà ca bà 
dạ, tỳ xa bà dạ, xá tát đa ra bà dạ, bà ra chước yết 
ra bà dạ, đột sắc xoa bà dạ, a xá nể bà dạ, a ca ra 
mật rị trụ bà dạ, đà ra ni bộ di kiếm ba già bà đà 
bà dạ, ô ra ca bà đa bà dạ, lặc xà đàng trà bà dạ, na 
già bà dạ, tỳ điều đát bà dạ, tô ba ra noa bà dạ, 
dược xoa yết ra ha, ra xoa tư yết ra ha, tất rị đa yết 
ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu bàn 
trà yết ra ha, bổ đơn na yết ra ha, ca tra bổ đơn na 
yết ra ha, tất kiền độ yết ra ha, a bá tát ma ra yết 
ra ha, ô đàn ma đà yết ra ha, xa dạ yết ra ha, hê rị 
bà đế yết ra ha, xã đa ha rị nẫm, yết bà ha rị nẩm, 
lô địa ra ha rị nẩm, mang ta ha rị nẩm, mê đà ha rị 
nẩm, ma xà ha rị nẩm, xà đa ha rị nữ, thị tỷ đa ha 
rị nẩm, tỳ đa ha rị nẩm bà đa ha rị nẩm, a du giá ha 
rị nữ,chất đa ha rị nữ, đế sam tát bệ sam, tát bà 
yết ra ha nẩm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, 
ba rị bạt ra giả ca hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ 
di, kê ra dạ di, trà diễn ni hất rị đởm, tỳ đà dạ xà 
sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha bát du bác đát dạ, 
lô đà ra hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra 
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dạ di, na ra dạ noa hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà 
dạ di, kê ra dạ di, đát đỏa già lô trà tây hất rị đởm, 
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, ma ha ca ra 
ma đát rị già noa hất rị đởm, tỳ đà dà xà sân đà dạ 
di, kê ra dạ di, ca ba rị ca hất rị đởm, Tỳ đà dạ xà 
sân đà da di, kê ra dạ di, xà dạ yết ra, ma độ yết ra 
tát bà ra tha ta đạt na hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân 
đà dạ di, kê ra dạ di, giả đốt ra bà kỳ nể hất rị đởm, 
tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ rị dương 
hất rị tri, nan đà kê sa ra dà noa bác đế, sách hê dạ 
hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, na 
yết na xá ra bà noa hất rị đởm,tỳ đà dạ xà sân đà 
dạ di, kê ra dạ di, na yết na xá ra bà noa hất rị 
đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, a-la-hán 
hất rị đởm,tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, tỳ 
đa ra già hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra 
dạ di, bạt xả ra ba nể, cu hê dạ, cu hê dạ xa địa bát 
đế hất rị đởm, tỳ đà dạ xà sân đà dạ di, kê ra dạ di, 
ra thoa vỏng, bà dà phạm, ấn thố na mạ mạ tỏa. 
 
ĐỆ TỨ 
Bà già phạm, tát đát đa bác đá ra, Nam mô tý lô đô 
đế, a tất đa na ra lặc ca, ba ra bà tất phổ tra, tỳ ca 
tát đát đa bát đế rị, thập Phật ra thập Phật ra, đà 
ra đà ra, tần đà ra, tần đà ra, sân đà sân đà. Hổ 
hồng. Hổ hồng, phấn tra, phấn tra, phấn tra, phấn 
tra, phấn tra, ta ha, hê hê phấn, a mâu ca da phấn, 
a ba ra đề ha đa phấn, ba ra bà ra đà phấn, a tố ra 
tỳ đà ra ba ca phấn, tát bà đề bệ tệ phấn, tát bà na 
già tệ phấn, tát bà dược xoa tệ phấn, tát bà kiền 
thát bà tệ phấn, tát bà bổ đơn na tệ phấn, ca tra bổ 
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đơn na tệ phấn, tát bà đột lang chỉ đế tệ phấn, tát 
bà đột sáp tỷ lê hất sắc đế tệ phấn, tát bà thập bà 
lê tệ phấn, tát bà a bá tất ma lê tệ phấn, tát bà xá 
ra bà noa tệ phấn, tát bà địa đế kê tệ phấn, tát bà 
đát ma đà kê tệ phấn, tát bà tỳ đà da ra thệ giá lê 
tệ phấn, xà dạ yết ra ma độ yết ra, tát bà ra tha ta 
đà kê tệ phấn; tỳ địa dạ giá lê tệ phấn, giả đô ra 
phược kỳ nể tệ phấn, bạt xà ra cu ma rị, tỳ đà dạ ra 
thệ tệ phấn, ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ 
phấn,bạt xà ra thương yết ra dạ, ba ra trượng kỳ 
ra xà da phấn, ma ha ca ra dạ, ma ha mạt đát rị ca 
noa. Nam mô ta yết rị đa dạ phấn,tỷ sắc noa tỳ duệ 
phấn, bột ra ha mâu ni duệ phấn, a kỳ ni duệ phấn, 
ma ha yết rị duệ phấn, yết ra đàn trì duệ phấn, 
miệc đát trị duệ phấn, lao đát rị duệ phấn, giá văn 
trà duệ phấn, yết la ra đát rị duệ phấn, ca bác rị 
duệ phấn, a địa mục chất đa ca thi ma xá na, bà tư 
nể duệ phấn, diễn kiết chất, tát đỏa bà tỏa, mạ mạ 
ấn thố na mạ mạ tỏa. 
 
ĐỆ NGŨ 
Đột sắc tra chất đa, a mạt đát rị chất đa, ô xà ha ra, 
già bà ha ra,lô địa ra ha ra, ta bà ha ra, ma xà ha ra, 
xà đa ha ra, thị tỷ đa ha ra, bạc lược dạ ha ra, kiền 
đà ha ra, bố sử ba ha ra, phả ra ha ra,bà tỏa ha ra, 
bác ba chất đa, đột sắc tra chất đa, lao đà ra chất 
đa, dược xoa yết ra ha, ra sát ta yết ra ha, bế lệ da 
yết ra ha, tỳ xá giá yết ra ha, bộ đa yết ra ha, cưu 
bàn trà yết ra ha, tất kiền đà yết ra ha, ô đát ma đà 
yết ra ha, xa dạ yết ra ha, a bá tất ma ra yết ra ha, 
trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha, rị Phật đế yết ra 
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ha, xà di ca yết ra ha, xá cu ni yết ra ha, lao đà ra 
nan địa ca yết ra ha, a lam bà yết ra ha, kiền độ ba 
ni yết ra ha, thập Phật ra yên ca hê ca, trụy đế 
dược ca, đát lệ đế dược ca, giả đột thác ca,ni đề 
thập phạt ra, tỷ sam ma thập phạt ra, bạc để ca, tỷ 
để ca,thất lệ sắt mật ca, ta nể bác đế ca, tát bà thập 
phạt ra, thất lô kiết đế, mạt đà bệ đạt lô chế kiếm, 
a tỷ lô kiềm, mục khê lô kiềm, yết rị đột lô kiềm, 
yết ra ha yết lam, yết na du lam, đản đa du lam, 
hất rị dạ du lam, mạt mạ du lam, bạt rị thất bà du 
lam, tỷ lật sắc tra du lam, ô đà ra du lam, yết tri du 
lam, bạt tất đế du lam, ô lô du lam, thường già du 
lam, hắc tất đa du lam,bạt đà du lam, ta phòng án 
già bác ra trượng già du lam, bộ đa tỷ đa trà, trà kỳ 
ni thập bà ra, đà đột lô ca kiến đốt lô kiến tri,bà lộ 
đa tỳ, tát bác lô, ha lăng già, du sa đát ra, ta na yết 
ra, tỳ sa dụ ca, a kỳ ni ô đà ca, mạt ra bệ ra, kiến đa 
ra, a ca ra mật rị đốt đát liểm bộ ca, địa lật lặc tra, 
tỷ rị sắc chất ca, tát bà na cu ra, tứ dẫn già tệ yết 
ra, rị dược xoa, đác ra sô, mạt ra thị phệ đế sam, ta 
bệ sam, tất đát đa bác đát ra, ma ha bạc xà lô sắc 
ni sam,ma ha bác lặc trượng kỳ lam, dạ ba đột đà 
xá dụ xà na, biện đát lệ noa, tỳ đà da bàn đàm ca lô 
di, đế thù bàn đàm ca lô di, bát ra tỳ đà, bàn đàm 
ca lô di, đác điệc tha. 
Án, a na lệ, tỳ xá đề, bệ ra bạc xà ra đà rị, bàn đà 
bàn đà nể, bạt xà ra bàn ni phấn. Hổ hồng, đô lô 
ung phấn, ta bà ha. 
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Phát Âm Phạn Ngữ 
 

FIRST ASSEMBLY(đệ nhất) 

 

Namaḥ sarva buddha bodhisattve    bhyaḥ. 

Na ma ha,soa và,bút đa,bô đi sát tê bi da. 

Namaḥ saptānāṃ samyak saṃbuddha koṭīnāṃ 

saśrāvaka saṃghānāṃ. 

Na ma ha, sáp ta nam,sam dắt sam bút đa,cô thi 

nam,sa sờ ra va ka, 

sam ga năm. 

Namo loke arhatnāṃ. 

Na mô,lô kê,a ra ha ta nam. 

Namaḥ srotāpannānāṃ. 

Na ma ha, sờ rô ta ban na nam. 

Namaḥ sakṛdāgāmināṃ. 

Na ma ha, sát ri đà ga mi nam. 

Namaḥ anāgāmināṃ. 

Na ma ha ,a na ga mi mam 

Namo loke samyag-gatānāṃ samyak-prati-

pannānāṃ. 

Na mô,lô kê,sam my da,ga ta nam 

Sam dắt –bờ ra ti-ban na nam. 

Namo devarṣiṇāṃ. 

Na mô,đê va ra si nam. 

 

Namaḥ siddhavidyā dhāra-rṣiṇāṃ,  śāpānugraha-

samarthānāṃ. 

Na ma ha,sít đà vít da,đà ra ri si nam,sá pa nu gờ ra 

ha,sa ma ra tha nam. 

Namo brahmaṇe.  

Na mô ,bờ râm ma nê. 
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Namaḥ indrāya. 

Na ma ha,in đờ ra da. 

Namo bhagavate rudrāya umāpati-sahīyāya. 

Na mô,ba ga va tê,rút ra da,u ma pa ti-sa hi dà da. 

Namo bhagavate nārāyaṇāya, 

lakṣmi paṃca-mahā-mudrā namas-kṛtāya. 

Na mô,ba ga va tê,na ra dên na da,lát si mi,bam ca-

ma ha-mút ra,na ma sờ cờ ri ta da. 

Namo bhagavate mahā-kālāya, tripura-nagara-

vidrāpaṇa-karāya, 

adhi-muktaka śmaśāna-vāsine, mātṛ-gaṇa namas-

kṛtāya. 

Na mô ,ba ga va tê,ma ha-ka la da,tri bu ra-na ga 

ra,vít ra pa na-ka ra da,a đi-mút ta ka,sờ ma sá na-

va si nê,ma tri-ga na,na ma sờ -cờ ri ta da. 

Namo bhagavate tathāgata kulāya. 

Na mô ,ba ga va tê,tat ha gat a,cu la da. 

Namo bhagavate padma kulāya. 

Na mô ,ba ga va tê,bát ma,cu la da. 

Namo bhagavate vajra kulāya. 

Na mô ,ba ga va tê,va dir a,cu la da. 

Namo bhagavate maṇi kulāya. 

Na mô ,ba ga va tê,ma ni,cu la da. 

Namo bhagavate gaja-kulāya. 

Na mô ,ba ga va tê,ga dá-cu la da. 

Namo bhagavate dṛḍha-śūra-sena-pra-haraṇa-

rājāya,tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 

Na mô ,ba ga va tê,đờ ri đà-su ra-sê na-bờ ra-ha ra 

na-ra giá da,ta tha ga ta da. 

Namo bhagavate amitābhāya, tathāgatāya arhate 

samyak-saṃbuddhāya. 

Na mô,ba ga va tê,a mi ta ba da, 
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ta tha ga ta da, a ra ha rê,sam dắt sam bút đà ya. 

Namo bhagavate akṣobhyāya, tathāgatāya arhate 

samyak-saṃbuddhāya. 

Na mô,ba ga va tê,át sô bi da , 

ta tha ga ta da, a ra ha rê,sam dắt sam bút đà ya. 

Namo bhagavate bhaiṣajya-guru-vaiḍūrya-prabha-

rājāya,tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 

Na mô,ba ga va tê,bai sai da , 

ta tha ga ta da, a ra ha rê,sam dắt sam bút đà ya. 

Namo bhagavate saṃpuṣpita-sālendra-

rājāya,tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 

Na mô,ba ga va tê,sam bụt bi ta –sa lên đờ ra,ta tha 

ga ta da, a ra ha rê,sam dắt sam bút đà ya. 

Namo bhagavate śākyamunaye, 

tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 

Na mô,ba ga va tê,sá ki da mu na dê ,ta tha ga ta da, 

a ra ha rê,sam dắt sam bút đà ya. 

Namo bhagavate ratna-kusuma-ketu-

rājāya,tathāgatāya arhate samyak-saṃbuddhāya. 

Na mô,ba ga va tê,rát na-ku su ma-kê tu-ra giá da 

,ta tha ga ta da, a ra ha rê,sam dắt sam bút đà ya. 

Teṣāṃ namas-kṛtva imāṃ 

bhagavata stathāgatoṣṇīṣaṃ, 

Tê sam,na ma sờ cờ ri toa, i măm 

ba ga va ta,sờ ta tha ga tô si ni sam, 

Sitātapatraṃ namāparājitaṃ pratyaṅgirāṃ. 

Si ta tha ba trăm,na ma pa ra di tăm,bờ ra ty dên gi 

ram. 

Sarva bhūta-graha nigraha-karaṇīṃ. 

Soa và,bu ta-gờ ra ha,ni gờ ra ha-ka ra nim. 

Para vidyā cchedanīṃ. 

Ba ra,vít da,chê đà nim. 
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Akālaṃ-mṭtyu pari-trāṇa-karīṃ. 

A ka lam-mít ty du,pa ra-tra nam-ka rim.  

Sarva bandhana mokṣaṇīṃ. 

Soa và,ban đà na,mốt sa nim. 

Sarva duṣṭa duḥ-svapna nivāraṇīṃ. 

Soa và,đụt ta,đu ha,soa bờ na,ni va ra nim(duṣṭa=đu 

si ta,dụt ta) 

Caturaśītīnāṃ- graha sahsrāṇāṃ vi-dhvaṃsana-

karīṃ. 

Cha tu ra si ti nam-gờ ra ha,sa ha sờ ra năm. 

Aṣṭā-viṃśatināṃ nakśatrāṇāṃ vi-dhvaṃsana-karīṃ. 

Ạt ta-vim sá ti nam,nát sá tra nam,vi-đờ vam sa na-

ka rim. 

Sarva śatrū nivāraṇīṃ. 

Soa và,sá tru,ni va ra nim. 

Ghoraṃ duḥ-svapnānāṃ ca nāśanīṃ. 

Gô ram,đu ha-soa bờ na nam,cha,na sá nim. 

Viṣa śastra agni uttaraṇīṃ. 

Vi sa,sạt tra,a gờ ni,út ta ra nim. 

Aparājitaṃ mahā-ghorāṃ, 

A ba ra di tam,ma ha-gô ram, 

Mahā-balām mahā-caṇḍāṃ mahā-dīptaṃ mahā-

tejaṃ, 

Ma ha-ba lam,ma ha-can đa,ma ha-đi bờ tam,ma ha-

tê dam, 

Mahā-śvetām mahā-jvalaṃ mahā-balā pāṇḍara-

vāsinī 

Ma ha-sê tam,ma ha-già lam,ma ha-ba la,ban đà ra-

va si ni 

Ārya-tārā bhṛkuṭīṃ ceva vijaya vajra-maleti vi-

śrutāṃ, 

Padmaṃkaṃ vajra-jihva ca mālā-cevāparājita, 
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Bát ma cam,va di ra-ji ha va,ca,ma la-cê va ba ra di 

ta, 

Vajrā daṇḍīṃ viśālā ca śanta vaideva-pūjitāṃ, 

Va di ra,đan đim,vi sá la,ca,san ta,vai đê va-bu di 

tam, 

Saumya-rūpaṃ mahā-śvetā, 

Sao my da-ru bam,ma ha-sê ta, 

Ārya-tārā mahā-bala aparā vjra śaṇkalā ceva, 

A ri da-ta ra,ma ha-ba la,a ba ra ,di ra săn ka la- 

chê va, 

Vajra kaumāri kulan-dharī, 

Va di ra,cao ma ri,ku lan-đà ri, 

Vajra hastā ca mahā-vidyā kāṃcana mālikā, 

Va di ra,hạt ta,cha,ma ha-vít da 

Cam ca na ,ma li ka, 

Kusuṃbhā ratna ceva vairocanā kulāthadāṃ uṣṇīṣa, 

Cu sum ba,rat na,ce va,vai rô ca na ,Cu la tha 

đam,út ni sa, 

vi-jṛmbha-mānā ca savajra kanaka prabha locana, 

Vi di rim ba-ma na,ca,sa va di ra,ka na ka,bờ ra 

ba,lô ca na, 

vajrā tuṇḍī ca śvetā ca kamalākṣī śaśī-prabha, 

Va di ra,tuân đi,ca, sê ta,ka ma lát si,sá si-bờ ra ba, 

ityete mudra gaṇā, sarve rakṣaṃ kurvantu mama 

sarvasattvānāṃ ca. 

i ty ê tê mút ra,ga na,soa vê,rát sam,ku ra van tu,ma 

ma,sa va sát toa năm,cha, 

 

 SECOND ASSEMBLY(đệ nhị) 

 

 Oṃ ṛṣi-gaṇa praśāstaya sarva 

 tathāgatoṣṇīṣāya hūṃ brūṃ. 
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Um!ri si-ga na,bờ ra sạt ta da,soa và,ta tha ga tô si 

ni sa da,hùm,bờ rum. 

 Jambhana-kara hūṃ brūṃ. 

Dam ba na-ka ra,hùm, bờ rum. 

 Stambhana-kara hūṃ brūṃ. 

Sờ tam ban a-ka ra,hùm,bờ rum. 

 Mohana-kara hūṃ brūṃ.  

Mô ha da-ka ra,hùm,bờ rum. 

 Mathana-kara hūṃ brūṃ. 

Ma tha na-ka ra,hùm,bờ rum. 

 Para-vidyā saṃ-bhakṣaṇa-kara hūṃ brūṃ. 

Ba ra-vít da,sam-ba cờ sa na-ka ra,hùm,bờ rum. 

Sarva duṣṭānāṃ stambhana-kara hūṃ brūṃ. 

Soa và,đụt ta năm,sờ tam ba na-ka ra,hùm,bờ rum. 

Sarva yakṣa rākṣasa grahāṇāṃ, vi-dhvaṃsana-kara 

hūṃ brūṃ. 

Soa và,dát sa,rát sa sa,gờ ra ha năm,vi đờ vam sa 

na-ka ra,hùm,bờ rum. 

Caturaśītīnāṃ graha sahasrāṇāṃ. vi- dhvaṃsana-

kara hūṃ brūṃ. 

Cha tu ra si ti năm,gờ ra ha,sa hạt ra năm,vi đờ vam 

sa na-ka ra, 

hùm,bờ rum. 

Aṣṭā-viṃśatīnāṃ nakṣatrānāṃ pra-sādana-kara hūṃ 

brūṃ. 

Ạt ta-vim sá ti năm,nát sa tra năm,bờ ra-sa đà na--

ka ra,hùm,bờ rum. 

Aṣṭānāṃ mahā-grahāṇāṃ utsādana-kara hūṃ brūṃ. 

Ạt ta năm,ma ha-gờ ra ha năm 

út sa đà na--ka ra,hùm,bờ rum. 

Rakṣa rakṣa māṃ. 

Rát sa,rát sa,mam. 
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Bhagavan stathāgatoṣṇīṣa 

sitātapatra mahā vajroṣṇīṣa, 

Ba ga van,sờ ta tha ga tô si ni sa 

Si ta tha ba tra,ma ha,va di rô si ni sa. 

mahā pratyaṅgire mahā sahasra-bhuje sahasra-śīrṣe. 

Ma ha,bờ ra ti dên gi rê,sa hạt ra-bu dê,sa hạt ra-si 

ri sê. 

koṭī-śata sahasra-netre, abhedya jvalitā-taṭaka, 

Cô ti-sá ta,sa hạt ra-nê trê,a bê đi da,già li ta-ta ta 

ka, 

mahā-vjrodāra tṛ-bhuvana maṇḍala. 

Ma ha-di rô đà ra,tri-bu va na,man đà la. 

Oṃ svastir bhavatu māṃ mama. 

Um!soa sờ ti ra,ba va tu,mam ma ma. 

 

 

 

 

 

 THIRD ASSEMBLY(đệ tam) 

 

Rāja-bhayā cora-bhayā udaka-bhayā agni-bhayā, 

Ra dà-bà da,cô ra-ba dà,u đà ca-bà da,a gờ ni-ba 

dà. 

viṣa-bhayā śastra-bhayā para-cakra-bhayā du-bhikṣa-

bhayā, 

Vi sa-ba da,sạt tra-ba da,ba ra-chạt ra-ba da,đu-bi 

cờ sa-ba da. 

aśani- bhayā akāla-mṛtyu-bhayā 

dharaṇī-bhūmi-kampā-bhayā ulkā-pāta-bhayā,rāja-

daṇḍa-bhayā suparṇi-bhayā nāga-bhayā vidyut-

bhayā. 
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A sá ni-ba da,a ka lam ri ti u-ba da,Đà ra ni-bu mi-

kam đa-ba da 

Su ba ra ni-ba da,na ga-ba da,vít đi u tờ-ba da. 

Deva-grahā nāga-grahā yakṣa-grahā rākṣasa-grahā 

preta-grahā, piśāca-grahā bhūta-grahā  

Đê va-gờ ra ha,na ga-gờ ra ha,dát sa,rát sa sa-gờ ra 

ha,bờ rê ta-gờ ra ha,bi sá cha-gờ ra ha,bu ta-gờ ra 

ha. 

kumbhaṇḍa-grahā pūtana-grahā, kaṭa-pūtana-grahā 

skanda-grahā apasmāra-grahā utmāda-grahā, cchāya-

grahā revati-grahā jamika-grahā kaṇṭha-kamini-

grahā. 

Cum ban đa-gờ ra ha,pu ta na-gờ ra ha,ka ta-pu ta 

na-gờ ra ha,sờ can đà-gờ ra ha,a bạt ma ra-gờ ra 

ha,út ma đà-gờ ra ha,cha da-gờ ra ha,rê va ti-gờ ra 

ha,dam mi ka-gờ ra ha,can tha-ka mi ni-gờ ra ha. 

Ojāhāriṇyā garbhāhāriṇyā jātāhāriṇyā jīvitāhāriṇya, 

rudhirāhāriṇyā vasāhāriṇyā māṃsāhāriṇyā 

medāhāriṇyā, 

majjāhāriṇyā vāntāhāriṇyā asucyāhāriṇyā 

ciccāhāriṇyā, 

teṣāṃ sarveṣāṃ. 

Ô già ha rin da,ga ra ba ha rin da, 

Già ta ha rin da,di vi ta ha rin da, 

Ru đi ra ha rin da,mê đà ha rin da, 

Ma già ha rin da,van ta ha rin da, 

A su ci da ha rin da,cít cha ha rin da,tê sam,sa vê 

sam,  

Sarva grahāṇāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Soa va,gờ ra ha năm,vít dam,chin đa-da mi ki la-da 

mi. 

Pari-brajāka kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 
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Pa ri-bờ ra già ka,cờ ri tăm, vít dam,chin đa-da mi 

ki la-da mi. 

 

Ḍāka-ḍākinī kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi 

Đà ka-đà ki ni, cờ ri tăm, vít dam,chin đa-da mi ki 

la-da mi.  

Mahā-paśupati rudra kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi 

kīla-yāmi. 

Ma ha-ba su ba ti,rút ra cờ ri tăm, vít dam,chin đa-da 

mi ki la-da mi. 

Nārāyaṇā paṃca mahā mudrā kṛtāṃ vidyāṃ 

cchinda-yāmi kīla-yāmi 

Na ra dên na,bam ca,ma ha,mút ra 

cờ ri tăm, vít dam,chin đa-da mi ki la-da mi. 

Tatva garuḍa sahīyāya kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi 

kīla-yāmi 

Tát va,ga ru đa,sa hi già da, cờ ri tăm, vít dam,chin 

đa-da mi ki la-da mi.  

Mahā-kāla mātṛgaṇa sahīyāya kṛtāṃ vidyāṃ 

cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Ma ha-ka la,ma tri ga na, sa hi già da, cờ ri tăm, vít 

dam,chin đa-da mi ki la-da mi. 

Kāpālika kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Jayakarā madhukara sarvārtha-sādhaka 

kṛtāṃ,vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi 

Giá da ka ra,ma đu ka ra,soa và    tha-sa đà ka cờ ri 

tăm, vít dam, 

chin đa-da mi ki la-da mi. 

Catur-bhaginī bhratṛ-paṃcama sahīyāya 

kṛtāṃ,vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Cha tu ra-ba ga ni,bờ ra tri-bam cha ma,sa hi già 

da, cờ ri tăm, vít dam,chin đa-da mi ki la-da mi. 
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Bhṛṅgi-riṭika nandi-keśvara gaṇapati sahīya 

kṛtāṃ,vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Bờ rin gi-ri ti ka,nan đi-kê soar a 

Ga na ba ti,sa hi da, cờ ri tăm, vít dam,chin đa-da mi 

ki la-da mi. 

Nagna-śramaṇa kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-

yāmi. 

Na gờ na-sờ ra ma na, cờ ri tăm, vít dam,chin đa-da 

mi ki la-da mi. 

Arhanta kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

A ra han ta ,cờ ri tăm, vít dam,chin đa-da mi ki la-da 

mi. 

Vīta-rāga kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-yāmi kīla-yāmi. 

Vi ta-ra ga, cờ ri tăm, vít dam,chin đa-da mi ki la-da 

mi. 

Vajra-pāṇi guhyakādhipati kṛtāṃ vidyāṃ cchinda-

yāmi kīla-yāmi. 

Rakṣa rakṣa māṃ. 

Va di ra-pa ni,gu hy da đi ba ti, cờ ri tăm, vít 

dam,chin đa-da mi ki la-da mi. 

Rát sa,rát sa mam. 

 

 FOURTH ASSEMBLY(đệ tứ) 

 

Bhagavata stathāgatoṣīṣaṃ sitātapatraṃ namo-stute. 

Ba ga va ta,sờ ta tha ga tô si sam 

Si ta tha ba trăm,na mô-sờ tu tê. 

Asitānalārka prabha-sphuṭa vikasitātapatre. 

A si ta na la ra ka,bờ ra ba-sờ phu ta,vi ka si ta tha 

ba trê. 

Jvala- jvala dhaka-khaka vidhaka-vidhaka dara- dara 

vidara-vidara, 
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cchinda-cchinda bhinda-bhinda, hūṃ hūṃ phaṭ! 

phaṭ! svāhā. 

Già la-già la,đà ka-đà ka,vi đà ka-vi đà ka,đà ra-đà 

ra,vi đà ra-vi đà ra,chin đa-chin đà,bin đa-bin 

đà,hùm!hùm!phát!phát!soa ha. 

Hehe phaṭ. Amogha phaṭ. Apratihata phaṭ. Vara-

prada phaṭ. 

Hê hê phát.A mô ga, phát. 

A bờ ra ti ha ta,phát. 

Va ra-bờ ra đa, phát. 

Asura vidrāpaka phaṭ.  

Sarva deve-bhyah phaṭ.  

Sarva nāge-bhyaḥ phaṭ 

Sarva yakṣe-bhyaḥ phaṭ.  

A su ra,vít ra ba ka,phát. 

Soa và,đê vê-bi da,phát. 

Soa và,na gê-bi da,phát. 

Soa và,dát sê-bi da,phát. 

Sarva rākṣase-bhyaḥ phaṭ. 

Sarva garuḍe-bhyaḥ phaṭ.  

Sarva gāndharve-bhyaḥ phaṭ. 

Sarva asure-bhyaḥ phaṭ. 

Soa và,rát sa sê -bi da,phát. 

Soa và,ga ru đê -bi da,phát. 

Soa và, găn đà ra vê-bi da,phát. 

Soa và, a su rê-bi da,phát. 

Sarva kindare- bhyaḥ phaṭ. 

Sarva mahorage- bhyaḥ phaṭ. Sarva manuṣe- bhyaḥ 

phaṭ. 

Sarva amanuṣe- bhyaḥ phaṭ.  

Soa và,kin đà rê -bi da,phát. 

Soa và,ma hô ra gê -bi da,phát. 
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Soa và, ma nu sê-bi da,phát. 

Soa và, a ma nu sê-bi da,phát. 

Sarva bhūte- bhyaḥ phaṭ. 

Sarva piśāce- bhyaḥ phaṭ.  

Sarva kumbhaṇḍe- bhyaḥ phaṭ. 

Sarva pūtane- bhyaḥ phaṭ.  

Soa và, bu tê-bi da,phát. 

Soa và,bi sá chê -bi da,phát. 

Soa và,cum ban đê -bi da,phát. 

Soa và, bu ta nê-bi da,phát. 

Sarva kaṭa-pūtane- bhyaḥ phaṭ. 

Sarva dur-laṅghite- bhyaḥ phaṭ. Sarva duṣ-prekṣite- 

bhyaḥ phaṭ. 

Sarva jvare- bhyaḥ phaṭ.  

Soa và,ka ta-bu ta nê -bi da,phát. 

Soa và,đu ra-lăn gi tê -bi da,phát. 

Soa và, đụt-bờ rê cờ si tê-bi da,phát. 

Soa và, già rê-bi da,phát. 

Sarva apasmāre- bhyaḥ phaṭ. 

Sarva śramaṇe- bhyaḥ phaṭ.  

Sarva tirthike- bhyaḥ phaṭ. 

Sarva utmāde- bhyaḥ phaṭ.  

Soa và,  a bạt ma rê-bi da,phát. 

Soa và, sờ ra ma nê-bi da,phát. 

Soa và, ti ri thi kê-bi da,phát. 

Soa và, út ma đê-bi da,phát. 

Sarva vidyā-rājācārye- bhyaḥ phaṭ. 

Jayakarā madhukara sarvārtha-sādhake- bhyaḥ phaṭ. 

Soa và, vít da-ra gia cha ri dê-bi da,phát. 

Giá da ka ra,ma đu ka ra,soa và ra tha-sa đà kê-bi 

da phát. 

Sarva vidyācārye- bhyaḥ phaṭ. Catur bhaginī- bhyaḥ 
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phaṭ. 

Soa và, vít da  cha ri dê-bi da,phát. 

Cha tu ra ba gi ni-bi da phat! 

Vajra kaumārī kulan-dharī mahā-vidyā-rājebhyaḥ 

phaṭ. 

Mahā-pratyaṅgire-bhyaḥ phaṭ. Vajra śankalāya phaṭ. 

Vít da,cao ma ri,cu lan-đà ri,ma ha-vít da -bi 

da,phát. 

Ma ha-bờ ra ty dên gi rê-bi da,phát. 

Va di ra,san ka la da,phat. 

Mahā-pratyaṅgira-rājāya phaṭ. 

Mahā-kālāya mahā-mātṛ-gaṇa namas-kṛtāya phaṭ. 

Ma ha-bờ ra ty dên gi ra-ra giá da,bi da,phát. 

Ma ha-ka la da,ma ha-ma tri-ga na. 

Na ma sờ cờ ri ta da. 

Veṣṇuvīye phaṭ. Brahmaṇīye phaṭ. Agnīye phaṭ. 

Mahā-kālīye phaṭ.  

Vê si nu vi dê,phát.Bờ ram ni dê ,phát.A gờ ni 

dê,phát.Ma ha-ka li dê phát. 

Kāla-daṇḍīye phaṭ. Indrīye phaṭ. Raudrīye phaṭ. 

Ka la-đan đi dê,phát.In đờ ri dê,phát.Rao đờ ri 

dê,phát. 

Cāmuṇḍīye phaṭ. Kāla-rātrīye phaṭ...Kāpālīye phaṭ. 

Cha muôn đi dê,phát.Ka la-ra tri dê, phát…..Ka ba li 

dê ,phát. 

 Adhi-muktaka śmaśāna vāsinīye phaṭ. 

A đi –mút ta ka,sờ ma sá na,va si ni dê,phát. 

Yeke-citta sattva mama. 

Dê kê-cít ta-sát toa,ma ma. 

  

FIFTH ASSEMBLY 
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Duṣṭa-cittā pāpa-cittā raudra-cittā vidveṣa amaitra-

cittā. 

Đụt ta-cít ta,ba ba-cít ta,rao đờ ra-cít ta, a ma tra-

cít ta. 

Utpāda-yanti kīla-yanti mantra-yanti japanti 

juhvanti. 

Út ba da-dên ti,ki la-dên ti,man tra-dên ti,da ban 

ti,du hơ van ti. 

Ojāhārā garbhāhārā rudhirāhārā vasāhārā,majjāhārā 

jātāhārā 

Ô dà ha ra,ga ra ba ha ra,ru đi ra ha ra,va sa ha 

ra,ma da ha ra,gia ta ha ra. 

 jīvitāhārā malyāhārā,gandhāhārā puṣpāhārā 

phalāhārā sasyāhārā. 

Di vi ta ha ra,ma ly da ha ra,găn đà ha ra,pha la ha 

ra,sa sy da ha ra. 

Pāpa-cittā duṣṭa-cittā raudra-cittā. 

Yakṣa-graha rākṣasa-graha preta-graha piśāca-graha, 

Ba ba-cít ta,đụt ta-cít ta,rao đờ ra-cít ta. 

Dát sa-gờ ra ha,rát sa sa-gờ ra ha 

bi sá ca-gờ ra ha 

bhūta-graha kumbhaṇḍa-graha skanda-graha utmāda-

graha, 

cchāya-graha apasmāra-graha,  

Bu ta-gờ ra ha,cum ban đa-gờ ra ha,sờ can đa-gờ ra 

ha,út ma đa-gờ ra ha,cha da-gờ ra ha,a bạt ma ra-

gờ ra ha. 

ḍāka-ḍākinī-graha, 

revati-graha jamika-graha śakuni-graha mantra-

nandika-graha,  

lamvika-graha hanu kaṇṭha-pāṇi-graha. 

Đà ca-đà ci ni-gờ ra ha,rê va ti-gờ ra ha,da mi ca-
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gờ ra ha,lam vi ca-gờ ra ha-gờ ra ha,ha nu can tha-

ba ni-gờ ra ha. 

Jvara ekāhikā dvaitīyakā straitīyakā catur-thakā. 

Nitya-jvarā viṣama-jvarā vatikā paittikā,śleṣmikā 

san-nipatikā sarva-jvarā.  

Da ra,ê ca hi ca,đờ vai ti da ca 

Sờ trai ti da ca,cha tu ra-tha ca. 

Nít da-già ra,vi sa ma-già ra,va ti ca,bai ti ka,sờ lê si 

mi ka,san-ni ba ti ca,soa và-già ra. 

Śirortti ardhavabhedaka arocaka, 

akṣi-rogaṃ nasa-rogaṃ mukha-rogaṃ hṛd-rogaṃ 

gala-grahaṃ, 

Si rô rít ti ,a đà va bê đà ca,a rô cha ca,át si-rô 

găm,na sa-rô găm,mu kha-rô găm,hờ rít-rô găm,ga 

la-gờ ra hăm, 

karnṇa-śūlaṃ danta-śūlaṃ hṛdaya-śūlaṃ marma-

śūlaṃ, 

pārśva-śūlaṃ pṛṣṭha-śūlaṃ udara-śūlaṃ kaṇṭī-śūlaṃ, 

ka  ra na-sú lam,đan ta-sú lam,hơ ri đà da-sú 

lam,ma ma-sú lam,pa ra soa-sú lam,bờ ri si tha-sú 

lam,u đà ra-sú lam,căn ti-sú lam, 

vasti-śūlaṃ ūru-śūlaṃ jāṅgha-śūlaṃ hasta-śūlaṃ, 

pāda-śūlaṃ sarvāṅga-pratyaṅga-śūlaṃ. 

Vạt ti-sú lam,u ru-sú lam,gian ga-sú lam,hạt ta-sú 

lam,ba đà-sú lam,sa van ga-bờ ra ty dên ga-sú lam 

Bhūta vetāḍa ḍāka-ḍākinī jvara. 

Dadru kāṇḍu kiṭibhalotavai sarpa-lohāliṅga,śūṣatra 

sagara viśa-yoga, 

agni udaka mara vaira kāntāra akālaṃ-mṛtyu. 

Bu ta,vê ta đà,đà ca-đà ki ni,già ra. 

Đà đờ ru,can đu,ki ti ba lô ta vai,sa ra pa-lô ha lin 

ga,sú sa tra,sa ga ra,vi sá-dô ga,a gờ ni,u đà ca,ma 
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ra,vai ra căn ta ra,a ca lam mi rít ti u. 

 Traibuka trai-laṭaka vṛścika sarpa nakula,siṃgha 

vyāghra ṛkṣa tarakṣa mṛga,sva-para jīva teṣāṃ 

sarveṣāṃ. 

Trai bu ca,trai-la ta ca,ri sờ ci ca,sa ra pa,na cu 

la,sim ga,vy da gờ ra,rít sa,ta rát sa,ni ga,soa-pa 

ra,div a,tê sam,soa vê sam, 

ṣitātapatraṃ mahā-vjroṣṇīṣaṃ mahā-pratyaṅgiraṃ. 

Si ta tha pa trăm,ma ha-di rô si ni sam,ma ha-bờ ra 

ty dên gi ram. 

Yāvadvā-daśa yojanābhyantareṇa, 

sīmā-bandhaṃ karomi, diśā-bandhaṃ karomi,pāra-

vidyā-bandhaṃ karomi, tejo-bandhaṃ karomi, 

da vát va-đà sá,dô già na bi dên ta rê na,si ma-ban 

đam,ka rô mi,đi sá 

-ban đam,ka rô mi,ba ra-vít da-ban đam,ka rô mi,tê 

dô-ban đam,ka rô mi, 

hasta-bandhaṃ karomi, pāda-bandhaṃ 

karomi,sarvāṅga-pratyaṅga-bandhaṃ karomi. 

Hạt ta-ban đam,ka rô mi,ba đà-ban đam,ka rô 

mi,soa van ga-bờ ra ty dên ga-ban đam,ka rô mi, 

Tadyathā: Oṃ anale anale viśade viśade vīra vjra-

dhare,bandha bandhani, vajra-pāṇi phaṭ! hūṃ brūṃ 

phaṭ! svāhā. 

Ta đi da tha:um! A na lê,a na lê,vi sá đê,vi sá đê,vi 

ra-di ra-đà rê,đan đà,ban đa ni,va di ra-ba ni,phat! 

hùm,bờ rum,phát! soa ha. 

 

Namaḥ stathāgatāya sugatāya arhate samyak-

saṃbuddhāya, 

siddhyantu mantra-pada svāhā. 
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Na ma ha,sờ ta tha ga ta da,su ga   ta da,a ra ha 

tê,sam dắt-sam bút đà da,sít đi dên tu,man tra-ba 

đà,soa ha. 

 
ĐỆ NHỨT 

 
Nam mô(Kính lễ) tát(tất cả ) đát tha(Như Lai) tô 
già đa da(Thiện Thệ) a ra ha đế(A La Hán) tam 
miệu(tam thế) tam bồ đà tỏa(Chánh Đẳng Chánh 
Giác Phật). Tát(tất cả) đát tha(Thế Tôn) Phật đà( 
chứng ngộ) cu tri sắc ni san(Phật Đảnh). 
Nam mô(Kính lễ) tát bà(tất cả) bột đà(chứng ngộ) 
bột địa(Bồ tát), tát đa bệ tệ(Chúng Hội). 
Nam mô(Kính lễ) tát đa nẩm(thập phương) tam 
miệu(tam thế) tam bồ đà(Chánh Đẳng Giác Phật) 
cu tri nẩm(thiên vạn). Ta xá ra bà ca(đắc quả 
Thanh Văn ) tăng già nẩm(Thánh Chúng Giải 
Thoát). 
Nam mô(Kính lễ) lô kê a la hán đa nẩm(Thánh 
Chúng A La Hán ). 
Nam mô(Kính lễ)  tô lô đa ba na nẩm(Thánh 
Chúng Tu Đà Hàm). 
Nam mô(Kính lễ)  ta yết rị đà(nhất độ) già di 
nẩm(Thánh Chúng Tư Đà Hàm).(thiếu) 
Nam mô(Kính lễ)  lô kê(thế gian) tam miệu già đa 
nẩm(Tứ Quả Chứng Ngộ Chúng). Tam miệu già ba 
ra để ba đa na nẩm(Chánh Hạnh Chúng). 
Nam mô(Kính lễ)  đề bà(Chư Thiên) ly sắc 
nỏa(Tiên chúng). 
Nam mô(Kính lễ)  tất đà da(thành tựu) tỳ địa 
da(minh chú) đà ra(thọ trì) ly sắt nỏa(Chư Tiên 
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Chúng).  
Xá ba noa yết ra ha ta ha ta ra ma tha nẩm(và 
Chúng Thiên Nhơn trì chú lực nhiếp ác phục 
thiện). 
Nam mô(Kính lễ)  bạt ra ha ma ni(Phạm Thiên 
Chúng). 
Nam mô(Kính lễ)  nhơn đà ra da(Đế Thích Thiên ). 
Nam mô (Kính lễ) bà già bà đế(phước đức Tôn), lô 
đà ra da(Đại Tự Thiên Vương). Ô ma bát đế(Điểu 
Ma Thiên Hậu), ta hê dạ da(cập chư quyến 
thuộc,bộ hạ chúng). 
Nam mô(Kính lễ)  bà già bà đế(phước đức  
Tôn),na ra dỏa noa da(Na La Diên Thiên),bàn giá 
(ngũ-5)ma ha(đại) tam mộ đà ra(Pháp ấn). 
Nam mô (Kính lễ) tất yết rị đa da(lễ bái). 
Nam mô (Kính lễ)bà già bà đế(phước đức Tôn), 
ma ha ca ra da(Đại Hắc Thiên ). Địa rị bác lặc(tam 
cung điện) na già ra(thành). Tỳ đà ra ba noa ca ra 
da(năng phá hoại). A địa mục đế(thành tựu). Thi 
ma xá na nê bà tất nê(cư trụ xứ). Ma đát rị(Mẫu 
Chúng) già noa(Lâm Thi Nữ Chúng). 
Nam mô(Kính lễ) tất yết rị đa da.(đảnh lễ) 
 
Nam mô (Kính lễ)bà già bà đế(Thế Tôn). Đa tha 
già đà (Như Lai cập chư quyến thuộc)cu ra da(bộ 
tộc). 
Nam mô(Kính lễ) bát đầu ma(Thanh Tịnh Liên 
Hoa) cu ra da(bộ tộc). 
Nam mô(Kính lễ) bạt xà ra (Bất Họa Kim Cang)cu 
ra da(bộ tộc). 
Nam mô (Kính lễ)ma ni (Vô Cấu Ma Ni Bảo )cu ra 
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da(bộ tộc). 
Nam mô(Kính lễ) già xà ( yết ma)cu ra gia(bộ tộc). 
 
Nam mô(Kính lễ) bà già bà đế(Thế Tôn), đế rị 
trà(Kiên Cố) du tây na(Dũng Mãnh), ba ra ha ra 
noa(Quân Kích) ra xà dà(Vương), đa tha già đa 
da(Như Lai). 
Nam mô(Kính lễ)  bà già bà đế(Thế Tôn). 
Nam mô(Kính lễ)  a di đa bà da(A Di Đà ), đa tha 
dà đa la(Như Lai), a ra ha đế(Ứng Cúng), tam miệu 
tam bồ đà da(Chánh Đẳng Chánh Giác Phật). 
Nam mô(Kính lễ)  bà già bà đế(Như Lai), a sô bệ 
da(A Súc), đa tha già đa da(Thế  Tôn), a ra ha 
đế(Ứng Cúng), tam miệu tam bồ đà da(Chánh 
Đẳng Chánh Giác Phật). 
Nam mô(Kính lễ)  bà già bà đế(Như Lai), bệ sa xà 
da(Dược) cu lô(Sư) phệ trụ rị da(Lưu Ly) bát ra 
bà(Quang) ra xà da(Vương), đa tha già đa 
da(Phật). 
Nam mô(Kính lễ)  bà già bà đế(Thế Tôn), tam bổn 
sư bí da(Khai Phu Hoa), tát lân nại ra(Sa La Thọ) 
lặc xà da(Vương),đa tha già đa da(Như Lai), a ra 
ha đế(Ứng Cúng), tam miệu tam bồ đà da(Chánh 
Đẳng Chánh Giác Phật). 
Nam mô(Kính lễ)   bà già bà đế(Thế Tôn), xá kê dã 
mẫu na duệ(Thích Ca Mâu Ni), đa tha già đa 
da(Như Lai), a ra ha đế(Ứng Cúng), tam miệu tam 
bồ đà da(Chánh Đẳng Chánh Giác Phật). 
Nam mô (Kính lễ)  bà già bà đế(Thế Tôn), lặc đác 
na (Bảo) kê đô(Hoa Tràng) ra xà da(Vương), đa 
tha già đa da(Như Lai), a ra ha đế(Ứng Cúng), tam 
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miệu tam bồ đà da(Chánh Đẳng Chánh Giác 
Phật),đế biều (như vậy)nam mô(quy y) tát yết rị 
đa(đảnh lễ), ế đàm(như vậy) bà giá bà đa(Thế 
Tôn), tát đác tha già đô(Như Lai) sắc ni sam(Đảnh 
Kế), tát đác đa (Bạch)bác đác lam(Cái). 
Nam mô(Kính lễ) a bà ra thị đam(Vô Năng Thắng 
Giả), bác ra đế dương kỳ ra(năng phục chư ác 
chú), tát ra(tất cả) bà bộ đa(Hóa Sanh) yết ra 
ha(Quỷ Mị), ni yết ra ha(hàng phục) yết ca ra ha 
ni(khiến), bạc ra bí địa da (ngoại đạo chú)sất đà 
nể(đoạn trừ), 
a ca ra mật rị trụ(Bất Đắc Kỳ Tử Giả), bát rị đát ra 
da nảnh yết rị(năng cứu độ), tát ra bà(tất cả) bàn 
đà na( chướng nạn )mục xoa ni(giải thoát), tát ra 
bà(tấ cả)  đột sắc tra (ác)đột tất phạp bát na(ác 
mộng) nể phạt ra ni(tiêu trừ), 
giả đô ra thất đế nẫm(84 loại ), yết ra ha(Quỷ) ta 
ha tát ra nhã xà(1000 Chúng Quỷ), tỳ đa băng ta 
na yết rị(quy phục), a sắc tra băng xá đế nẫm(nhị 
thập bác -28 ), na xoa sát đác ra nhã xà(Tinh Tú), 
ba ra tát đà na yết rị(an định), a sắc tra nẫm( 8 ), 
ma ha(đại) yết ra ha nhã xà(Quỷ Chúng), tỳ đa 
băng tát na yết rị(tồi phục), tát bà(tát cả ) xá đô 
lô(oan gia) nể bà ra nhã xà(giải hóa), hô lam(các 
loại) đột tất phạp nan(ác mộng) giá(nhiều ác 
mộng) na xá ni(tiêu trừ), bí sa(độc dược) xá tất 
đác ra(dao gậy), a kiết ni(hỏa tai) ô đà ca(thủy tai) 
ra nhã xà(tiêu trừ), a bát ra thị đa cu ra(Vô Năng 
Thắng giả) ma ha(đại) bác ra chiến trì(oai hùng), 
ma ha(đại) điệp đa(vận mênh), ma ha(đại) đế 
xà(quang minh), ma ha(đại) thuế đa xà bà ra( sắc 
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trắng hỏa quang), ma ha(đại) bạt ra(lực) bàn đà 
ra(Bạch Y) bà tất nể(Long Vương), a rị da(Thánh) 
đa ra(Ta Ra), tỳ rị cu tri(thần lực ), thệ bà tỳ xà 
da(tối thắng), bạc xà ra (Kim Cang)ma lễ để(đánh 
phá,), tỳ xá lô đa(đồng phụng lệnh), bột đằng dõng 
ca(Liên Hoa tướng), bạt xà ra chế hắt na a giá(Kim 
Cang Lực Sĩ),ma ra chế bà(tối thắng) bác ra chất 
đa(tối tối thắng), bạc xà ra thiện trì(chày kim 
cang), tỳ xá ra giá(tồi phá), 
phiến đa(Thiện Thệ) xá bệ đề bà (Chư Thiên 
chúng)bổ thị đa(sở cúng dường),tô ma lô ba(hảo 
tướng), ma ha thuế đa(Thái Bạch Kim Tinh), a rị 
da(Thánh) đa ra(Ta Ra), ma ha bà ra(Đại Lực  
Mẫu), a bác ra(oai quang), bạt xà ra(Kim Cang) 
thương yết ra chế bà(Vô Năng Thắng),bạt xà ra cu 
ma rị(Kim Cang Đồng Tử), cu lam đà rị(nữ chủng 
tánh), bạt xà ra hắc tát đa(Kim Cang Thủ) giá tỳ 
địa gia(trì minh chú) kiền giá na(sắc vàng) ma rị 
ca(Tứ Thiên Vương Thái Tử), khuất tô 
mẫu(Nguyệt Thái Tử) bà yết ra đá na(hảo tướng 
bảo châu), bệ lô giá na(hào quang mặt trời chiếu 
sáng) cu rị da(sanh ra), dạ ra thố sắt ni sam(Phổ 
Chiếu Phật Đảnh), tỳ chiết lam bà ma ni giá(Kim 
Cang Thần Nữ), bạt xà ra ca na ca(Kim Cang Sứ 
Giả) ba ra bà(Liên Hoa Thần Chúng), lô xà na(thần 
nhãng quang minh) bạt xà ra đốn trỉ giá(Kim Cang 
Miệng Rộng), thuế đa giá(bạch sắc quang huy) 
ca ma ra sát(mắt Liên Hoa ) xa thi ba ra bà(chiếu 
sáng như mặt trăng ). ế đế di đế(như vậy), mẫu đà 
ra yết noa(ấn pháp), ta bệ(đồng) ra sám(hộ trì), 
quật phạm đô( bảo hộ), ấn thố na mạ mạ 
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tỏa(người thọ trì). 
 

ĐỆ NHỊ 
Ô hồng(Quy mệnh), rị sắt yết noa(Tiên Chúng), 
bác lặc xá tất đa(tán thán), tát đát tha già đô(Phật) 
sắc ni sam( Đảnh). Hổ hồng(Phụng lệnh), đô lô 
ung(Phật Đảnh Lăng Nghiêm Chú) chiêm bà 
na(Phá Họa Giả), Hổ hồng(phụng lệnh), đô lô 
ung(Phật Đảnh Lăng Nghiêm Chú)  tất đam bà 
na(chế ngự giả). Hổ hồng(Phụng lệnh), đô lô ung 
(Phật Đảnh Lăng Nghiêm Chú) ba ra sắc địa 
da(Ngoại Đạo Chú) tam bát xá noa yết ra(các ác 
chú cho vào bụng). Hổ Hồng(Phụng lệnh), đô lô 
ung(Phật Đảnh Lăng Nghiêm chú), tát bà(tất cả) 
dược xoa( Dạ Sa) hắt ra sát ta(La Sát), yết ra ha 
nhã xà(Quỷ Thần Chúng), tỳ đằng băng tát na yết 
ra(tự hàng phục). Hổ hồng(Phụng lệnh), đô lô 
ung(Phật Đảnh Lăng Nghiêm Chú), giả đô ra thi để 
nẫm(84 loại), yết ra ha(Quỷ), ta ha thi để nẫm, yết 
ra ha, ta ha tát ra nẫm(Chúng Thần Nghìn Tay), tỳ 
đằng băng tát na ra( tự hàng phục). Hổ 
hồng(Phụng lệnh), đô lô ung(Phật Đảnh Lăng 
Nghiêm Chú), ra xoa(hộ trì), bà già phạm(Thế 
Tôn) tát đát tha già(Như Lai) đô sắc ni sam(Quyền 
Đảnh), ba ra điểm xà kiết rị(làm điều phục), ma 
Ha(đại) ta ha tát ra(Chúng Thần Nghìn Tay), bột 
thọ ta ha tát ra thất rị sa(Nghìn Đầu Thần Nữ), cu 
tri ta ha tát nê đế lệ(Thiên Vạn Nhãn Thần Nữ), a 
tệ đề thị bà rị đa(đốt lửa nhảy múa Thần Nữ) , tra 
tra anh ca (các loại các tướng) ma ha (đại)bạt xà 
lô đà ra(Kim Cang Luân), đế rị bồ bà na(thống 
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nhiếp tam giới), man trà ra(đàn tràng), ô 
hồng(lệnh), ta tất đế(an hòa) bạc bà đô(bình 
đẳng), mạ mạ(cho con:người trì chú) ấn thố na mạ 
mạ tỏa(tu trì thành tựu). 
 

ĐỆ TAM 
Ra xà bà dạ(Vương nạn), chủ ra bạt dạ(trộm cướp 
nạn), a kỳ ni bà dạ(hỏa nạn), ô đà ca bà dạ(thủy 
nạn), tỳ xa bà dạ(thuốc độc nạn), xá tát đa ra bà 
dạ(dao gậy nạn), bà ra chước yết ra bà dạ(chiến 
tranh nạn), đột sắc xoa bà dạ(đói khác nạn), a xá 
nể bà dạ(thời tiết nạn), a ca ra mật rị trụ bà 
dạ(đột tử nạn), đà ra ni bộ di kiếm ba già bà đà bà 
dạ(động đất nạn), ô ra ca bà đa bà dạ(các hành 
tinh va chạm nạn), lặc xà đàng trà bà dạ(tai nạn 
pháp luật), na già bà dạ(Rồng Rắn gây hại), tỳ điều 
đát bà dạ(Thiên Lôi chấn kích nạn), tô ba ra noa 
bà dạ(Kim Sí Điểu nạn), dược xoa yết ra ha(Quỷ 
Dạ Xoa gây hại), ra xoa tư yết ra ha(Quỷ La Sát gây 
hại), tất rị đa yết ra ha(Quỷ Đói gây hại), tỳ xá giá 
yết ra ha, bộ đa yết ra ha(Hóa Sanh Quỷ gây hại), 
cưu bàn trà yết ra ha(Cưu Bàn Trà Quỷ gây hại), 
bổ đơn na yết ra ha(Quỷ Đói rất hôi thối gây 
hại),ca tra bổ đơn na yết ra ha(Quỷ Đói rất hôi 
thối gây hại), tất kiền độ yết ra ha(Quỷ gây mùi 
thối gây hại), a bá tát ma ra yết ra ha(Quỷ Đầu Dê 
gây hại), ô đàn ma đà yết ra ha(Quỷ Điên 
Loạn,Quỷ Nhiệt  Nóng gây hại), xa dạ yết ra 
ha(Quỷ Hiện Hình gây hại), hê rị bà đế yết ra 
ha(Quỷ Nữ đi bằng bụng gây hại), xã đa ha rị 
nẫm(Quỷ ăn tinh khí), yết bà ha rị nẩm(ăn bào 
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thai Quỷ ), lô địa ra ha rị nẩm(Quỷ hút máu), mang 
ta ha rị nẩm(Quỷ hút dầu mở), mê đà ha rị 
nẩm(Quỷ ăn thịt), ma xà ha rị nẩm(Quỷ ăn tủy 
trong xương), xà đa ha rị nữ(Quỷ hút sanh khí), 
thị tỷ đa ha rị nẩm(Quỷ đoạt mạng), tỳ đa ha rị 
nẩm(Quỷ hút hương hoa) bà đa ha rị nẩm(Quỷ ăn 
chất thảy), a du giá ha rị nữ(Quỷ ăn đồ bẩn),chất 
đa ha rị nữ(Quỷ ăn trái tim), đế sam tát bệ 
sam(như vậy chúng Quỷ), tát bà yết ra ha nẩm(vô 
số chúng Quỷ), 
 tỳ đà dạ xà(chú lực) sân đà dạ di(chiến phạt), kê 
ra dạ di(đoạn trừ), ba rị bạt ra giả ca hất rị 
đởm(Ngoại Đạo gây hại), tỳ đà dạ xà(chú lực)  sân 
đà dạ di(chiến phạt), kê ra dạ di(đoạn trừ), trà 
diễn ni hất rị đởm(Hồ Ly Quỷ gây hại), tỳ đà dạ 
xà(chú lực) sân đà dạ di(chiến phạt), kê ra dạ 
di(đoạn trừ), ma ha(đại) bát du bác đát dạ(Ác 
Thú), lô đà ra(bạo ác)hất rị đởm(gây hại), tỳ đà dạ 
xà (chú lực)sân đà dạ di(chiến phạt), kê ra dạ 
di(đoạn trừ), na ra dạ noa (Na La Diên Thiên)hất 
rị đởm(gây hại), tỳ đà dạ xà(chú lực) sân đà dạ 
di(chiến phạt), kê ra dạ di(đoạn trừ), đát đỏa già 
lô trà tây(Kim Sí Điểu cập chư thuộc bộ hạ ) hất rị 
đởm(gây hại), tỳ đà dạ xà(chú lực) sân đà dạ 
di(chiến phạt), kê ra dạ di(đoạn trừ), ma ha ca ra 
(Đại Hắc Thiên Thần)ma đát rị già noa(Quỷ Thần 
Chúng) hất rị đởm(gây hại), tỳ đà dà xà(chú lực) 
sân đà dạ di(chiến phạt), kê ra dạ di(đoạn trừ), ca 
ba rị ca(ngoại đạo tu không mặc quần áo) hất rị 
đởm(gây hại), Tỳ đà dạ xà(chú lực)  sân đà da 
di(chiến phạt), kê ra dạ di(đoạn trừ), xà dạ yết 
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ra(tối thắng tác mật), ma độ yết ra tát bà ra tha ta 
đạt na(tổng trì chú thuật thành tựu) hất rị 
đởm(gây hại), tỳ đà dạ xà (chú lực) sân đà dạ 
di(chiến phạt), kê ra dạ di(đoạn trừ), giả đốt ra bà 
kỳ nể (Tứ Tỉ Muội Thần Nữ) hất rị đởm(gây hại), 
tỳ đà dạ xà(chú lực)  sân đà dạ di(chiến phạt), kê 
ra dạ di(chiến phạt), tỳ rị dương hất rị tri(Đấu 
Chiến Thắng Thần), nan đà kê sa ra(Tự Tại Thiên) 
dà noa bác đế(Tỳ Na Dạ Ca Thần), sách hê dạ 
(quyến thuộc bộ hạ )hất rị đởm(gây hại),tỳ đà dạ 
xà(chú lực)  sân đà dạ di(chiến phạt), kê ra dạ 
di(đoạn trừ), na yết na xá ra bà noa(ngã mạng 
ngoại đạo) hất rị đởm(gây hại), tỳ đà dạ xà (chú 
lực) sân đà dạ di(chiến phạt), kê ra dạ di(đoạn 
trừ), a-la-hán(ngoại đạo Kỳ Na giáo A La Hán) hất 
rị đởm,tỳ đà dạ xà(chú lực)  sân đà dạ di(chiến 
phạt), kê ra dạ di(đoạn trừ), tỳ đa ra già (Tử Quỷ 
Ly Dục)hất rị đởm(gây hại), tỳ đà dạ xà(chú lực)  
sân đà dạ di(chiến phạt), kê ra dạ di(đoạn trừ), 
bạt xả ra ba nể(Kim Cang Thủ), cu hê dạ(Mật 
Tích), cu hê dạ(Chấp Kim Cang Thần) xa địa bát 
đế(Lực Sĩ Giả) hất rị đởm(gây hại), tỳ đà dạ xà(chú 
lực)  sân đà dạ di(chiến phạt), kê ra dạ di(đoạn 
trừ), ra thoa (bảo hộ)vỏng(Người trì chú), bà dà 
phạm(Thế Tôn chánh pháp), ấn thố na(Người trì 
chú thành kính )mạ mạ tỏa.( tu trì viên mãn) 

 
ĐỆ TỨ 

Bà già phạm(Thế Tôn), tát đát đa bác đá ra(Đại 
Lăng Nghiêm), Nam mô tý lô đô đế(kính lễ tán 
thán), a tất đa na ra lặc ca(vô thượng), ba ra 



MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI TẬP 2-THÍCH LINH QUANG 

 

71 

 

bà(quang) tất phổ tra(phổ chiếu), tỳ ca(phóng 
quang) tát đát đa bát đế rị(Lăng Nghiêm), thập 
Phật ra(quang minh) thập Phật ra(quang minh), 
đà ra(oai quang) đà ra(oai quang), tần đà ra(biến 
oai quang), tần đà ra(biến oai quang), sân 
đà(đoạn trừ) sân đà(đoạn trừ). Hổ hồng(sắc 
lệnh). Hổ hồng(sắc lệnh), phấn tra(tồi phá), phấn 
tra(tồi phá), phấn tra(tồi phá), phấn tra(tồi 
phá),phấn tra(tồi phá), ta ha(thành tựu),  
 
hê hê(Hô sắc lệnh) phấn(tồi phá), a mâu ca da(Bất 
Không Sứ Giả) phấn(tồi phá), a ba ra đề ha đa (Vô 
Chướng Ngại Thần)phấn(tồi phá), ba ra bà ra đà 
(Bố Nguyện Thần)phấn(tồi phá), a tố ra (Thần A 
Tu La)tỳ đà ra ba ca (Thần Danh)phấn(tồi phá), 
tát bà(tất cả) đề bệ tệ (Thiên Thần 
Chúng)phấn(tồi phá), tát bà (tất cả)na già tệ(Long 
Vương) phấn(tồi phá), tát bà(tất cả) dược xoa 
tệ(Dược Xoa) phấn(tồi phá), tát bà (tất cả)kiền 
thát bà tệ(Tầm Hương Âm Nhạc Quỷ) phấn(tồi 
phá), tát bà(tất cả) bổ đơn na tệ(Chúng Quỷ Đói) 
phấn(tồi phá), ca tra bổ đơn na tệ(Chúng Quỷ Đói 
Hôi Thối)  phấn(tồi phá), (thiếu)tát bà(tất cả) đột 
lang chỉ đế tệ (Đại Cường Lực Chúng 
Quỷ)phấn(tồi phá), tát bà(tất cả) đột sáp tỷ lê hất 
sắc đế tệ(Nản Khiến Chúng Quỷ) phấn(tồi phá), 
tát bà(tất cả) thập bà lê tệ (Ly Mị Vong Lượng Quỷ 
Chúng)phấn(tồi phá), tát bà(tất cả) a bá tất ma lê 
tệ(Làm Không Nhớ Chúng Quỷ) phấn(tồi phá), tát 
bà(tất cả) xá ra bà noa tệ(Ngoại Đạo Bà la Môn) 
phấn(tồi phá), tát bà (tất cả)địa đế kê tệ (Ngoại 
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Đạo Chúng)phấn(tồi phá), tát bà (tất cả)đát ma đà 
kê tệ(Ác Tách Chúng) phấn(tồi phá), tát bà(tất cả) 
tỳ đà da ra thệ giá lê tệ(Trì Chú Chúng) phấn(tồi 
phá), xà dạ yết ra(năng thắng) ma độ yết ra(mật 
tác), tát bà ra tha (chúng sự)ta đà kê tệ (thành 
tựu)phấn(tồi phá); tỳ địa dạ giá 
lê tệ (Trì Chú Chúng)phấn(tồi phá), giả đô ra 
phược kỳ nể tệ (Tứ Tỉ Muội Thần Nữ)phấn(tồi 
phá), bạt xà ra cu ma rị(Kim Cang Đồng Tử Nữ ), 
tỳ đà dạ ra thệ tệ(Trì Vương Chú Thần) phấn(tồi 
phá), ma ha ba ra đinh dương xoa tỳ rị tệ(Đại Bảo 
Hộ Thần) phấn(tồi phá),bạt xà ra(Kim Cang) 
thương yết ra dạ(Pháp Loa Ác Đạo Chúng), ba ra 
trượng kỳ ra xà da(Khổ Độc Thần Vương) 
phấn(tồi phá), ma ha ca ra dạ(Đại Hắc Thiên), ma 
ha mạt đát rị ca noa(Quỷ Thần Chúng). Nam mô ta 
yết rị đa dạ(Ác Sư Tác Lễ) phấn(tồi phá), 
tỷ sắc noa tỳ duệ(Bì Nữa Thiên) phấn(tồi phá), 
bột ra ha mâu ni duệ(Phạm Thiên Nữ) phấn(tồi 
phá), a kỳ ni duệ(Hỏa Thiên) phấn(tồi phá), ma ha 
yết rị duệ (Đại Hắc Thiên Nữ)phấn(tồi phá), yết ra 
đàn trì duệ(Hắc Áo Thần) phấn(tồi phá), miệc đát 
trị duệ(Thần Mẫu Chúng) phấn(tồi phá), lao đát rị 
duệ(Quỷ Thần) phấn(tồi phá), giá văn trà 
duệ(Binh Thần Nữ Chúng) phấn(tồi phá), yết la ra 
đát rị duệ(Hắc Dạ Nữ Thần) phấn(tồi phá), ca bác 
rị duệ(Độc Lâu Thần Nữ) phấn(tồi phá), a địa mục 
chất đa ca thi ma xá na(Tử Đà Lâm Thi ), bà tư nể 
duệ (bảo thủ)phấn(tồi phá), diễn kiết chất(bất cứ 
chủng loại nào), tát đỏa bà tỏa(thành tâm trì chú), 
mạ mạ(người trì chú) ấn thố na mạ mạ tỏa(tu trì 
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thành tựu). 
ĐỆ NGŨ 

Đột sắc tra chất đa(ác tâm), a mạt đát rị chất 
đa(vô từ tâm), ô xà ha ra(ăn tinh khí Quỷ), già bà 
ha ra(ăn thai tạng Quỷ), 
lô địa ra ha ra(hút máy Quỷ), ta bà ha ra(hút chất 
nhờn Quỷ), ma xà ha ra(ăn tủy xương Quỷ), xà đa 
ha ra(hút sanh khí Quỷ), thị tỷ đa ha ra(lấy mạng 
Quỷ), bạc lược dạ ha ra(ăn đồ cúng Quỷ), kiền đà 
ha ra(hút hương thơm Quỷ), bố sử ba ha ra(ăn 
hoa Quỷ), phả ra ha ra(ăn trái quả Quỷ),bà tỏa ha 
ra(ăn lúa gạo Quỷ), bác ba chất đa(không từ tâm), 
đột sắc tra chất đa(ác tâm), lao đà ra chất đa(hung 
ác tâm), dược xoa yết ra ha(Dược Xoa Quỷ Mị), ra 
sát ta yết ra ha,(La Sát Quỷ Mị) bế lệ da yết ra 
ha(Bế Lệ Da Quỷ Mị), tỳ xá giá yết ra ha(ăn thịt 
người chết Quỷ Mị), bộ đa yết ra ha(hóa sanh Quỷ 
Mị), cưu bàn trà yết ra ha(Cưu Bàn Trà Quỷ Mị), 
tất kiền đà yết ra ha(Tất Kiền Đà Quỷ Mị), ô đát 
ma đà yết ra ha(Điên Loạn Quỷ), xa dạ yết ra 
ha(Hiện Hình Quỷ), a bá tất ma ra yết ra ha(Quỷ 
Đầu Dê), trạch khê cách trà kỳ ni yết ra ha(ăn thịt 
Quỷ Nữ), rị Phật đế yết ra ha(Nữ Quỷ đi bằng 
bụng), xà di ca yết ra ha(Quỷ hình con ngựa), xá 
cu ni yết ra ha(Quỷ hình con đại bàng), lao đà ra 
nan địa ca yết 
ra ha(hung ác Quỷ thích gây hại), a lam bà yết ra 
ha(A Lam Bà Quỷ), kiền độ ba ni yết ra ha(Vô 
Thanh Âm Quỷ),  
 
thập Phật ra(phát nhiệt bệnh) yên ca hê ca(một 
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ngày phát bệnh), trụy đế dược ca(hai ngày phát 
bệnh), đát lệ đế dược ca(ba ngày phát bệnh), giả 
đột thác ca(bốn ngày phát bệnh), 
ni đề thập phạt ra(thường phát nhiệt), tỷ sam ma 
thập phạt ra(phát nhiệt không hạ), bạc để 
ca(trúng gió), tỷ để ca(bệnh da liễu),thất lệ sắt 
mật ca(bệnh viêm đường ăn uống), ta nể bác đế 
ca(tạp bệnh), tát bà thập phạt ra(tất cả nhiệt 
bệnh), thất lô kiết đế(bệnh đau đầu), mạt đà bệ 
đạt lô chế kiếm(bệnh đau nửa đầu), a tỷ lô 
kiềm(bệnh đau mắt), mục khê lô kiềm(bệnh đau 
mũi), yết rị đột lô kiềm(tâm bệnh), yết ra ha yết 
lam(bệnh về tai,cổ họng), yết na du lam(bệnh đau 
toàn thân), đản đa du lam(bệnh đau răng), hất rị 
dạ du lam(tâm bệnh), mạt mạ du lam(bệnh đau 
gân xương), bạt rị thất bà du lam(bệnh đau xương 
sường), tỷ lật sắc tra du lam(bệnh đau lưng), ô đà 
ra du lam(bệnh đau bụng), yết tri du lam(bệnh 
đau eo lưng), bạt tất đế du lam(bệnh đau mắt cá 
chân), ô lô du lam(bệnh đau xương đùi), thường 
già du lam(bệnh đau bắp chân), hắc tất đa du 
lam(bệnh đau tay),bạt đà du lam(bệnh đau chân), 
ta phòng án già bác ra trượng già du lam(tất cả 
bệnh đau chân tay), bộ đa tỷ đa trà(mượn xác 
Quỷ), trà kỳ ni thập bà ra(ăn thịt Hồ Ly Quỷ), đà 
đột lô ca kiến đốt lô kiến tri(bệnh ghẻ nhọt),bà lộ 
đa tỳ(bệnh đậu mùa) , tát bác lô(bệnh nổi ghẻ 
ngứa), ha lăng già(bệnh viêm lở da), du sa đát 
ra(tiểu đường-bệnh lậu), ta na yết ra(ung thư 
máu,bệnh máu huyết nhiễm độc), tỳ sa dụ ca(độc 
trùng), a kỳ ni(hỏa) ô đà ca(thủy), mạt ra bệ 
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ra(oan gia trái chủ), kiến đa ra(hiểm lộ), a ca ra 
mật rị đốt(đột tử) đát liểm bộ ca(ong độc), địa lật 
lặc tra(ngựa hoang), tỷ rị sắc chất ca(bò cạp), tát 
bà(rắng độc) na cu ra(chuột hoang), tứ dẫn già(sư 
tử) tệ yết ra(hổ), rị dược xoa(gấu), đác ra sô(chó 
sói ), mạt ra thị phệ đế sam(bò hoang), ta bệ 
sam(như vậy), tất đát đa bác đát ra(Phật Đảnh 
Lăng Nghiêm), ma ha bạc xà lô sắc ni sam(Đại Kim 
Cang Phật Đảnh),ma ha bác lặc trượng kỳ lam(đại 
bảo hộ), dạ ba đột đà xá dụ xà na(thập do tuần), 
biện đát lệ noa(thành cấm giới), tỳ đà da bàn đàm 
ca lô di(thần chú lệnh cấm giới), đế thù bàn đàm 
ca lô di(thập phương cấm giới), bát ra tỳ đà(thần 
chú bảo hộ), bàn đàm ca lô di(lệnh cấm giới), đác 
điệc tha(thuyết chú). 
 
Án(sắc lệnh), a na lệ(cam lồ hỏa), tỳ xá đề(thanh 
tịnh), bệ ra bạc xà ra đà rị(Kim Cang Vô Úy), bàn 
đà bàn đà nể(tróc phược), bạt xà ra bàn ni (Kim 
Cang Thủ)phấn(tồi phá). Hổ hồng(phụng lệnh), đô 
lô ung(Lăng Nghiêm Chú) phấn(tồi phá), ta bà 
ha(thành tựu). 
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Hình Phật Mẫu Bạch Tán Cái 
 
Phụ thuyết tâm chú:Chú Lăng Nghiêm ở Tây Tạng 
gọi là Phật Mẫu Bạch Tán Cái,gọi là vô tướng 
chú,như màu trắng hư không bao trùm tất cả thế 
giới,diệt trừ ô uế độc hại của chúng sanh và tất cả 
ma quỷ gây ra. 
Om sarva tathāgato ṣṇīṣa sitātapatre hūm phaṭ 

svāhā | hūm ma ma hūm ni svāhā 

 

Phát âm phạn ngữ 

Ôm, soa và , ta tha ga tô, si ni sa,si ta tha pa 

trê,hùm,phát,soa ha| 
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hùm ma ma hùm ni soa ha! 

 

Dịch nghĩa : 

Om(quy mệnh) sarva(tất cả) tathāgato(chư Phật) 

ṣṇīṣa (Phật đảnh)sitātapatre(Phật Mẫu Bạch Tán 

Cái) hūm(Ấn lệnh) phaṭ(đánh phá) svāhā (thành 

tựu)|  

hūm ma ma hūm ni(bảo hộ) svāhā(thành tựu) 

 
Thần chú:hūm ma ma hūm ni svāhā,là chú Lăng 
Nghiêm giáp vị bảo hộ.Thần chú này,được Vua 
Càn Long trấn ở Càn Long cung,làm cho Triều 
Thanh thịnh trị. 
 
 

 
Đây là thạch trụ trấn tại  

Càn Long cung 
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BẢO TẠNG THIÊN NỮ ĐÀ LA NI 

Cầu Tài Chú 

 

 

 

 
 

Bảo Tạng Thiên Nữ(deva) chính là công đức thiên 

nữ,năng cứu hộ cho tất cả chúng sanh bạt 

phƣớc,nghiệp chƣớng thâm dày,nhà cửa không 

có,tiền tài không đủ.Những chúng sanh ấy,trƣớc phải 

quy y tam bảo,sám hối tội lỗi đã qua,giữ gìn tam quy 

ngũ giới.Mỗi ngày phải trƣớc Phật và Bồ Tát cầu 

nguyện,phát tâm chuyên cần đọc tụng chú ấy 21 lần 

,ngày qua tháng lại sẽ đƣợc nhƣ nguyện. 

 

Một thở nọ,tại cung trời Tam Thập Tam Thiên ,Thiên 
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chủ Ma Hê Thủ La,cùng chƣ thiên chúng,đồng tán 

dƣơng Bảo Tạng Thiên Vƣơng tên là Trá La Khƣ,có 

oai đức sắc lực không ai bằng ở thế gian,hồi thiên 

động địa,huynh sơn phục hải,binh phạt chiến 

thắng,tiền tài bảo vật,tích lỹ nhƣ núi cao,cho thế gian 

thọ dụng. 

 

Lợi ích: 

Công ăn việc làm thành công. 

Tiền Tài Nhƣ ý 

Bệnh tật tiêu trừ,gặp đƣợc linh dƣợc chữa trị,tăng 

thêm tuổi thọ. 

Tam tai bác nạn tiêu trừ. 

Kiện tụng thắng lợi. 

Nam nữ sắc diện hồng hào,mọi ngƣời yêu mến. 

Cầu con sẽ thành tựu. 

Quỷ thần ,tiểu nhơn không hại đƣợc. 

 

Phạn chú: om, tārakā tārakā vittarddi svāhā. 

 

Phát âm phạn ngữ: um !ta ra ka, ta ra ka, vít ta ra 

đi,soa ha. 

 

Hoa ngữ chú: 唵吒羅佉吒羅佉毘多羅儞莎嚩訶. 

 

Hán Việt chú :Án trá la khƣ trá  la khƣ bì đa la di sa 

phƣợc ha. 

 

Giải Thích Nghĩa Chú: 

 

Phạn chú: om!(quy mệnh) tārakā(Bảo Tạng Thiên 

Nữ) tārakā (Bảo Tạng Thiên Nữ)  vittarddi 
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(nhiều tài bảo,vật bảo,tài sản) svāhā(thành tựu). 

 

Hoa ngữ chú: 唵(quy mệnh)吒羅 

佉(Bảo Tạng Thiên Nữ) 吒羅佉 

(Bảo Tạng Thiên Nữ) 毘多羅儞 

(nhiều tài bảo,vậtbảo,tài sản) 

 莎嚩訶(thành tựu). 

 

Hán Việt chú :Án(quy mệnh) trá la khƣ(Bảo Tạng 

Thiên Nữ) trá  la khƣ (Bảo Tạng Thiên Nữ)bì đa la 

di(nhiều tài bảo,vật bảo,tài sản)  sa phƣợc ha(thành 

tựu). 

 

Kinh nghiệm chú: 

 namaḥ samanta buddhānām. om, tārakā tārakā 

vittarddi svāhā. 

 

Phát âm :Na ma ha,sam măn ta,bút đà nam. um !ta ra 

ka, ta ra ka, vít ta ra đi,soa ha. 

   

Giải thích:  
namaḥ(kính lễ) samanta(phổ 
biến)buddhānām(Phật-Thế Tôn). om!(quy mệnh) 

tārakā(Bảo Tạng Thiên Nữ) tārakā (Bảo Tạng Thiên 

Nữ)vittarddi(nhiều tài bảo,vật bảo,tài sản) 

svāhā(thành tựu). 
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PHẬT THUYẾT ĐẠI NHƢ Ý BẢO CHÂU 

LUÂN NGƢU VƢƠNG THỦ HỘ THẦN CHÚ 

KINH 

Cầu Tài Chú 

A Mộ Già Tam Tạng  

Phụng Chiếu dịch 

 

Tôi nghe nhƣ vậy,một thở nọ,Đức Thế Tôn tại thành 

Ba La Nại,vƣờn Lộc Uyển,vì A Nhƣợc Câu Lân từng 

năm ngƣời,chuyển tứ đế pháp luân.Trong thời gian 

đó,có một vị Thiên Tử tên là Ngƣu Vƣơng 

Thần,chấp tay lạy Phật mà nói rằng:Con có “Tự Tại 

Vạn Sự Mãn Túc Thần Chú’’năng lợi ích tất cả hửu 

tình chúng sanh. 

 

Ngƣời thọ trì năng đánh phá chúng ma quân. 

 

Ngƣời thọ trì đọc tụng,hiện kiếp và hậu kiếp đƣợc vô 

lƣợng phƣớc. 

 

Ngƣời viết và cúng dƣờng,hiện kiếp và hậu kiếp tiêu 

diệt vô lƣợng tội,cho đến tội đọa  A Tỳ địa ngục. 

 

Tiêu trừ tất cả khổ,thọ mạng tăng trƣởng. 

 

Ngƣời thọ trì bảo châu tiền tài không thiếu,chí thành 

đọc tụng ,cung kính cúng dƣờng,nhiều đời nhiều 

kiếp,chuyển khổ thành phƣớc vô tận. 

 
Phạn ngữ chú: 
Om, siddhi ru, siddhi ru, bhanja bhanja. Namo 

ṛṣabha-devataya. Puṣtika abhi-ja abhi-ja, cinta-mani 
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svāhā. 

Phát âm :um! Sít đi ru,sít đi ru,ban gia ,ban gia.Na 

mô ,ri sa ba-đê va ta da.Bụt ti ka, a bi gia,a bi 

gia,chin ta-ma ni,soa ha. 

  

 

Hoa ngữ chú: 

 唵悉底嚕悉底嚕伴惹伴惹曩謨 履灑婆補瑟底迦 

阿毗遮阿毗遮 

真多摩尼莎 賀. 

 

Hán Việt chú: 

Úm tất để lỗ tất để lỗ bạn nhạ bạn nhạ nẵng mô lí 
sái bà bổ sắt để già a bì già a bì già chân đa ma ni 
sa hạ. 
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KIM CANG 
GIẢI ÁCH KINH 

(BÁC ĐẠI KIM CANG THẦN KINH) 
 
Thiền sư Phổ Am (1115-1169), họ Dư, húy Ấn 
Túc, thời Nam Tống, thuộc thế hệ thứ 13 
dòng thiền Lâm Tế. Thiền Sư đã chứng ngũ thông, 
 tinh thông  Phạn ngữ ,mật giáo và hiển giáo.  Sư 
thường dùng mật chú trị bệnh,điều phục thiên 
tai,và các tinh linh quỷ quái .Sư  được nhân dân 
kính mến, được triều đình sắc phong các danh 
hiệu cao quý, như “Đại Đức Thiền Sư”  
 
Kinh này là do Thiền sư Phổ Am Trung Hoa 
viết.Kinh văn rất uy lực,không thể nói 
hết……..Hiện nay,trong đại tạng kinh đã thất 
truyền,nhưng trong giới thiền sư và pháp sư họ 
còn lưu lại.Quyển kinh này là có cơ duyên với 
tôi,là do một vị Hòa Thượng trao truyền lại cho 
Pháp sư Lê Trung Tiên Sanh,hiệu Quảng Bác 
truyền lại  cho Pháp sư Trung Thuật,Pháp sư ấy 
trao lại cho tôi.Tôi sợ một ngày sẽ ra đi,kinh ấy sẽ 
thất truyền.Cũng vì lợi lạc cho mọi người,tôi sẽ 
dịch lại cho người đọc tụng, trừ tất cả chướng 
nạn,cầu an gia trạch,xuất nhập bình an,trừ 
chướng do nhơn và phi nhơn gây ra,thành tựu sở 
nguyện. 
 
Lưu ý:Tà tâm trong lợi ích cá nhân tu trì đọc 
tụng,sẽ bị Thần Kim Cang đánh điên đầu,tàn phế. 
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KINH VĂN 

 
TÁN PHẬT  
 
Pháp vương vô-thượng tôn  
Tam-giới vô luân thất  
Thiên nhơn chi Ðạo-sư  
Tứ-sanh chi từ-phụ  
Ư nhứt niệm quy-y  
Năng diệt tam-kỳ nghiệp  
Xưng dương nhược tán-thán  
Ức kiếp mạc năng tận.  
 
QUÁN TƯỞNG  
 
Năng lễ, sở lễ tánh không tịch,  
Cảm ứng đạo-giao nan tư nghì,  
Ngã thử đạo-tràng như Ðế-châu,  
Thập phương chư Phật ảnh hiện trung,  
Ngã thân ảnh hiện chư Phật tiền,  
Ðầu diện tiếp túc quy mạng lễ.  
 
Chí  tâm  đảnh  lễ:  Nam-mô  Tận  hư-không,  biến  
pháp-giới,  quá,  hiện,  vị-lai thập-phương chư 
Phật, Tôn-Pháp, Hiền-Thánh Tăng, Thường-trú 
Tam-Bảo.  
(1 lạy)  
 
Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Ta-bà Giáo-chủ Bổn-sư 
Thích-Ca Mâu-Ni Phật, Ðương-lai  hạ  sanh  Di-Lặc  
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Tôn  Phật,  Ðại-trí  Văn-Thù  Sư-Lợi  Bồ-tát,  Ðại 
hạnh  Phổ-Hiền  Bồ-tát,  Hộ-pháp Chư-tôn  Bồ-tát,  
Linh-sơn  hội thượng Phật Bồ-tát. (1 lạy)  
 
Chí tâm đảnh lễ: Nam-mô Tây-phương Cực-lạc 
thế-giới Ðại-từ Ðại-bi A-Di Ðà  Phật,  Ðại  bi  Quán-
Thế-Âm  Bồ-tát,  Ðại-Thế-Chí  Bồ-tát,  Ðại-Nguyện 
Ðịa-Tạng-vương Bồ-tát, Thanh-tịnh Ðại-hải-chúng 
Bồ-tát. (1 lạy) 
 
THỈNH THÁNH CHÚNG 
 
Nam mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo 
Nam mô Phật Đà Da 
Nam mô Đạt Ma Da 
Nam mô Tăng Già Da 
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
Nam mô Tây Phương Giáo 
Chủ A Di Đà Phật 
Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát 
Nam mô Phổ Am Tổ Sư Bồ Tát 
Nam mô Bách Vạn Hỏa Đầu Kim Cang Vương Bồ 
Tát 
  

KIM CANG GIẢI ÁCH KINH 
 
TÁN HƢƠNG:  

Lƣ hƣơng xạ nhiệt,  

Pháp giới mông huân.  

Chƣ Phật hải hội tất diêu văn,  

Tùy xứ kiết tƣờng vân,  



MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI TẬP 2-THÍCH LINH QUANG 

 

86 

 

Thành ý phƣơng ân,  

Chƣ Phật hiện toàn thân.  

Nam mô Hƣơng vân cái Bồ tát.  

(3 lần) 

 

Nam mô Kim Cang Hải Hội Phật Bồ Tát 

 

XUẤT TƢỚNG 

KIM CANG GIẢI ÁCH KINH 

 

TỊNH KHẨU-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:  

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, tát bà ha. (3 lần)  

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:  

Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, bà 

phạ truật đồ hám. (3 lần)  

 

ÁN THỔ ÐỊA CHƠN-NGÔN:  

Nam-mô tam mãn đa một đà nẵm, án độ rô độ rô, địa 

vỷ ta bà ha. 

 (3 lần)  

 

PHỔ CÚNG-DƢỜNG CHƠN-NGÔN:  

Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 

lần) 

 

Phát Nguyện Văn 
 
Khể thủ tam giới tôn  
Quy mạng thập phương Phật 
Ngã kim phát hoằng nguyện  
Trì tụng Kim-Cang Giải Ách kinh  
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Thượng báo tứ trọng ân 
Hạ tế tam đồ khổ 
Nhược hữu kiến, văn giả 
Tất phát Bồ-đề tâm 
Tận thử nhất báo-thân 
Ðồng-sanh Cực-lạc quốc. 
 

VÂN HÀ PHẠM 
 
Vân hà đắc trường thọ  
Kim-cang bất hoại thân 
Phục dĩ hà nhân duyên  
Ðắc đại kiên-cố lực  
Vân hà ư thử kinh, 
Cứu cánh đáo bỉ ngạn  
Nguyện Phật khai vi mật 
Quảng vị chúng-sanh thuyết Nam-mô Bổn-sư 
Thích-Ca Mâu-Ni Phật. (3 lần)  
 

KHAI KINH KỆ 
Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp  
Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ 
Ngã kim kiến văn đắc thọ trì  
Nguyện giải Như-Lai chơn thiệt nghĩa.  
 

Phát Tâm Sám Hối  
Cầu Nguyện(Quỳ gối) 

 
 
Đệ tử……..tại Diêm Phù Đề thế giới,tạo tội nghiệp 
báo như Hằng Hà sa,bất giác bất tri,ưng đọa tam 
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đồ,thọ chư khổ não,nhất thiết nghiệp báo diệc giai 
như thị,nhất thiết phước đức diệc giai nan 
ngộ,nhất thiết ương ách diệc giai dịch khởi.Kim 
nhật kim thời đối Tam Bảo tiền phát lộ sám 
hối,nguyện tội tiêu diệt.Nhất thiết sở cầu 
nguyện……..giai xứng ý.(1 lạy) 
 
Kể thủ Kim Cang thần thông lực 
Trần sa thế giới Chư Như Lai 
Hải hội Bố Tát chúng Thánh Hiền 
Ức sát Thanh Văn Chư La Hán 
Tam giới vạn linh lai tập hội 
Tứ Độc Ngũ Nhạc tất vân đằng 
Bát Bộ Long Thần gia huệ lực 
Chư tai hoạch hoại tất tiêu vong 
Ngã kim thành tâm phát thọ trì 
Bát Bộ Kim Cang thường ủng hộ 

Án Dạ Hồng(7 lần) 
 
Phụng thỉnh Thanh Trừ Tai Kim Cang,Kim Cang 
bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông 
lực,hoặc ngộ thiên tai địa tai chi ách,hoặc ngộ thủy 
tai hỏa tai chi ách,hoặc ngộ kiếp sát tai sát chi 
ách,hoặc trực thiên la địa võng chi ách,hoặc ngộ 
tam kheo ngũ mộ chi ách,hoặc trực liên tinh tán 
tận chi ách,hoặc trực kim lâu tam tai chi ách,hoặc 
trực niên ách nguyệt ách nhật ách thời ách nải chí 
mạng chung tận số chi ách,nhất thiết chư ách nạn 
giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ 
nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai 
ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất  thiết chư tội 



MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI TẬP 2-THÍCH LINH QUANG 

 

89 

 

giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước 
chơn ngôn: 
Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán 
tra, sa bà ha! 

(7 lần) 
 
Phụng thỉnh Bích Độc Thần Kim Cang,Kim Cang 
bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông 
lực,hoặc trực niên ngoạt nhựt thời mạng sanh sở 
thuộc thiên lôi chấn động chi ách,hoặc ngộ bát tiết 
nhị thập tứ khí,hoành phạm tử thần chi ách,hoặc 
trực hành niên ôn hoàng thời khí,nam nữ lục súc 
hunh tai chi ách,hoặc phạm ô uế già lam giới thần 
gia tội chi ách,hoặc phạm điện hoàng đạo quán 
tướng sứ giám sát chi ách,hoặc phạm bất hiếu phụ 
mẫu thân tộc khổ não chi ách,hoặc phạm sư tăng 
đạo sĩ chú phù phản ác chi ách, nhất thiết chư ách 
nạn giả. Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu 
hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ 
não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất  thiết 
chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô 
lượng phước chơn ngôn: 
Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán 
tra, sa bà ha! 

(7 lần) 
 
Phụng thỉnh Huỳnh Tùy Cầu Kim Cang,Kim Cang 
bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông 
lực,hoặc ngộ quốc vương đại thần gia hình chi 
ách,hoặc ngộ thiên hạ tặc loạn đao thương kiếm 
nhẫn chi ách,hoặc ngộ đã tặc đấu tranh lưỡng ban 
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tương giao chi ách,hoặc ngộ tặc phá đào vong tẩu 
tị chi ách,hoặc ngộ tha phương biệt quốc tương 
trực ác nhơn mưu hại chi ách,hoặc ngộ loan cung 
pháo xạ độc tiễn mưu hại chi ách, nhất thiết chư 
ách nạn giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông 
lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết 
khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất  
thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô 
lượng phước chơn ngôn: 
Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán 
tra, sa bà ha! 

(7 lần) 
 
Phụng thỉnh Bạch Tịnh Thủy Kim Cang,Kim Cang 
bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông 
lực,hoặc ngộ tứ thời chướng dịch lệ vong chi 
ách,hoặc ngộ tứ thời bạo phong tật lưỡng chi 
ách,hoặc hành ác sơn độc thủy chướng lệ chi 
ách,hoặc trực nham đốn thọ trích huynh hảm kiện 
thân chi ách,hoặc trực sơn lâm xuyên trạch xà 
thương hổ giảo chi ách,hoặc trực xà long miêu hổ 
chi ách,hoặc trực ngộ công xà yết chi ách,hoặc 
trực đọa xa tẩu mã ngưu tiển mã đạp chi ách, nhất 
thiết chư ách nạn giả.Nguyễn dĩ kim cang thần 
thông lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất 
thiết khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải 
thoát,nhất  thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô 
lượng tội đắc vô lượng phước chơn ngôn: 
Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán 
tra, sa bà ha! 

(7 lần) 
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Phụng thỉnh Xích Thanh Hỏa Kim Cang,Kim Cang 
bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông 
lực,hoặc bị ma vương khiêu tróc chi ách,hoặc bị ác 
nam não hại chi ách,hoặc bị tà thần phiền muộn 
chi ách,hoặc hửu nội nhơn ngoại nhơn yếm đảo 
trú trớ chi ách,hoặc hửu ác nhơn bất tường thư 
danh tận thể chi ách,hoặc hửu ác nhơn đạo tặc vi 
hại chi ách,hoặc vi nam nữ yểu tử tuế diên chi 
ách,hoặc trực phu thê thủy hỏa tương khắc bất an 
hòa hợp chi ách, nhất thiết chư ách nạn 
giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ 
nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai 
ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất  thiết chư tội 
giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước 
chơn ngôn: 
Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán 
tra, sa bà ha! 

(7 lần) 
 
Phụng thỉnh Định Trừ Tai Kim Cang,Kim Cang bất 
đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông 
lực,hoặc trực thời tai sản nạn chi ách,hoặc huyết 
băng thổ tả hoát loạn chi ách,hoặc bị tự ải tự vận 
chi ách,hoặc tự thân sát thân chi ách,hoặc ngộ  lục 
súc hại mệnh chi ách,hoặc ngô ác nhơn độc dược 
tự khiết chi ách , nhất thiết chư ách nạn 
giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông lực,cứu hộ 
nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết khổ não,giai 
ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất  thiết chư tội 
giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô lượng phước 
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chơn ngôn: 
Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán 
tra, sa bà ha! 

(7 lần) 
 
 
Phụng thỉnh Tử Hiền Thần Kim Cang,Kim Cang 
bất đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông 
lực,hoặc thiệp giang hà nhai hải phong ba lãng 
động chi ách,hoặc ngộ thiên địa chấn động chi 
ách,hoặc nịch ba lãng một vong chi ách,hoặc ngộ 
xa long thôn diêm chi ách,hoặc trắc cao sơn tự hạ 
chi ách,hoặc bát sơn nham mật tự hạ chi ách,hoặc 
đọa tỉnh tuyền đầu hung chi ách, nhất thiết chư 
ách nạn giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông 
lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết 
khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất  
thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô 
lượng phước chơn ngôn: 
Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán 
tra, sa bà ha! 

(7 lần) 
 

Phụng thỉnh Đại Thần Lực Kim Cang,Kim Cang bất 
đắt hoại thân,nguyện dĩ kim cang thần thông 
lực,hoặc bị lao ngục cấm đoán già tỏa chất cốc chi 
ách,hoặc trực ác nhơn bạo loạn tầm phạt chi 
ách,hoặc trực ác thế khốn phạp bần tiện chi 
ách,hoặc trực loạn thời bất an phân tán chi 
ách,hoặc đọa biên giới ác nhơn dã tánh tầm hại 
chi ách,hoặc khởi yêu tinh bát quái bất tường chi 
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ách,hoặc tổn hư hao tài vật kho tàng chi ách,hoặc 
trực cung khẩu thiệt chi ách,hoặc ngũ tự trạch 
thần thổ công địa chủ bất an chi ách, nhất thiết 
chư ách nạn giả.Nguyễn dĩ kim cang thần thông 
lực,cứu hộ nhất thiết chúng sanh,hành nhất thiết 
khổ não,giai ly chúng khổ,tốc đắc giải thoát,nhất  
thiết chư tội giai tiêu diệt.Diệt vô lượng tội đắc vô 
lượng phước chơn ngôn: 
Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán 
tra, sa bà ha! 

(7 lần) 
 

 
Kể thủ diệu trang nghiêm 
Quy y chư Thánh chúng 
Ngã kim phát thệ nguyện 
Nguyện chứng kim cang thân 
Trang nghiêm chư tướng hảo 
Cụ túc đại thần thông 
Cứu bạt chư chúng sanh 
Kim cang bất họai thân 
Hộ trì chánh Phật pháp 
Hàng phục chư ma quân 
Hửu nhơn thọ trì giả  
Kim cang thường ủng hộ 

 
MA HA BÁT NHÃ BA  LA 

MẬT ÐA TÂM KINH 

 

Quán TựTại Bồ tát, hành thâm Bát nhã Ba la mật đa 

thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết 
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khổ ách. Xá Lợi Tử! Sắc bất dị không, không bất dị 

sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thọ, tƣởng, 

hành, thức, diệc phục nhƣ thị.  

 Xá Lợi Tử! Thị chƣ Pháp không tƣớng, bất sanh, bất 

diệt, bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm. Thị cố 

không trung, vô sắc, vô thọ, tƣởng, hành, thức; vô 

nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý; vô sắc, thinh, hƣơng, vị, 

xúc, pháp; vô nhãn giới, nãi chí vô ý thức giới, vô vô 

minh diệc, vô vô minh tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô 

lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô trí diệc vô đắc.  

 

Dĩ vô sở đắc cố, Bồ đề tát đỏa y Bát nhã ba la mật đa 

cố, tâm vô quái ngại; vô quái ngại cố, vô hữu khủng 

bố, viễn ly điên đảo mộng tƣởng, cứu cánh Niết bàn. 

Tam thế chƣ Phật, y Bát nhã ba la mật đa cố, đắc A 

nậu đa la tam miệu tam bồ đề.  

 

Cố tri Bát nhã Ba la mật đa, thị đại thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô thƣợng chú, thị vô đẳng đẳng chú 

năng trừ nhứt thiết khổ, chơn thiệt bất hƣ. Cố thuyết 

Bát nhã ba la mật đa chú, tức thuyết chú viết:  

Yết đế yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, Bồ đề 

tát bà ha. (3 lần 

 

VÃNG-SANH-QUYẾT-ÐỊNH CHƠN-NGÔN 

 

Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa dạ 

tha.  

A di rị đô bà tỳ,  

A di rị đa tất đam bà tỳ,  

A di rị đa tì ca lan đế,  

A di rị đa, tì ca lan đa,  
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Dà di nị dà dà na,  

Chỉ đa ca lệ ta bà ha. (3 lần) 

 

TÁN PHẬT 

 

A-Di-Ðà Phật thân kim sắc,  

Tƣớng hảo quang-minh vô đẳng-luân,  

Bạch hào uyển-chuyển ngũ tu-di,  

Cám mục trừng thanh tứ đại hải,  

Quang trung hóa Phật vô số ức,  

Hóa Bồ-tát chúng diệc vô-biên,  

Tứ thập bát nguyện độ chúng-sanh,  

Cửu phẩm hàm linh đăng bỉ ngạn.  

 

Nam-mô Tây-phƣơng Cực-lạc thế-giới, đại-từ đại-bi, 

tiếp dẫn đạo-sƣ A-DiÐà Phật.  

 

Nam-mô A-Di-Ðà Phật. (30 biến, niệm nhiều càng 

tốt)  

Nam-mô Ðại-bi Quán-Thế-Âm Bồ-tát. (3 lần)  

Nam-mô Ðại-Thế-Chí Bồ-tát.  

(3 lần)  

Nam-mô Ðại-Tạng Vƣơng Bồ-tát. (3 lần)  

Nam-mô Thanh-tịnh Ðại-Hải chúng Bồ-tát. (3 lần) 

 

SÁM PHỔ HIỀN 

(Quỳ đọc)  

 

Ðệ-tử chúng đẳng, tùy-thuận tu tập. Phổ-Hiền Bồ-tát, 

thập chủng đại nguyện:  

Nhứt giả lễ kính chƣ Phật,  

Nhị giả xƣng tán Nhƣ-Lai,  
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Tam giả quảng tu cúng-dƣờng,  

Tứ giả sám-hối nghiệp-chƣớng,  

Ngũ giả tùy-hỉ công-đức,  

Lục giả thỉnh chuyển pháp-luân,  

Thất giả thỉnh Phật trụ thế,  

Bát giả thƣờng tùy Phật học,  

Cửu giả hằng thuận chúng-sanh,  

Thập giả phổ giai hồi-hƣớng. 

 

 

HỒI HƢỚNG  

 

Phúng kinh công-đức thù thắng hạnh,  

Vô biên thắng phƣớc giai hồi-hƣớng,  

Phổ nguyện pháp-giới chƣ chúng-sanh,  

Tốc vãng vô-lƣợng-quang Phật sát.  

Nguyện tiêu tam-chƣớng trừ phiền-não,  

Nguyện đắc trí-huệ chơn minh liễu,  

Phổ nguyện tội chƣớng tất tiêu trừ.  

Thế thế thƣờng hành Bồ-tát đạo.  

 

Nguyện sanh Tây-phƣơng Tịnh-độ trung,  

Cửu phẩm Liên-hoa vi phụ mẫu,  

Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh,  

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ.  

 

Nguyện dĩ thử công-đức,  

Phổ cập ƣ nhứt thiết,  

Ngã đẳng dữ chúng-sanh,  

Giai cộng thành Phật-đạo 

 

TAM QUY-Y  
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Tự quy-y Phật, đƣơng nguyện chúng-sanh, thể giải 

đại-đạo, phát vô-thƣợng tâm. (1 lạy)  

 

Tự quy-y Pháp, đƣơng nguyện chúng-sanh, thâm 

nhập kinh-tạng, trí huệ nhƣ hải. (1 lạy)  

 

Tự  quy-y  Tăng,  đƣơng  nguyện  chúng-sanh,  

thống-lý  đại-chúng,  nhứt  thiết vô ngại. (1 lạy)  

 

---o0o--- 

  

 

 

 

Phụ dịch thần chú Bát Kim Cang Thần 

 
Hoa Ngữ: 
唵 嘟嚕 嘟嚕 吽 喉 薩摩耶 吽 半吒 娑婆訶 
 
Việt Ngữ: 
Án ,đô lô ,đô lô ,hồng ,hầu, tát ma da ,hồng, bán 
tra, sa bà ha! 
 

Phạn Ngữ: 

Om tu ru tu ru hūm hoh samaya hūm phat svāhā 
Phát âm: 
Ôm!Tu ru ,tu ru,hùm,hô! 

Sam ma ya,hùm,phát,soa ha! 
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Om(quy mệnh Kim Cang thần) tu ru (đến đây) tu 

ru(đến đây) hūm(diệt chướng ác) hoh(làm cho tôi) 
samaya(nhập đại định) hūm(mật lệnh chư Phật) 
phat (trừ chướng)svāhā(thành tựu) 
 
Án (quy mệnh Kim Cang thần) đô lô (đến đây) đô lô 

(đến đây) hồng (diệt chướng ác) hầu(làm cho tôi) 
tát ma da(nhập đại định) hồng (mật lệnh chư 
Phật) bán tra (trừ chướng)sa bà ha (thành tựu. 
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THÍCH CA MÂU NI PHẬT  

ĐẠI CHỈ TỊCH CHÚ 
 

 
 
Thần chú này,gọi là Thiền Định Thành Tựu Viên 
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Mãn Đại Chỉ Tịch chú.Công năng quảng đại,lệnh  
pháp giới chúng sanh an tịnh,các chướng nạn 
không sanh khởi ,thành tựu đại ấn. 

 
om mune mune maha muneye svāhā 
 
Phát âm Phạn ngữ: 
ôm mu nê ,mu nê,ma ha ,mu nê dê,soa ha. 

 
Giải Thích chú: 
om(quy mệnh) mune(chỉ tịch) mune (chỉ 
tịch)maha(đại) muneye(chỉ tịch) svāhā(thành 
tựu) 
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THẬP NHẤT DIỆN QUÁN ÂM 

 ĐÀ LA NI  
Ekādaśamukham 

 

 
 
Đây là chú đại bi của Phật Giáo Tây Tạng,Quán Âm 
Mười Một  Mặt,về phần công đức và linh nghiệm 
giống chú đại bi .Trích nguyên bản trong   tiếng 
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phạn  Ekādaśamukham có một số khác với các 
bản của Trung Quốc,nhìn  đại thể cấu trúc thần 
chú thì không khác nhau. 
 
namo ratnatrayāya| namo vairocanāya 
tathāgatāya| namaḥ sarva tathāgate bhyo 
arhatebhyaḥ samyaksaṁ buddhebhyaḥ| 
nama āryā valokiteśvarāya bodhisattvāya 
mahāsattvāya mahā kāruṇikāya| om dhara dhara| 
dhiri dhiri| dhuru dhuru| iṭṭe viṭṭe| cale cale| 
pracale pracale| kusume kusuma vare| ili mili viṭi 
svāhā| 
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Phát âm phạn ngữ:  
 
namo ratnatrayāya|  
nam mô,rát na tra dạ da. 
namo vairocanāya tathāgatāya| 
nam mô, vai rô cha na da,ta tha ga ta da.  
namaḥ sarva tathāgate bhyo arhatebhyaḥ 
samyaksaṁ buddhebhyaḥ| 
na ma ha,soa va ,ta tha ga tê - by ô,a ra ha tê-by 
ô,sam dắt sam,bút đê by da. 
 
nama āryā-valokiteśvarāya bodhisattvāya 
mahāsattvāya mahā kāruṇikāya|  
na ma, a ri da,a va lô ki tê,sòa ra da, bô đi sát toa 
da,ma ha sát toa da, ma ha ka lô ni ka da. 
 
om dhara dhara| dhiri dhiri| dhuru dhuru|  
ôm đà ra,đà ra,đì ri,đì ri,đù ru,đù ru, 
 
iṭṭe viṭṭe| cale cale| pracale pracale| kusume 
kusuma vare| ili mili viṭi svāhā| 
 
i tê,vít tê,cha lê,cha lê,bờ ra cha lê, bờ ra cha lê,ku 
su mê,ku su ma,va rê,i li,mi li,vi ti,soa ha. 
 
 
nam mô,rát na tra dạ da. 
nam mô, vai rô cha na da,ta tha ga ta da.  
na ma ha,soa và ,ta tha ga tê - by ô,a ra ha tê-by 
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ô,sam dắt sam,bút đê by da. 
na ma, a ri da,a va lô ki tê,sòa ra da, bô đi sát toa 
da,ma ha sát toa da, ma ha ka lô ni ka da. 
ôm đà ra,đà ra,đì ri,đì ri,đù ru,đù ru,i tê,vít tê,cha 
lê,cha lê,bờ ra cha lê, bờ ra cha lê,ku su mê,ku su 
ma,va rê,i li,mi li,vi ti,soa ha. 
 
 
Dịch Nghĩa 
namo(kính lễ )ratnatrayāya(Tam Bảo)|  
 
namo(kính lễ) vairocanāya(Tùy Lô Giá Na) 
tathāgatāya(Phật)|  
 
namaḥ(kính lễ) sarva(tất cả) tathāgatebhyo 
(Phật)arhatebhyaḥ(ứng cúng) samyaksaṁ (chánh 
biến tri)buddhebhyaḥ(Phật)| 
 
nama(kính lễ) āryā(thánh) valokiteśvarāya(Quán 
Thế Âm) bodhisattvāya(Bồ Tát) mahāsattvāya 
(đại Bồ Tát) mahā kāruṇikāya(đại từ bi)|  
 
om dhara dhara| dhiri dhiri| dhuru dhuru| iṭṭe 
viṭṭe| cale cale| pracale pracale| kusume kusuma 
vare| ili mili viṭi svāhā|(âm ngữ thần bí) 
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ĐẠI LẠC KIM CANG  
TOÁT ĐỎA BỒ TÁT 

Bách Tự chú: 
 

Bất Không Tam Tạng dịch 
 

 
 



MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI TẬP 2-THÍCH LINH QUANG 

 

106 

 

Theo Đại Lạc kim Cang Toát Đỏa nghi quỹ,Kim 
Cang Tóa Đỏa(vajrasattva),chính là hóa thân của 
Bồ Tát Phổ Hiền,hóa thân thứ hai Kim Cang Tạng 
Vương Bồ Tát,vì lợi ích cho chúng sanh,Ngài ứng 
hóa nhiều thân,cứu độ chúng sanh. 
 
Thần chú có công năng nhiếp thân khẩu ý thanh 
tịnh, sám hối lỗi lầm đã tạo,quét sách các chướng 
ngại,phục chư ma quỷ,thành tựu sở nguyện. 
 

oṃ samayam aupālaya, vajra sattva tvenopatiṣṭha, 
dṛḍho me bhava, sutoṣyo me bhava, supoṣyo me 
bhava, anurakto me bhava, sarvamiddhaṃ me 
prayaccha, sarva karma su ca me cittaṃ śreyaḥ 
kuru, huṃ hahahaha hoḥ bhagavan sarva 
tathāgata vajra māme muñca, vajrībhava mahā 
samaya sattva āḥ 
 
Đây là nguyên bản tiếng phạn,trích trong cuốn 
sách Thành Tựu Pháp Tập. 
 
Phát âm Phạn Ngữ 
 
oṃ vajrasattva samayam aupālaya, 
ôm! Va di ra,sát toa,sam ma dăm, a nu bà la da. 
  
vajra sattva tvenopatiṣṭha, dṛḍho me bhava, 
Va di ra,sát toa,tê nô ba thịt tha,đờ rít đô,mê ba va. 
  
sutoṣyo me bhava, supoṣyo me bhava,  
su tô sì dô ,mê ba va, su bô sì dô ,mê ba va, 
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anurakto me bhava, sarva siddhaṃ me prayaccha,  
a nu rát tô, mê ba va,sòa va sít đam,mê,bờ ra dắt 
cha. 
 
sarva karma su ca me cittaṃ śreyaḥ kuru, huṃ 
sòa va,kà ma,su,cha,mê,cít tam,sờ rê da,ku ru,hùm 
 
hahahaha hoḥ bhagavan sarva tathāgata  
ha ha ha ha hô ,ba ga van,sòa va,ta tha ga ta 
 
vajra māme muñca, vajrībhava  
va di ra,ma mê,mun cha,va di ri-ba va 
mahā samaya sattva āḥ 
ma ha ,sam ma da,sát toa ,a! 
 
ôm! Va di ra,sát toa,sam ma dăm, a nu bà la da.Va 
di ra,sát toa,tê nô ba thịt tha,đờ rít đô,mê ba va. 
su tô sì dô ,mê ba va, su bô sì dô ,mê ba va,a nu rát 
tô, mê ba va,sòa va sít đam,mê,bờ ra dắt cha.sòa 
va,kà ma,su,cha,mê,cít tam,sờ rê da,ku ru,hùm ha 
ha ha ha hô ,ba ga van,sòa va,ta tha ga ta,va di 
ra,ma mê,mun cha,va di ri-ba va,ma ha ,sam ma 
da,sát toa ,a! 
 

oṃ(quy kính) vajrasattva(Kim Cang Toát Đỏa) 
samayam(tam muội) aupālaya(nhập vào bảo hộ 
người thọ trì), vajra(Kim Cang) sattva(Toát Đỏa) 
tvenopatiṣṭha(đến đây), dṛḍho(kiên cố) me 
bhava(làm cho tôi), sutoṣyo(yêu thích) me 
bhava(làm cho tôi), supoṣyo(đầy đủ dinh dưỡng) 
me bhava(làm cho tôi), anurakto(kính ái) me 
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bhava(làm cho tôi), sarva(tất cả) siddhaṃ(thiền 
định) me prayaccha(làm cho tôi mãn nguyện), 
sarva(tất cả) karma(nghiệp chướng) sucame 
(thanh tịnh)cittaṃ(tâm thức) śreyaḥ(cát tường) 
kuru(làm như vậy), huṃ(thành tựu ấn của Ngài) 
ha(từ)ha(bi)ha(hỷ)ha(xã) hoḥ(sung mãn) 
bhagavan(Thế Tôn) sarva(tất cả) tathāgata(Phật) 
vajra(Kim Cang) māme(người trì tụng) muñca(gải 
thoát), vajrībhava(kim cang sanh khởi) mahā 
(đại)samaya(thiền định) sattva(Kim Cang Toát 
Đỏa) āḥ(nhập vô sanh pháp). 
 

Khẩu quyết tâm ấn:là chữ Hùm. 
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ĐẠI TÙY CẦU  
ĐÀ LA NI TÂM CHÚ 

 

 
 

 



MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI TẬP 2-THÍCH LINH QUANG 

 

110 

 

 
Đây là tâm Thần chú,lấy từ bản kinh Phổ Biến 
Quang Minh Thanh Tịnh Sí Thịnh Như Ý Bảo Ấn Tâm 
Vô Năng Thắng Đại Minh Vương Đại Tuỳ Cầu Đà La 
Ni Kinh được Đức Phật thuyết tại  Kim Cương Tu Di 
Lư Phong Lầu Các.Về phần tiếng Phạn 

(mahapratisara dharani ) vẫn còn nguyên bản văn 
,tiếng Hán do Bất Không Tam Tạng Pháp Sư 
dịch.Thần chú này rất dài,không thua gì chú Lăng 
Nghiêm.Ý nghĩa của chú rất thậm thâm,làm an lạc 
cho tất cả chúng sanh.Uy lực thần chú không thể nói 
hết……có công năng trừ chướng nạn,cầu mưa cầu 
nắng……hàng phục ma quỷ, nhập các chủng thiền 
định,làm phú quý trường thọ,tất cả sở nguyện thành 
tựu,siêu sanh giải thoát…….. 

 
om bhara-bhara saṃbhara-saṃbhara indriye 
bala viśodhani hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ ru ru cale 
svāhā 
 
Phát âm Phạn ngữ: 

om bhara-bhara saṃbhara-saṃbhara indriye  
ôm, ba ra ,ba ra,sam ba ra, sam ba ra,in đờ ri dê, 
bala viśodhani hūṃ hūṃ phaṭ phaṭ ru ru cale  
ba la ,vi sô đà ni,hùm hùm phát phát ru ru ca lê  

svāhā(soa ha.) 
 
ôm ba ra ,ba ra,sam ba ra, sam ba ra,in đờ ri dê,ba 
la ,vi sô đà ni,hùm hùm phát phát ru ru ca lê soa 
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ha. 

 
Dịch nghĩa: 
Om(Thần chú uy lực) bhara(hộ trì)-bhara(hộ 
trì) saṃbhara(hộ trì viên mãn)-saṃbhara 
(hộ trì viên mãn)indriye(các căn) bala(đầy 
đủ) viśodhani(thanh tịnh) hūṃ hūṃ(đập 
tan)  phaṭ phaṭ(phá nát) ru ru cale(chuyển 
động) svāhā(thành tựu) 
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Bài kệ :Chư Thiên được lấy trong bản kinh này. 
      

天阿蘇羅藥叉等  來聽法者應至心 

 擁護佛法使長存  各各勤行世尊教 

 諸有聽徒來至此  或在地上或居空 

 常於人世起慈心  日夜自身依法住 

 願諸世界常安樂  無邊福智益群生 

 所有罪業並消除  遠離眾苦歸圓寂 

 恒用戒香塗瑩體  常持定服以資身 

 菩提妙花遍莊嚴  隨所住所常安樂 

 

BÀI NGUYỆN CHƢ THIÊN  

Thiên A-tu-la Dƣợc-xoa đẳng,  

Lai thính pháp giả ƣng chí tâm,  

Ủng hộ Phật pháp sử trƣờng tồn,  

Các các cần hành Thế Tôn giáo,  

Chƣ hữu thính đồ lai chí thử,  

Hoặc tại địa thƣợng hoặc cƣ không,  

Thƣờng ƣ nhơn thế khởi từ tâm,  

Trú dạ tự thân y pháp trụ,  

Nguyện chƣ thế giới thƣờng an ổn,  

Vô biên phƣớc trí ích quần sanh,  

Sở hữu tội nghiệp tận tiêu trừ,  

Viễn ly chúng khổ quy viên tịch,  

Hằng dụng giới hƣơng đồ vinh thể,  

Thƣờng trì định phục dĩ tƣ thân,  

Bồ-đề diêu pháp biến trang nghiêm,  

Tùy sở trụ xứ thƣờng an lạc.  
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CỨU ĐỘ PHẬT MẪU 
 

Cứu Độ Phật Mẫu(tara),hay còn gọi là Đa La Phật 

Mẫu,đây là hóa thần của Phật Mẫu Quán Âm.Ngài 

thệ nguyện từ bi cứu độ chúng sanh,ban cho chúng 

sanh những khát vọng thành tựu,vì thế Ngài Quán 

Âm đã hóa thân nhiều Bổn Tôn,mỗi Bổn Tôn có một 

sự tƣơng thích từng khu vực,từng dân tộc.Tại Tây 

Tạng và Mông Cổ,sự tôn kính phụng  thờ Cứu Độ 

Mẫu,ảnh hƣởng rất rộng rãi,hành trì pháp môn cứu 

độ chúng sanh đƣợc truyền bá phổ cấp cho tất cả dân 

chúng.Đối với ngƣời nam,Ngài ban khát vọng thành 

tựu,đối với ngƣời nữ,từ bi bác ái thành tựu.Vào đời 

Đƣờng,pháp môn hóa thần này,đã truyền vào Trung 

Quốc,nhƣng sự tƣơng thích phù hợp hóa độ Bổn Tôn 

lại không phù hợp,nên pháp môn ấy đã bi lãng 

quên.Trong các kinh điển đại tạng,Phần tiếng Phạn 

nghi quỹ tu hành vẫn còn,đối với tín đồ Việt Nam 

,hóa thần Độ Mẫu mới đƣợc truyền vào ,nên sự 

tƣơng thích phù hợp vẫn chƣa đƣợc ảnh hƣởng.Một 

phần vì không có sự giới thiệu tu tập hành trì rõ 

ràng,huy vọng sẽ có khởi duyên với ngƣời tiền định 

pháp môn này. 
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Phạn Ngữ Chú: 
oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
Phát âm Phạn Ngữ chú: 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
 

Dịch nghĩa Chú: 

oṃ(quy y-kính lễ) tāre(Cứu Độ Mẫu) tuttāre 
(cứu độ thắng nghĩa)ture(cứu độ) 
svāhā(thành tựu) 
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乾隆大藏经·宊元入藏诸大小乘经· 

圣救度佛母二十一种礼赞经 

Càn Long Đại Tạng. 
Tống Nguyên nhập Tạng Chư Đại Tiểu Thừa Kinh 

Thánh Cứu Độ Phật Mẫu Nhị Thập Nhất Chủng 
Tán Kinh 

Bổn tôn màu xanh 
 

 
 

唵敬礼多哩速疾勇  咄多哩者除怖畏 

咄哩能授诸胜义  具莎诃字我赞礼 

Úm kính lễ đa lý tốc tật dũng      
Đốt đa lý giả trừ phố uý 
Đốt lý năng thụ chư thắng nghĩa        
Cụ toa ha tự ngã tán lễ 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu đỏ 

 

 

敬礼救度速勇母  目如刹那电光照 

三世界尊莲华面  从妙华中现端严 

 
Kính lễ cứu độ tốc dũng mẫu    
Mục như sát na điện quang chiếu 
Tam thế giới tôn liên hoa diện    
Thung diệu hoa trung hiện đoan nghiêm 

 
oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu trắng 

 

敬礼百秋朗月母  普遍圆照无垢面 

如千星宿俱时聚  殊胜威光超于彼 

 
Kính lễ bách thu lãng nguyệt mẫu    
Phổ biến viên chiếu vô cấu diện 
Như thiên tinh túc câu thì tụ    
Thù thắng uy quang siêu vu bỉ 

 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu vàng 

 

敬礼紫磨金色母  妙莲华手胜庄严 

施精勤行柔善静  忍辱禅定性无境 

 
Kính lễ tử ma kim sắc mẫu    
Diệu liên hoa thủ thắng trang nghiêm 
Thi tinh cần hành nhu thiện tĩnh    
Nhẫn nhục thiền định tính vô cảnh 

 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu vàng 

 

敬礼如来顶髻母  最胜能满无边行 

德到彼岸尽无余  胜势佛子极所爱 

 
Kính lễ như lai đỉnh kế mẫu    
Tối thắng năng mãn vô biên hành 
Đức đáo bỉ ngạn tận vô dư    
Thắng thế phật tử cực sở ái 
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oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
 

Bổn Tôn kim sắc 
 

 

敬礼怛啰吽字母  声爱方所满虚空 

运足遍履七世界  悉能钩召摄无余 

 
Kính lễ đát la hồng tự mẫu    
Thanh ái phương sở mãn hư không 
Vận túc biến lý thất thế giới    
Tất năng câu triệu nhiếp vô dư 
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oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 

 
Bổn Tôn màu đỏ 

 

敬礼释梵火天母  风神自在众俱集 

部多起尸寻香等  诸药叉众作称叹 

 
Kính lễ thích phạm hoả thiên mẫu    
Phong thần tự tại chúng câu tập 
Bộ đa khởi thi tầm hương đẳng    
Chư dược xoa chúng tác xưng thán 
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oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 

 
Bổn Tôn màu xanh 

 

敬礼特啰胝发母  于他加行极摧坏 

展左踡右作足踏  顶髻炽盛极明耀 

 
Kính lễ đặc la chi phát mẫu    
Vu tha gia hành cực tồi khôi 
Triển tả quyền hữu tác túc đạp    
Đỉnh kế sí thịnh cực minh diệu 
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oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 

Bổn Tôn màu hồng 
 
 

 

敬礼都哩大紧母  勇猛能摧怨魔类 

于莲华面作频眉  摧坏一切冤家众 

 
Kính lễ đô lý đại khẩn mẫu   
Dũng mãnh năng tồi oán ma loại 
Vu liên hoa diện tác tần my    
Tồi khôi nhất thiết oan gia chúng 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu hồng 

 

敬礼三宝严印母  手指当心威严相 

严饰方轮尽无余  自身炽盛光聚种 

 
Kính lễ tam bảo nghiêm ấn mẫu    
Thủ chỉ đương tâm uy nghiêm tương 
Nghiêm sức phương luân tận vô dư    
Tự thân sí thịnh quang tụ chủng 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu hồng 
 

 

敬礼威德欢悦母  宝光珠鬘众光饰 

最极喜笑睹怛哩  镇世间魔作摄伏 

 
Kính lễ uy đức hoan duyệt mẫu    
Bảo quang châu man chúng quang sức 
Tối cực hỷ tiếu đổ đát lý    
Trấn thế gian ma tác nhiếp phục 

 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu xanh 

 
 

敬礼守护众地母  亦能钩召诸神众 

摇颦眉面吽声字  一切衰败令度脱 

Kính lễ thủ hộ chúng địa mẫu    
Diệc năng câu triệu chư thần chúng 
Dao tần my diện hồng thanh tự    
Nhất thiết suy bại linh độ thoát 
 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu kim sắc 

 

敬礼顶冠月相母  冠中现胜妙严光 

阿弥陀佛髻中现  常放众妙宝光明 

 
Kính lễ đỉnh quan nguyệt tương mẫu    
Quan trung hiện thắng diệu nghiêm quang 
A Di Đà Phật kế trung hiện    
Thường phóng chúng diệu bảo quang minh 
 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 

 



MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI TẬP 2-THÍCH LINH QUANG 

 

129 

 

Bổn Tôn màu xanh 

 

敬礼手按大地母  以足践蹋作镇压 

现颦眉面作吽声  能破七险镇降伏 

 
Kính lễ thủ án đại địa mẫu    
Dĩ túc tiễn tháp tác trấn áp 
Hiện tần my diện tác hồng thanh    
Năng phá thất hiểm trấn giáng phục 

 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu trắng 

 

敬礼普遍极喜母  诸怨支体令脱离 

十字咒句妙严布  明咒吽声常朗耀 

 
Kính lễ phổ biến cực hỷ mẫu    
Chư oán chi thể linh thoát ly 

Thập tự chú cú diệu nghiêm bố    
Minh chú hồng thanh thường lãng diệu 

 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn Vàng Sắc 

 

敬礼都哩巴帝母  足蹑相势吽字种 

弥噜曼陀结辣萨  于此三处能摇动 

 
Kính lễ đô lý ba đế mẫu   
Túc nhiếp tương thế hồng tự chủng 
My rô mạn đà kết lạt tát    
Vu thử tam xứ năng dao động 
 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 

Bổn Tôn Vàng Sắc 
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敬礼萨啰天海母  手中执住神兽像 

诵二怛啰作发声  能灭诸毒尽无余 

 
Kính lễ tát la thiên hải mẫu    
Thủ trung chấp trú thần thú tượng 
Tụng nhị đát la tác phát thanh    
Năng diệt chư độc tận vô dư 

 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
 

Bổn Tôn kim sắc 
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敬礼日月广圆母  目睹犹胜普光照 

诵二喝啰咄怛哩  善除恶毒瘟热病 

 
Kính lễ nhật nguyệt quảng viên mẫu    
Mục đổ do thắng phổ quang chiếu 
Tụng nhị hát la đốt đát lý    
Thiện trừ ác độc ôn nhiệt bệnh 

 
oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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Bổn Tôn màu xanh 

 
 

敬礼具三真实母  善静威力皆具足 

药叉执魅尾怛辣  都哩最极除灾祸 

   
Kính lễ cụ tam chân thực mẫu    
Thiện tĩnh uy lực giai cụ túc 
Dược xoa chấp mị vĩ đát lạt    
Đô lý tối cực trừ tai hoạ 
 

oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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      若有智者勤精进  至心诵此二十一 

  救度尊处诚信礼  是故赞叹根本咒 

  每晨早起夕时礼  忆念施诸胜无畏 

  一切罪业尽消除  悉能超越诸恶趣 

  此等速能得聪慧  七俱胝佛所灌顶 

  现世富贵寿延安  当来趣向诸佛位 

  有时误服诸毒物  戒自然生戒合成 

  忆念圣尊真实力  诸恶毒药尽消灭 

  戒见他人遭鬼魅  戒发热病受诸苦 

  若转此赞二三七  彼诸苦恼悉蠲除 

  欲乞男女得男女  求财宝位获富饶 

  善能圆满随意愿  一切障碍不能侵 

 

 

 

Nhược hữu trí giả cần tinh tiến 
Chí tâm tụng thử nhị thập nhất 
Cứu độ tôn xứ thành tín lễ 
Thị cố tán thán căn bản chú 
Mỗi thần tảo khởi tịch thì lễ 
Ức niệm thi chư thắng vô uý 
Nhất thiết tội nghiệp tận tiêu trừ 
Tất năng siêu việt chư ác thú 
Thử đẳng tốc năng đắc thông tuệ 
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Thất câu chi phật sở quán đỉnh 
Hiện thế phú quý thọ duyên an 
Đương lai thú hướng chư phật vị 
Hữu thì ngộ phục chư độc vật 
Hoặc tự nhiên sinh hoặc hợp thành 
Ức niệm thánh tôn chân thực lực 
Chư ác độc dược tận tiêu diệt 
Hoặc kiến tha nhân tao quỷ mị 
Hoặc phát nhiệt bệnh thâu chư khổ 
Nhược chuyển thử tán nhị tam thất 
Bỉ chư khổ não tất quyên trừ 
Dục khất nam nữ đắc nam nữ 
Cầu tài bảo vị hoạch phú nhiêu 
Thiện năng viên mãn tuỳ ý nguyện 
Nhất thiết chướng ngại bất năng xâm 
 

 

oṃ  ta re  tutta re  tu re  svāhā 
唵 多(引) 哩 咄(入) 多 哩 都 哩 

莎(引) 訶(引) 

Phạn Ngữ Chú: 
oṃ tāre tuttāre ture svāhā 
 
Phát âm Phạn Ngữ chú: 
ôm ,ta rê, tút tà rê,tu rê,soa ha. 
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TÁC MINH KIM CANG PHẬT MẪU 

 

 
 

Tác Minh Phật Mẫu tiếng phạn là Thần Nữ 

kurukulle,đây là hóa thần bổn tôn của Cứu Độ 
Phật Mẫu(tara) màu hồng, cũng là hóa thần của 
Phật Mẫu Quán Âm.Bổn Tôn thần nữ là sắc tướng 
màu đỏ,thân cư trung hỏa tam muội,có nhất diện 
ba mắt và bốn tây,trong đó hai tay cầm cung hoa 
tiễn,hai tay cầm liên hoa.Ba mắt tượng trưng 
thông đạt tam giới,bốn tay là tứ vô lượng tâm từ 
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bi hỷ xã quảng độ chúng sanh,bốn tay còn có ý 
nghĩa:tiêu tai,tài phú,nhiếp phục chúng sanh,trấn 
áp ma quỷ.Một chân của Ngài đạp trên Dọa Xoa,có 
ý nghĩa gia áp thế lực ác xấu,lửa tam muội là thiêu 
hóa các chướng nạn. Ở Tây Tạng pháp môn này 
rất thịnh hành,các trai gái trẻ trì thần chú này như 
hát nhạc,rất linh nghiệm,và nhiều bài hát xứng tán 
công đức của Phật mẫu. Thần nữ kurukulle còn gọi 
là Duyên Tình Độ Mẫu,một danh xưng khác là Tác 
Duyên Phật Mẫu.Độ cho nam nữ tình duyên không 
thuận,như cầu duyên cầu tình hay cầu được người 
yêu trộn đời trộn kiếp …..Tay thần nữ bắn hoa tiễn 
có ý nghĩa nhiếp phục nhân tâm đối tượng,lấy 
được lòng người mình yêu thương,kết duyên trộn 
đời.Theo cuốn sách Càn Long Tu Trì Pháp,Vua Càn 
Long phái người đi Tây Tạng thỉnh bộ pháp 
này,chỉ có một nhà vua mới tu trì pháp ấy, đạt 
nhiều thành tựu kính mến,chế phục hậu cung.Vì 
vậy nhà vua không cho lưu triền ra ngoài dân 
chúng,cũng không ghi chép vào Càng Long Đại 
tạng,làm pháp bí truyền.Cuốn sách Nghi Quỹ tiếng 
phạn hiện nay vẫn còn,phần nghi thức hành trì 
khá phức tạp và không phù hợp cho mọi người 
hiện tại.Người xuất gia mới tu tập,không thông 
pháp,sẽ ngộ nhận sai lầm về sự kính mến nhiếp 
phục nhân tâm của pháp môn này.Tốt nhất là 
không nên hành trì,chỉ xem cho biết,tôi là người 
truyền pháp, nói vậy thì quý vị tự hiểu.Khi tôi 25 
tuổi ,y theo cuốn nghi quỹ,tôi đã thực hành pháp 
môn này ở ngọn núi thiên,khi tôi phát nguyện 
cúng dường,nhập định quán Bổn Tôn ,thì những 
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điều không biết pháp này thì tôi đã hiểu,muốn 
thành tựu pháp kính ái đắc nhân tâm thì phải tu 
từ bi hỷ xã làm căn bổn,làm lợi ích cho chúng 
sanh……………Ở các nước có người tin bùa yêu,thì 
Pháp môn hóa thần này là chổ nương tựa cho quý 
vị thực hành tu tập theo chánh pháp ,vừa thuận 
theo lý nhân duyên nhân quả,vừa thuận đạo lý 
nhân sanh,không đạp chân vào tà pháp.Quý vị 
hiểu tại sao Vua Càn Long lại cấm truyền pháp này 
là như vậy đó.Dân Tây Tạng phần đông họ không 
có tin vào bùa yêu tà pháp,họ tin vào Phật Bồ Tát 
Hộ Pháp Chư Thần, qua sự tu tập thực hành ,nhờ 
Quý Ngài đưa lối dẫn đường  tìm người kết duyên 
tiền định. 
 

 
 

Thần chú: 

oṃ kurukulle hrīḥ svāhā 
Phát âm:ôm, ku ru ku lê ,hờ ri , soa ha. 
 
Giải thích:  
oṃ(kính lễ) kurukulle(Tác Minh Phật Mẫu) 
hrīḥ(Liên Hoa Bộ Phật) svāhā(thành tựu). 
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PHÁP HÀNH TRÌ SƠ LƯỢC 
 
Kính lạy  quy y Thập Phương Thường Trú Tam 
Bảo,kính lạy mười phương Chư Phật,Chư Bồ 
Tát,Thánh Chúng,Kính lạy Quán Thế Âm Bồ 
Tát,Kính Lạy Thánh Cứu Độ Phật Mẫu,Kính lạy 
Thánh Tác Minh Kim Cang Phật Mẫu,Vô Lượng Hộ 
Pháp Thần Tiên Chúng.Xin ban cho con………….sự 
tu hành kính ái từ bi hỷ xã ……………thành tựu . 
 
 

Trì thần chú vô lượng biến: 
oṃ kurukulle hrīḥ svāhā 
Phát âm:ôm, ku ru ku lê ,hờ ri , soa ha. 

 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo 
Nam Mô  A Di Đà Phật. 

 
 

………....là cầu gì thì quý vị tự điền vào. 

Nam Mô  A Di Đà Phật. 
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BẤT ĐỘNG KIM CANG 

 

 

 
 

Bất Động Kim Cang tiếng phạn acalanātha ,là hóa 

thần bổn tôn của Đông Phƣơng A Súc Phật hóa 
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thân.Đây là bộ pháp thuộc hệ Kim Cang Phẫn Nộ 

Phật.Là ngũ đại Minh Vƣơng Tôn chủ.Về phần ý 

nghĩa:Bất động là từ bi bất biến,thƣơng chúng sanh 

vô lƣợng,kim cang chính là minh vƣơng,đại diện cho 

trí tuệ phổ chiếu vạn vật.Về phần diện tƣớng:Bất 

Động Tôn toàn thân màu lam sắc, tay phải cầm tuệ 

kiếm,đoạn phiền não,tay trái cầm dây kim cang buộc 

tất cả chƣớng nạn,ma quỷ ác nhơn từng chúng….Mắt 

phải nhìn lên trên,ý nghĩa trên thông thiên 

thƣợng.Mắt trái nhìn xuống,là thấy hết tội phƣớc  tất 

cả chúng sanh ,kể cả địa phủ.Phủ khắp toàn thân là 

hỏa quang tam muội,năng thiêu hóa tất cả chƣớng 

ác……Diện tƣớng phẫn nộ thị hiện diệt ác và hàng 

phục chƣ ma chƣớng.Phƣơng pháp tu hành là tâm 

bất động trƣớc phiền não, tƣ duy trí tuệ là tuệ kiếm 

đoạn phiền não.Bất Động Tôn đƣợc xem là Pháp 

Bảo của ngƣời Nhật Bổn,đƣợc tôn thờ và thực hành 

pháp phổ biến nhất ở Nhật hiện nay.Vì nƣớc Nhật có 

nhiều thiên tai nạn ách,lòng ngƣời Nhật luân bất 

động trƣớc những biến cố xảy ra,tâm trí tuệ biết khắc 

chế những chƣớng nạn ấy,luân vƣợt qua chính 

mình,biến mình thành trung tâm bất biến trong vạn 

sự đổi thay.Mỗi dân tộc điều có một niềm tin để 

vƣơng lên,huy vọng Pháp Môn này sẽ là kim chỉ 

nam hành động của chúng ta trong thế giới đầy biến 

động này.Trong đại tạng kinh,bộ pháp này rất phổ 

biến,và phƣơng pháp trì chú nghi quỹ còn lại trên ba 

bốn bộ.Tôi sẽ trích bộ chú phổ biến nhất ,ở Đại Nhật 

Kinh ,huy vọng thành tựu cho mọi ngƣời Việt Nam ở 

mai sau. 
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Thần Chú: 
Namaḥ samantavajrāṇāṃ,caṇḍamahāroṣaṇa  
sphoṭaya hūṃ traṭ hāṃ māṃ. 
 
Phát âm:na ma ha,sam măn ta,va di ra năm,căn 
đa,ma ha,rô sà na,sờ phô tà da,tra ta,ham,năm. 

 
Dịch Nghĩa: 
Namaḥ(kính lễ) samanta(phổ biến) 
vajrāṇāṃ(Minh Vương Chúng Phật), 
caṇḍamahāroṣaṇa(đại phẫn nộ Bất Động Tôn) 
sphoṭaya(uy thần diệt trừ) hūṃ(mệnh lệnh ) 
traṭ(hộ trì) hāṃ(tâm bất động) māṃ(người thọ trì 
thành tựu). 
 

Bài Kệ Tán Thán Bất Động Tôn 

 

見我身者   發菩提心 

聞我名者   斷惡修善 

聞我說者   得大智慧 

知我心者   即身成佛 

 
Phiên âm:  
Kiến ngã thân giả   Phát bồ đề tâm 
Văn ngã danh giả       Đoạn ác tu thiện 
Văn ngã thuyết giả    Đắc đại trí tuệ 
Tri ngã tâm giả       Tức thân thành phật 
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PHÁP HÀNH TRÌ SƠ LƯỢC 

 
Kính lạy  quy y Thập Phương Thường Trú Tam 
Bảo,kính lạy mười phương Chư Phật,Chư Bồ 
Tát,Thánh Chúng,Kính lạy A Súc Bệ Phật,Kính lạy 
Bất Động Tôn Đại Minh Vương,Vô Lượng Hộ Pháp 
Thần Tiên Chúng.Xin ban cho con………….sự tu 
hành pháp bất động……………thành tựu . 
 
Thần Chú: 
Namaḥ samantavajrāṇāṃ,caṇḍamahāroṣaṇa  
sphoṭaya hūṃ traṭ hāṃ māṃ. 
 
Phát âm:na ma ha,sam măn ta,va di ra năm,căn 
đa,ma ha,rô sà na,sờ phô tà da,tra ta,ham,năm. 
 

Bài Kệ Tán Thán Bất Động Tôn 

 

Kiến ngã thân giả   Phát bồ đề tâm 
Văn ngã danh giả    Đoạn ác tu thiện 
Văn ngã thuyết giả    Đắc đại trí tuệ 
Tri ngã tâm giả       Tức thân thành phật 

 
Nguyện đem công đức này 
Hướng về khắp tất cả 
Đệ tử và chúng sanh 
Đều trọn thành Phật đạo 
Nam Mô  A Di Đà Phật. 
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THỜI LUÂN KIM CANG 
 
 

 
 
 

Phật giáo Kim Cang Thừa ,nói đến thời luân là vô 
thượng pháp.Thời luân được Đức Phật thuyết ,Tại 
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Trung Ấn Độ ở núi Linh Thứu , Pháp  vƣơng Nhân 

Đạt Ngoã Tang Bố sở thỉnh .Khi Ngài thuyết Kinh 

Bát Nhã Tâm Kinh,thì hóa thần bổn tôn Thời Luân 

Kim Cang diện từ bi xuất hiện,gồm 3 mắt, có 4 đầu 

24 tay cầm các chủng vũ khí,hai chân trắng hồng,ôm 

trùm Minh Phi bốn đầu tám tay.Minh Phi tƣợng 

trƣng cho Trí Tuệ Không Đại Ấn.Đây là ý nghĩa 

thoát tục thành tựu thánh trí,phàm phu chúng sanh 

ôm trùm thế gian vật dục…..nhƣ vợ con nhà 

xe……..Thánh trí ôm trùm trí tuệ không giải thoát  

thiền định. Ba mắt  tƣợng trƣng cho diệu quán sát 

trí,bốn đầu lam vàng trắng hồng đại diện cho tăng 

ích ;tiêu tai; kính ái ;hàng phục.24 tay cầm các vũ 

khí,đại diện cho chế ngự các chƣớng nạn,ma quỷ ác 

chúng.Thời Luân Kim Cang là tất cả Chƣ Phật Bồ 

Tát hiển mật tƣơng ƣng ,tƣợng trƣng giáo lý tổng 

thể,là chân lý hiểu biết và thực hành viên mãn hiển 

hiện.Tôn Giả Tôn Khách Ba tán thán ‘ai hiểu đƣợc 

thời luân kim cang,thì có thể hiểu hết mật thừa’.  

 
Thời luân chính là sư vận chuyển của thời 
gian,tiếng phạn gọi là kala cakra,kala là thời 
không,cakra là sự vận hành.Tiểu thời luân là sự 
vận chuyển con người  và vạn vật trong sanh 
tử,trung thời luân là sự vận hành hiện tại của thế 
giới,đại thời luân là sự vận chuyển của pháp giới 
vũ trụ.Thời luân vận chuyển chính là vô thường 
pháp làm căn nguyên,sanh trụ dị diệt là hiện 
tướng.Chúng sanh và vũ trụ cũng đang vận hành 
trong tứ tướng ấy.Con người và tam giới chúng 
sanh có sanh lão bệnh tử,thấu hiểu được khổ đau 



MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI TẬP 2-THÍCH LINH QUANG 

 

148 

 

do thời gian gây ra, sẽ mất đi tất cả,không bám 
chấp hay nắm giữ cái đã có,mà tìm con đường tự 
tại giải thoát.Đức Phật khai thời luân pháp là tìm 
cho chúng sanh con đường chân lý thoát  khổ 
,chân lý ấy là vô thường ,khổ ,không,vô ngã,chứng 
nhập niết bàn.Đây là gáo lý căn bổn của Thanh 
Văn thừa,được Đức Phật dạy rõ trong bốn bộ A 
Hàm nikaya.Chân lý vô thường chính là 
không,không chính là vô thường,được đại thừa 
pháp thành lập đại học thuyết’’nhất thiết pháp 
không’’.Trong kinh Đại Bát Nhã và Trí Độ Luận 
,giảng dạy về thập bát không(như nội không;ngoại 
không;nội  ngoại không;không không;đại 
không;thắng nghĩa không;hửu vi không;vô vi 
không;tất cánh không;vô tế khôn;tán không;bổn 
tánh không;tướng không;nhất thiết pháp 
không;vô tánh không;vô tánh tự tánh không).Như 
nội không là chúng sanh có sanh lão bệnh tử,ngoại 
không là vạn vật có sanh trụ di diệt các 
tướng,không không là bao hàm nội ngoại không 
cho đến vô pháp hửu pháp không.Nên thời luân 
kim cang chính là không pháp,tự tại không bám 
chấp nội ngoại tướng.Tổng thể pháp giới được 
cấu tạo từ các lục đại (thủy; hỏa; thổ ;phong ;thức; 
không),qua sự vô thường biến dị mà hình thành 
pháp không, pháp không là bao gồm nội ngoại 
không không,hiểu sâu về không mới có khả năng 
chứng ngộ.Thời luân là thuộc hệ vô thượng du 
già,cách tu hành và quán pháp thuộc trí tuệ không 
nhập thiền định,không chỉ là trì tụng thần chú,mà 
còn phải lập mạn đà la ,quán pháp không ,thành 
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tựu đại ấn không.Không pháp là thuộc hệ Bát Nhã 
chân không giả danh bất khả đắc an lập,bất khả tư 
nghị,bất khả thuyết,có sự  tương đồng một thể với 
đại ấn  không của giáo pháp kim cang thừa.Tuy 
tam thừa có sự trình bày về giáo nghĩa 
riêng,nhưng có sự dung thông chỉ là một,giác ngộ 
không pháp thành Phật. 

 
 

 
Tán Kinh 

 
法爾慈悲本性空    三界生滅不可得 

心法能所幻此身    無上時輪我頂禮 

 
Pháp nhĩ từ bi bản tánh không  
Tam giới sinh diệt bất khả đắc 
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Tâm pháp năng sở ảo thử thân  
Vô thượng thời luân ngã đảnh lễ 

 
Thần chú: 
 
oṃ haṃ k=a ma la va ra ya sv2h2 

 
Phát âm: 
ôm ham kờ sa ma la va ra ya soa ha. 
 
Thích Nghĩa: 
oṃ(quy mệnh không pháp) haṃ(pháp giới) 
k=a(tâm thức)  ma(tự tại) la(thổ) va(thủy) ra 
(hỏa)ya(phong) sv2h2(thành tựu) 

 
oṃ(quy mệnh không pháp) haṃ(thiên 
giới)k=a(chúng sanh hửu tình)  ma(thế gian) 
la(thổ) va(thủy) ra (hỏa)ya(phong) sv2h2(thành 
tựu) 

 
Nghĩa chú thậm thâm,không thể giải hết. 
 
Chú ý:Bổn tôn có nam nữ ôm bao trùm,đại diện 
cho sanh mệnh chúng sanh có âm dương hòa 
hợp,chúng sanh thì có cha mẹ,chư Phật Bồ Tát thì 
cũng có Phật phụ mẫu.Đây là chân lý của tất cả 
pháp giới chúng sanh,ly khai âm thì dương không 
thành tựu,ly khai dương thì âm không thành 
tựu.Như mặt trời chiếu sáng  quay điều thì phải có 
mặt trăng hấp thụ ánh sáng,mặt trăng chiếu sáng 
quay điều thì phải có mặt trời chiếu sáng,nếu 
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không điều hòa,thế giới sanh tai,có thể tiêu vong. 
Như cơ thể chúng ta,hình tướng là dương,máu hết 
kinh mạch là âm,người tu hành phải điều hòa khí 
huyết kinh mạch,không sanh bệnh trường thọ.Nếu 
chúng sanh nào không điều hòa được kinh mạch 
thì sanh bệnh giảm thọ.Tướng ôm trùm Minh Phi 
tượng trưng cho trí tuệ không giải thoát  thiền 
định. 
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KHÔNG HÀNH MẪU 
DAKINI 
 空行母 

 

 
 

Không hành mẫu tiếng phạn là dakini,là hóa thần 
bổn tôn Phật Mẫu Bát Nhã và Phật Phổ Hiền ,có 



MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI TẬP 2-THÍCH LINH QUANG 

 

153 

 

một đầu ba mắt,toàn thần sắc hồng,một tay cầm 
chày kim cang,và một tay cầm hộp sọ người,cổ 
đeo tràng hạt đầu lâu,thân trì kim cang trượng.Ba 
mắt tương trưng cho thông tam giới,thân sắc 
hồng tương trưng sức mạnh sanh mệnh và tâm từ 
bi không não hại chúng sanh làm thệ nguyện,một 
tay cầm chay kim cang tương trưng cho trí tuệ 
kiên cố,một tay cầm họp sọ người tương trưng 
cho hàng phục chúng ác,tràng hạt đầu lâu tương 
trưng cho tâm giác pháp vô thương sanh tử.Thân 
trì thanh kim cang trượng dài xuyên thủng một 
đầu lâu và hai đầu nam nữ,tương trưng cho pháp 
sanh trụ dị diệt,thân xác là tạm bợ,dù nam hay nữ 
cũng không ngoại lệ,cần phải giác ngộ tu tập,thoát 
ly sanh tử. 
 
Dakini dịch ra tiếng hoa là không hành,hay còn gọi 
là Kim Cang Huyền Mẫu, thuộc dòng truyền thừa 
kim cang du già,xuất phát từ mật thừa Ấn Độ 
truyền vào Tây Tạng,do Đại Sư Liên Hoa Sanh 

(Guru Rinpoche, Padmasambhava）.Trong thần 

chú Lăng Nghiêm ,Không Hành Mẫu dakini là một 
chúng hội hộ pháp các nữ thần , khi được các Bậc 
Thiện Thệ  hàng phục.Không hành là Phật Pháp 
Tăng căn bổn nội tướng thanh tịnh giác tánh trí 
tuệ và nhân quả,ngoại tướng là tu hành theo đạo 
sư kim cang,bổn tôn quán pháp,thiền định không 
tánh.Không Hành Mẫu dakini tu hành nghi quỹ 
tiếng phạn hiện nay vẫn còn ,do các học giả 
phương tây  dịch ra các bản tiếng anh.Nếu y vào 
nghi quỹ ,thì không phù hợp với xã hội hiện 
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tại.Người thực hành pháp phải uyên thâm giáo lý 
tam thừa, phải đạt hàng phục  thành tựu kim cang 
trì,sau đó đi vào mộ địa(nghĩa trang lâu năm) 
hành thiền không tánh.Vì tất cả pháp hội, Không 
Hành Mẫu Đà Ki Ni ở các nghĩa trang lâu năm,nên 
người tu hành pháp này phải tu hành đạt thành 
tựu pháp Bát Nhã tánh không,đủ trí tuệ hàng 
phục,mới đủ năng lực thực hành pháp này.Nếu 
không đủ năng lực mà thực hành pháp này ở 
nghĩa trang,thì vài ngày vài tháng vài năm,tâm thì 
khùng điên,hành động thất thường.Nghĩa trang là 
ngôi nhà âm chất,thiên vạn quỷ ma âm linh cư 
ngụ,sanh mạng sống thuộc dương khí,khi tu luyện 
ở đây,sẽ bị âm khí hút,nếu bị nhẹ khô máu tan hồn 
nát phách,bị nặng có thể quy tiên(chết) nhập 
chúng ……nếu không thành tựu pháp hàng phục.  
Tại sao tôi viết rõ như vậy,như một lời dự báo 
cảnh tỉnh,vì pháp này trước sau cũng có người 
dịch bản nghi quỹ này,tương lai sẽ truyền vào Việt 
Nam.Phần đông Đà Ki Ni thần nữ chỉ hộ pháp,cho 
những vị tu hành xuất gia kim cang sư thành 
tựu,có công năng hàng phục chúng ác,tăng ích 
thiện hạnh ,hằng pháp lợi sanh,làm cho Phật pháp 
cữu trụ .Người tu hành không chân chính,không 
thể thực hành pháp môn này,sẽ bị Hộ Pháp Đà Ki 
Ni trừng phạt………Phật tử tại gia không tu hành 
pháp này được,tuyệt đối không nên thử,hậu quả 
không lường được,nên quý vị đọc cho biết ,để 
tránh những sai lầm về sau. 
 
Thần chú   
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Liên Hoa Sanh Bồ Tát Truyền Chú: 
(rất hay,đầy ý nghĩa) 
Om namo deva dakini hum. 
Ôm,na mô ,đê va ,đà ki ni ,hùm. 

 
Giải thích: 
Om(quy mệnh)namo(kính lễ) deva(thiên thần) 
dakini(đà ki ni) hum(hàng phục thành tựu). 

 
Nghi quỹ Phạn chú 1: 
om sarvabuddhaḍākinīye vajra-varṇanīye hūm 
hūm phaṭ svāhā. 
 
ôm ,soa và ,bút đa ,đà ki ni dê,va di ra- vạt na ni de 
,hùm hùm phát, soa ha. 
 
om(quy y) sarva(tất cả)buddha(giác ngộ 
Phật)ḍākinīye(nữ thần đà ki ni) vajra(kim cang)-
varṇanīye(Danh xưng thần nữ) hūm (mệnh lệnh) 
hūm(mệnh lệnh) phaṭ(hàng phục) svāhā. (thành 
tựu) 
 
Nghi quỹ Phạn chú 2: 
oṃ oṃ oṃ sarva Buddha ḍākinīye vajra 

varṇanīye vajra vairocanīye hūṃ hūṃ hūṃ phaṭ 

phaṭ phaṭ  svāhā. 

ôm ôm ôm ,soa và bút đa ,đà ki ni dê,va di ra-vạt 
na ni dê, va di ra-vai rô cha ni dê,hùm hùm hùm 
phát phát phát ,soa ha. 
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oṃ(quy y) oṃ(kính lễ) oṃ(phụng hành) sarva(tất 
cả)Buddha(Phật)ḍākinīye (Đà ki ni thần 
nữ)vajravarṇanīye(kim cang danh xưng) 
vajravairocanīye(kim cang danh xưng) hūṃ(mệnh 
lệnh)  hūṃ(mệnh lệnh)  hūṃ(mệnh lệnh)  phaṭ 
(hàng phục) phaṭ(hàng phục)  phaṭ(hàng phục)    
svāhā(thành tựu). 
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HOÀNG TÀI THẦN 

黄财神 

 

 
 
Theo bộ nghi quỹ tiếng tiếng Hoa ‘’Phật Thuyết 
Bảo Tạng Thần Mạn Đà La Nghi Quỹ Kinh’’ do 
Tống Nhất Pháp Thiên dịch,và bản tiếng Phạn 
‘’vasu sadhana’’ dịch ra tiếng Hoa ‘‘Tài Bảo Nghi 
Quỹ’’ .Tài Thần gồm có Ngũ Bộ Tài Thần,trong đó 
Hoàng Tài Thần chính là Bảo Tạng Thần,thuộc hộ 
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pháp Dược Xoa Bộ, có nhiều lợi ích về cầu tài bảo. 
Hoàng Tài Thần là hóa thân của bắc phương Tùy 
Sa Môn Thiên Vương hay còn gọi Tài Bảo Thiên 
Vương,thuộc hộ pháp thần.Hộ trì cho những 
người có tu hành và công đức thiện hạnh về tiền 
tài bảo vật.Phần đông mọi người có sự ngộ nhận 
về Ngài,nên tôi y theo kinh sách nói rõ mọi người 
hiểu.Người tu hành chánh tâm,làm phật sự 
……..mọi sự điều có tín thí hộ pháp cúng 
dường,mọi sự thuận theo pháp nhân duyên.Người 
có công đức hạnh,tâm hành thiện,trợ đạo giúp 
đời,không cần trì chú của Ngài ,Ngài cũng hiện 
thân gia hộ tiền tài và sự nghiệp.Tài Thần theo 
Phật giáo là thuộc bộ công đức thiên,người có 
công đức mới có trợ giúp  sự nghiệp tiền tài.Người 
không có công đức,tâm bất chánh tham lam,tự 
tâm mưu lợi,dù có trì chú của Ngài ,từ một đến 
vạn thiên biến,cũng không có cảm ứng linh 
nghiệm. 
 
 
Thần chú gốc: 

 namo ratnatrayāya . namo  maṇibhadrāya 
mahāyakṣa senāpataye . om jambhala jalendraya 
svāhā. 
 
Phát âm:na mô,rát na- tra dà da.Na mô ,ma ni -bát 
ra da,ma ha-dát sa,sê na ba ta dê,ôm, dăm ba la-
giá lên đờ ra da,soa ha. 
 
Dịch Nghĩa chú: 
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Namo(quy y) ratnatrayāya(Tam Bảo). 

namo(kính lễ)  maṇibhadrāya(Bảo Tạng) 
mahāyakṣa (Đại Dược Xoa)senāpataye(Tướng 
quân).  

oṃ (quy mệnh) jambhala jalendraya(Hoàng Tài 
Thần) svāhā(thành tựu). 

Tâm chú: 

oṃ jambhala jalendraya svāhā. 
ôm, dăm ba la-giá lên đờ ra da,soa ha. 
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TỔNG TRÌ CHÚ 
 

 

 

Tổng trì chú hay còn gọi Tam Tự Tổng Trì,tiếng 
Phạn’’oṃ āh hūṃ (ôm a hùm)’’,Việt ngữ dịch ra 
tiếng Hán ‘’唵阿吽 ‘’ là Án Dạ Hồng.Thần chú này 
là của Phổ Hiền Như Lai,Phổ là phổ biến tất cả 
chúng sanh,Hiền  là bổn nguyên thiện căng Phật 
tánh của tất cả chúng sanh,được bố rãi khắp các 
bộ nghi quỹ ,và khắc vào các cổng chùa tu viên,hay 
trên các hoang động ở Tây Tạng.Trong hệ thống 
Kim Cang Thừa Mật Tông ,thần chú này thuộc hệ 
trọng yếu,nhiếp thân khẩu ý thanh tịnh,lệnh cho 
người hành trì nhanh chóng thành tựu tất địa. 

[oṃ 唵 án] ngữ hiệu là tổng thể đà la ni đầu tự,đại 
diện cho thân thanh tịnh.  

[Āh 阿 dạ] ngữ hiệu là tổng thể đà la ni trung 
tự,đại diện cho khẩu thanh tịnh. 

[hūṃ 吽] hồng ngữ hiệu là tổng thể đà la ni hậu 
tự,đại diện cho ý  thanh tịnh. 
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oṃ āh hūṃ còn gọi là giải thoát chú, được sự ân 
điển thân khẩu ý của các  Như Lai ban cho người 
trì tụng,nhiếp phục tam độc thân khẩu ý ,rửa sạch 
tội cấu do ba độc gây ra,làm cho người trì tụng tu 
hành quán tưởng và pháp gới chúng sanh được 
thanh tịnh,siêu vượt tất cả chướng ngại.Nên oṃ 
āh hūṃ được kết hợp vào đầu hay cuối các câu 
thần chú khác,có công năng gia hộ thân ngữ ý của 
chư Phật cho người hành trì thân khẩu ý tương 
ưng nhanh chóng thành tựu.Thần chú này thuộc 
hệ không tông : oṃ có nghĩa quay về ; āh có nghĩa 
nhất thiết pháp bất sanh hay còn gọi không vô tự 
tánh; hūṃ có nghĩa thực hành thành tựu. Oṃ tự là 
biểu tượng bao trùm vạn vật hửu vi pháp. Āh tự 
biểu tượng giải thoát không chướng ngại, vô vi 
pháp tự tánh không. Hūṃ tự biểu tượng ba đời 
chư phật, qua con đường thực hành đại ấn từ bi 
trí tuệ thành tựu .Y cứ vào Du Già Đại Giáo Vương 
Kinh:” oṃ là đại diện cho Đại Biến Chiếu Như Lai 
(Tỳ Lô Giá Na Phật); āh là đại diện Vô Lượng Thọ ( 
A Di Đà Phật);hūṃ là đại diện cho A Súc Phật (Bất 
Động Phật)”.Như Kinh Đại Nhựt viết: “a tự môn 
nhất thiết chư pháp bổn bất sanh 
(阿字門一切諸法本不生 )”,là pháp giải 
thoát,siêu hiện tượng vật thể qua pháp không bất 
khả đắc.Pháp này chỉ có con đường thực hành 
thiền định quán tưởng,mới hiểu hết công năng và 
sự lợi ích của thần chú này,mong rằng chúng ta có 
thể hiểu sâu qua những biểu pháp hình tượng tự 
môn,thâm nhập pháp không thành tựu.Pháp là 
con đường dẫn chúng sanh đến bến giác,như 
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chúng ta đi thuyền từ bến này đến bờ bến kia,qua 
được bến rồi,chúng ta sẽ không cần thuyền 
nữa.Chư Phật thuyết nhiều pháp tuy không đồng 
thuận nhất pháp,nhưng vì chúng sanh căn tánh 
không đồng,có người thích này,có người thích 
kia……vv…..cũng là mục đích  chỉ rõ tâm chúng 
sanh từ phương tiện đến giải thoát.Khi chúng ta 
đạt quả vị giải thoát mới hiểu được tâm từ bi của 
Chư Phật,cần bỏ qua sự bám chấp ngôn từ,mới 
thông tỏ minh chiếu Phật tánh  viên dung . 
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NGŨ PHẬT TRÍ TUỆ CHÚ 

 

 

 

Ngũ Phật Trí Tuệ chú,hay còn gọi là Ngũ Phương 
Phật chú,hay còn gọi đại uy thần kết giới chú.Thần 
chú này được ghi chép vào các Bộ Nghi Quỹ lưu 
truyền bố rãi khắp các nghi thức hành trì du già 
mật chú.Như bản tiếng Hoa ‘’Du Già Đại Giáo 
Vương Kinh’’ hay bản tiếng Phạn ‘Thành Tựu Pháp 
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Tập’’….vv…..Thần chú này vào đời nhà Trần các 
thiền sư,đã viết thành một bộ nghi quỹ,trong lúc 
tọa thiền  điều khí dưỡng thần,ngoài ra còn điều 
phục ma quỹ chướng nạn,siêu độ các vong 
linh.Nhìn vào câu thần chú cảm giác khô 
khan,nhưng về ý nghĩa thật là thậm thâm vi 
diệu.Linh Quang xin nói rõ:’’Đây là học thuyết Duy 
Thức phái ,đưa vào trong Kim Cang Thừa,kết hợp 
tu tập hành trì chuyển thức thành trí’’.Điều kiện 
căn bản để chuyển thức thành trí,là phải quảng 
học uyên thâm học phái  Duy Thức.Như Thành 
Duy Thức Luận hay Du Già Sư Địa Luận…….Nếu 
người muốn tu pháp môn này,không có kiến thức 
về duy thức học,dù trì chú quán tưởng Ngũ Phật 
thành ngũ trí,là không thể được.Thần chú là pháp 
biểu tượng chủng tử của Ngũ Phật,minh giải 
thông tỏ các bát thức sở dụng vận hành,kết hợp 
với vận chuyển viên minh ngũ chủng tử Phật với 
quán Ngũ Phật bổn tôn sở hửu trí tuệ,phổ chiếu 
minh giải nội tâm (duy thức tánh) đối với ngoại 
cảnh hiện tượng(duy thức tướng),quán tánh 
tướng viên dung nhât thể không chướng ngại 
thành nhất thể tánh trí. 

Phạn chú: oṃ hūṃ traṃ hrīh ā 

Phát âm:úm  hùm  trăm  hờ-ri  a(dài hơi) 
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Ngũ Phương Phật 

om :Trung ương Tùy Lô Giá Na Phật 

(Đại Nhựt Phật)(pháp giới thể tánh trí) 

Hùm:Đông phương Bất Động Phật 

(đại viên cảnh trí) 

Tram:Nam phương Bảo Sanh Phật 

(bình đẳng tánh trí) 

Hrih :Tây phương A Di Đà Phật 

(diệu quán sát trí) 

A:Bắc phương Bất Không Thành Tựu Phật 

(thành sở tác trí) 

 

Ngũ Phật tịnh độ  

om : Sắc cứu cánh độ 

Hùm: hỷ diệc(an vui) tịnh độ 

Tram: Cụ đức tịnh độ 

Hrih Cực lạc tịnh độ 

A: Thắng nghiệp tịnh độ 

 

Ngũ  trí 

om : Pháp giới thể tánh trí 

Hùm:Đại viên cảnh trí 

Tram: Bình đẳng tánh trí 
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Hrih : Diệu quán sát trí 

A: Thành sở tác trí 
 

Ngũ  Bộ Phật 

om : Kim cang giới mạn đà la 

Hùm:Kim Cang hàng phục bộ 

Tram: Bảo Châu bộ 

Hrih : Liên Hoa thanh tịnh bộ 

A: Yết ma hộ giới bộ 

 

Ngũ Phật Sắc thân 

om : Sắc trắng 

Hùm:Lam sắc  

Tram: Vàng sắc 

Hrih : Hồng sắc 

A: Xanh sắc 

 

Ngũ Chủng phiền não bộ 

om : Vô minh phiền não  

Hùm:Sân uế  

Tram: Ngã mạn tự cao 

Hrih : Tham dục  

A: Đố kị 

 



MẬT TÔNG KIM CANG THỪA CHÚ GIẢI TẬP 2-THÍCH LINH QUANG 

 

167 

 

Ngũ uẩn  

om : Sắc 

Hùm: Thức 

Tram: Thọ  

Hrih : Tưởng 

A: Hành 

 

Linh Quang chỉ trình bày tổng thể về ngũ bộ 
chú,quý vị muốn hiểu nhiều hơn,xin vào đại tạng 
tham khảo! A Di Đà Phật! 
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CHÚ GIẢI TIỂU CHÚ 

 
TỊNH KHẨU-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:  

Tu rị tu rị, ma ha tu rị tu tu rị, tát bà ha.  

(không tìm ra bản Tiếng Phạn).Vì khẩu nghiệp có 

trong Tịnh Tam Nghiệp chú,nên chú này không cần 

thiết,và rất ít thấy trong các Nghi Quỹ trì tụng. 

 

TỊNH TAM-NGHIỆP CHƠN-NGÔN:  
oṃ svabhāva śuddha sarva dharma svabhava 
śuddho ham 
 
Phát âm:ôm,sòa bà va,sút đa,sòa va,đa ma,sòa bà 
va,sút dô ,ham! 
 
Án ta phạ bà phạ, truật đà ta phạ, đạt mạ ta phạ, 
bà phạ truật đồ hám.  
 
oṃ(quy mệnh) svabhāva(tự tánh) śuddha(giác 
ngộ) sarva(tất cả) dharma(pháp) svabhava(tự 
tánh) śuddho(thành tựu) ham(nhập pháp giới 
thanh tịnh) 
 
 
ÁN THỔ ÐỊA CHƠN-NGÔN:  
 
Namo samanta buddhānām.oṃ dhuru dhuru dhivi 
svāhā 
 
Phát âm:Na mô,sam măn ta,bút đa nam.ôm đu ru 
,đu ru,đi vi,soa ha. 
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Nam-mô tam mãn đa một đà nẵm, án độ rô độ rô, 
địa vỷ ta bà ha. 
 
Namo(kính lễ) samanta(phổ biến) 
buddhānām(chư Phật).oṃ(triệu thỉnh) dhuru(tật 
tốc)dhuru (tật tốc(đến đây)dhivi(Thổ Địa thần) 
svāhā(thành tựu) 
 
PHỔ CÚNG-DƯỜNG CHƠN-NGÔN:  
 
oṃ gagana sambhava vajra ho 
 
Phát âm:ôm,ga ga na,sam ba va,va di ra hô! 
 
Án nga nga nẳng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng.  
oṃ(quy mệnh) gagana(tánh không) 
sambhava(phổ chiếu) vajra(quang minh) ho(hoan 
hỷ) 
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Tham khảo Và Sử Dụng Tư Liệu 

Đai Chánh Đại Tạng Kinh 

Càn Long Đại Tạng Kinh 

Vạn Tân Tục Đại Tạng Kinh 

Đại Tạng Kinh Việt Nam 

Phạn Hán Đại Từ Điển 

Nhật Bản Cổ Bổn Phạn Ngữ Chú 

Đà La Ni Tập Kinh 

Chân Ngôn Tông 

Tạng Chú Truyền 

Phật Giáo Chú Ngữ Bí Truyền Toàn Thư  

Đà La Ni Tập 

Bộ Mật Tông (HT.Thích Viên Đức-HT.Thích Thiền 
Tâm) 

Phạn Ngữ Tập Thành 
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Thông Báo 

Bộ Mật Tông Chú Giải Phạn Hán Việt Chú Ngữ 
Toàn Thư bao gồm hai tập.Linh Quang đã bỏ đi 
hơn 25 năm tu học,nghiêm cứu mới viết thành hai 
bộ. Bộ  sách  này  được  sự  đóng  góp  nhiều  công 
sức  chỉ  dạy  của  chư  Tôn  Đức  và  nhiều  học  giả  
nhân  sĩ trong  giới  nghiên  cứu  Phật  giáo.Trong 
thời gian tới sẽ trình bày một cuốn rõ nghĩa về 
hành trì thậm thâm pháp yếu Đại Phật Đảnh Lăng 
Nghiêm,phật pháp hưng thịnh hay suy vong điều 
có liên quan đến thần chú này.Đây không phải 
Linh Quang nói,mà trích từ nguyên bản Kinh Lăng 
nghiêm và các phụ bản khác. 

Bộ  Mật Tông Chú Giải Phạn Hán Việt Chú Ngữ 
Toàn Thư không lưu giử bản quyền,xin quý vị  
phát tâm in  ấn nhằm đem  lại lợi ích cho pháp 
giới nhân sanh. 

Kính lời 

Tỳ kheo Thích Linh Quang 
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Trích 10 điều lợi ích ấn tống kinh sách 

1.  Từ  trước  đã  gây  tội  lỗi,  nếu  tội  nhẹ  thì  liền  
tiêu  mất, còn tội nặng thì trở thành nhẹ. 

2. Thường được Thiên thần ủng hộ, giúp đỡ  khỏi 
tai nạn, bệnh truyền nhiễm, tai nạn nước lụt, lửa 
cháy, giặc cướp, chiến tranh, lao ngục. 

3. Đối với kẻ  oán thù trước kia, đều nhờ  pháp lợi 
ích mà được giải thoát, khỏi khổ về nạn báo thù.  

4. Quỷ  dạ  xoa, quỷ  ác không thể  xen vào làm tổn 
hại và rắn độc, cọp đói cũng không thể làm hại. 

5. Tâm được an  ổn, ngày không gặp sự  nguy 
hiểm, đêm chẳng  thấy  chiêm  bao  dữ,  sắc  mặt  
sáng  ngời,  sức  mạnh dồi dào, việc làm được ích 
lợi tốt. 

6.  Lòng  thành  hiến  dâng  pháp,  dầu  không  cầu  
mong nhưng  sự  ăn  mặc  tự  nhiên  đầy  đủ,  gia  
đình  hòa  thuận, hưởng phước lộc lâu dài. 

7. Lời nói, việc làm được Người, Trời hoan hỷ, mặc 
tình đến  nơi  nào  cũng  được  nhiều  người  vui  
mừng  yêu thương, tôn trọng, cung kính, lễ lạy. 

8.  Người  ngu trở  thành  bậc  trí,  kẻ  bệnh  hoạn  
trở  thành khỏe mạnh, người khốn khổ  trở  thành 
hưởng phước, kẻmang thân phụ nữ nhanh chóng 
trở thành thân nam. 

9. Trọn lìa ác đạo, sanh về  cõi lành, tướng mạo 
xinh đẹp, bản tính vốn khôn hơn người thường, 
hưởng phước lộc  

đặc biệt hơn ai hết. 
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10. Hay làm cho tất cả  chúng sanh gieo trồng căn 
lành, vì tâm chúng sanh mà làm thửa ruộng phước 
lớn, được vô lượng  thắng  quả,  sanh  về  chỗ  
thường  được  thấy  Đức Phật, nghe pháp, thẳng 
đến mở  rộng tâm huệ, đích thân chứng lục thông, 
chóng được thành Phật. 

Người in kinh đã có công đức thù thắng như nói 
trên, cho nên  phàm  khi  gặp  chúc  thọ  đem  
phẩm  vật  tặng  chúc mừng khỏi tai nạn, khỏi tai 
họa, cầu phước, tiến cử  nhân tài,  đều  phải  hoan  
hỷ  mạnh  dạn  thực  hành  bố  thí  cúng dường. 

Ấn  Quang  Tổ  Sư  dạy:  Ấn  tống  kinh  được  vô  
lượng   vô biên  công  đức,  nên  vào  những  dịp  
chúc  thọ,  thành  hôn, cầu phước, cầu tiêu tai giải 
nạn,cầu tiêu trừ  tật bệnh, cầu siêu độ  hương 
linh… hãy  phát tâm  ấn tống kinh điển, đểgieo 
trồng cội phước cho chính mình và thân bằng 
quyến thuộc. 

 

Nguyện đêm công đức này, 

Hướng về khắp tất cả. 

Đệ tử và chúng sanh, 

Đều trọn thánh phật đạo. 
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Phát Tâm Ấn Tống -Thỉnh Sách - Liên Lạc 

Tỳ kheo:Thích Linh Quang 

Hiện nay Linh Quang đang trụ trì và cư trú tại 

CHÙA THÍCH CA NHƯ LAI 

7074 LEMINGTON AVE 

PITTSBURGH,PA 15206 USA 

Email:thichlinhquang@gmail.com 

Phone:714-808-2210 

Tập 2 được viết dưới dạng sách điện tử,quý vị có 
thể in ra,đóng thành sách.Khi nào đủ nhân duyên 
in thành sách, sẽ tặng cho quý vị. 

A DI ĐÀ PHẬT 
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NAM MÔ HỘ PHÁP VI ĐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT 


