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Vajrasattva là tên g†i ÇÙc Kim-Cang Tát-ñoä b¢ng Phån-ng»; Tång ng» g†i ngài là Dorje Sempa.
Ngondro là phÜÖng pháp hành trì sÖ khªi và cæn bän mà tÃt cä các hành giä MÆt Tông ÇŠu phäi träi qua trÜ§c khi ÇÜ®c th† kš Ç‹ hành trì theo các pháp tu Du Già
tÓi mÆt, ho¥c tru§c khi ÇÜ®c cho phép Ç‹ nhÆp thÃt theo chÜÖng trình NhÆp ThÃt Ba Næm. Ngondro gÒm có: quy y 100 ngàn lÀn, Çänh lÍ 100 ngàn låy, trì tøng Kim
Cang Bách-t¿ Minh-chú 100 ngàn lÀn, cúng dÜ©ng mån-Çà-la 100 ngàn lÀn, thÃu hi‹u và thÃm nhuÀn BÒ-ÇŠ-tâm. ThÜ©ng thÜ©ng, các hành giä MÆt Tông phäi träi
qua nhiŠu næm m§I hoàn tÃt chÜÖng trình Ngondro, cÓt Ç‹ thanh tÎnh hoá nghiŒp chÜ§ng và chuÄn bÎ tâm cho thÆt trong sang vì l®i ích cûa tÃt cä chúng sinh trÜ§c
khi b¡t ÇÀu hành trì các pháp tu cao hÖn.
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Chûng t¿ HUNG
là chûng t¿ gÓc cûa ÇÙc Kim Cang Tát ñoä
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Chûng t¿ gÓc là HUNG
v§i câu minh chú OM VAJRA SATTVA HUNG xoay quanh chûng t¿ theo chiŠu kim ÇÒng hÒ.
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Quán tÜªng linh änh ÇÙc Kim Cang Tát ñoä theo MÆt Tông.
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1. Gi§i ThiŒu PhÜÖng Pháp ThiŠn Quán Kim-Cang Tát-ñÕa
Thông thÜ©ng, nh»ng hành Ç¶ng thiŒn và bÃt thiŒn ÇŠu do tâm tåo, ÇŠu lŒ thu¶c vào tâm. Tâm là vÎ chû nhân ÇÀy
quyŠn hành, trong khi thân và š chÌ là tôi t§. Chính do sÙc månh tàn phá cûa nh»ng xúc cäm ô nhiÍm trong tâm mà chúng ta
Çã tåo ra vô sÓ nghiŒp bÃt thiŒn, nhÜ næm tr†ng nghiŒp3, næm nghiŒp kín4, mÜ©i hành Ç¶ng bÃt thiŒn 5, cÛng nhÜ Çã phá gi§i
và c¡t ÇÙt mÓi liên hŒ samaya 6. TÃt cä nh»ng xúc cäm ô nhiÍm này ÇŠu n¢m dÜ§i s¿ ÇiŠu khi‹n cûa tâm tham ái và sân hÆn,
vân vân. TÃt cä ÇÜ®c coi là bÃt thiŒn khi t¿ ta làm nh»ng viŒc này, khi ta sai khi‰n ngÜ©i khác làm nh»ng viŒc này cho mình,
ho¥c khi ta hoan hÌ nhìn thÃy ngÜ©i khác làm nh»ng viŒc này. Không nh»ng th‰, n‰u trong khi ta nghe giäng Pháp, h†c PhÆt
Pháp, và th¿c hành các Pháp cao quš mà ta vÅn Ç‹ cho tham ái và sân hÆn ch‰ ng¿ tâm mình thì Çó chính là ta Çang tåo
nh»ng nghiŒp bÃt thiŒn.
NghiŒp bÃt thiŒn tåo ra bªi nh»ng hành Ç¶ng xÃu ác së Çem låi Çau kh° và nh»ng hoàn cänh thi‰u may m¡n. Ta gieo
nghiŒp bÃt thiŒn khi ta Çi chinh phøc kÈ thù; bäo vŒ riêng thân b¢ng quy‰n thu¶c cûa mình, bäo vŒ riêng thân xác mình và
gom góp cûa cäi cho riêng mình. NhÜng ta së ch£ng Çem theo ÇÜ®c nh»ng thÙ này khi phäi chåm m¥t v§i cái ch‰t. Trong khi
Çó, nghiŒp bÃt thiŒn së Çeo Çu°i ta nhÜ m¶t cái bóng, Ç©i này ti‰p Ç©i kia, và trª thành nguÒn gÓc cûa bao Çau kh°. Do Çó,
ÇiŠu sáng suÓt nhÃt mà ta nên làm là hãy cÓ g¡ng thanh tÎnh hoá tÃt cä nh»ng nghiŒp bÃt thiŒn mà ta Çã tåo trÜ§c khi chúng
tr° quä. ViŒc thanh tÎnh hoá nghiŒp bÃt thiŒn së Çem låi ÇÜ®c k‰t quä tÓt n‰u ta bi‰t cách Ùng døng bÓn næng l¿c sau Çây.
BÓn næng l¿c Çó là sám hÓi, ÇÓi trÎ, quy‰t tâm và nÜÖng t¿a. Trên con ÇÜ©ng tu theo Kim- Cang thØa, phÜÖng pháp thiŠn quán
Kim-Cang Tát-ñÕa (Vajrsasattva) là m¶t pháp tu Ç¥c biŒt Ç‹ thanh tÎnh hoá nh»ng håt nhân bÃt thiŒn. Do Çó, v§i niŠm tin
không chút nghi ngåi, hãy bÜ§c vào con ÇÜ©ng th¿c hành pháp tu Kim-Cang Tát-ñÕa. Hãy h‰t lòng æn næn sám hÓi vŠ nh»ng
hành Ç¶ng xÃu ác mà ta Çã tåo, hãy thú nhÆn t¶i l‡i, và quy‰t tâm không bao gi© tåo nghiŒp xÃu n»a cho dù tính mång ta có
bÎ Çe d†a. Sau Çó, hãy phát nguyŒn quy y Tam Bäo, phát khªi tâm giác ng¶, trì tøng minh chú Kim-Cang Tát-ñÕa, và thiŠn
quán vŠ tánh Không nhÜ là m¶t næng lÜ®ng ÇÓi trÎ và nÜÖng t¿a.

3

Tr†ng nghiŒp còn ÇÜ®c g†i là ngÛ nghÎch tr†ng t¶i gÒm có t¶i gi‰t cha, gi‰t mË, gi‰t m¶t vÎ A La Hán, gây thÜÖng tích cho ÇÙc PhÆt và chia rë Tæng Già.
Næm nghiŒp kín là ?
5
MÜ©i ÇiŠu bÃt thiŒn là sát sanh, tr¶m c¡p, tà dâm, nói dÓi, nói Çâm th†c, nói l©i thô l‡ c¶c c¢n, nói nhäm nhí và vô ích, tham lam, sân hÆn và tà ki‰n.
6
Samaya (Phån ng») š nói mÓi liên hŒ mÆt thi‰t và cao quš gi»a thÀy và trò, gi»a bån ÇÒng tu v§i nhau, và cÛng chính là nh»ng thŒ nguyŒn mà hành giä muÓn
th† trì. Samaya thÜ©ng ÇÜ®c ví nhÜ m¶t chu‡i tràng håt, khi s®I giây nÓi bÎ ÇÙt Ç‹ cho m¶t håt r§t xuÓng là tÃt cä nh»ng håt còn låi cÛng së r§t xuÓng.
4
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2. PhÀn Th¿c Hành PhÜÖng Pháp ThiŠn Quán và Trì Tøng Kim-Cang Tát-ñoä
ñoän Kinh Quy Y
Cho Ç‰n khi con Ç‰n ÇÜ®c b© giác ng¶,
Con nguyŒn xin nÜÖng t¿a nÖi PhÆt Pháp Tæng t¶t cùng cao quš,
NÜÖng vào công ÇÙc bÓ thí và các hånh ba-la-mÆt,
Xin cho con thành t¿u quä vÎ PhÆt vì l®i ích cûa tÃt cä chúng sinh (tøng 3 lÀn).

TÙ Vô LÜ®ng
NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh mË hiŠn 7- vô biên nhÜ tr©i cao, ÇÜ®c an låc và có ÇÜ®c c¶i nguÒn cûa an låc.
NguyŒn cho h† ÇÜ®c giäi thoát khÕi Çau kh° và c¶i nguÒn cûa Çau kh°.
NguyŒn cho h† không bao gi© phäi xa lìa an vui, thoát vòng phiŠn não,
NguyŒn cho h† ÇÜ®c an trú nÖi bình Ç£ng trí, thoát m†i tham ái và ÇÓ kœ (tøng 3 lÀn)..

Quán TÜªng
Con quán tÜªng thÃy m¶t Çài træng trên m¶t toà sen tr¡ng ngay trên ÇÌnh ÇÀu mình. Trên Çài træng sen tr¡ng này là
chûng t¿ HUNG. Chûng t¿ HUNG hoá hiŒn thành ra m¶t chi‰c chuÿ kim-cang. Ÿ gi»a chi‰c chùy kim-cang có m¶t chûng t¿
HUNG khác. TØ chûng t¿ HUNG n¢m gi»a chi‰c chùy kim-cang này, ánh sáng phóng tÕa kh¡p nÖi, tÎnh hoá h‰t m†i chÜ§ng
duyên cûa tÃt cä chúng sinh. Ánh sáng ÇÜ®c cúng dÜ©ng lên muôn chÜ PhÆt và chÜ BÒ-tát. Sau Çó, ánh sáng quay trª vŠ và
hoà nhÆp vào chûng t¿ HUNG. Chûng t¿ HUNG hoá hiŒn thành ra ÇÙc Kim-Cang Tát-ñÕa, và t¿ nÖi bän chÃt, ÇÙc Kim-Cang
Tát-ñoä chính là vÎ b°n sÜ tØ ái cûa con. ñÙc Kim-Cang Tát-ñoä thân tÕa s¡c màu tr¡ng, [tay phäi] cÀm chùy kim-cang, và [tay
trái] cÀm chuông. Ngài t†a thiŠn trong tÜ th‰ bán già, khoác y b¢ng løa và Çeo nhiŠu châu bäo trang sÙc.

Cúng DÜ©ng
Tøng 1 lÀn tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi:
OM VAJRA SATTVA SA-PARI WARA ARGAM PRATITSA SVAHA (nÜ§c rºa m¥t)
OM VAJRA SATTVA SA-PARI WARA PADYAM PRATITSA SVAHA (nÜ§c rºa chân)
OM VAJRA SATTVA SA-PARI WARA PUSHAM PRATITSA SVAHA (hoa thÖm)
7

Theo tÜ tÜªng MÆt-tông Tây-tång, tÃt cä chúng sinh ÇŠu ÇÜ®c quán nhÜ Çã tØng là cha mË cûa ta trong nhiŠu Ç©i ki‰p trÜ§c, cÓt Ç‹ phát khªi tâm tØ bi tÓi thÜ®ng.
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OM
OM
OM
OM
OM

VAJRA SATTVA SA-PARI WARA DHUPAM PRATITSA SVAHA (trÀm hÜÖng)
VAJRA SATTVA SA-PARI WARA ALOKAM PRATITSA SVAHA (Çèn bÖ)
VAJRA SATTVA SA-PARI WARA GHANDHE PRATITSA SVAHA (nÜ§c thÖm)
VAJRA SATTVA SA-PARI WARA NAIWITE PRATITSA SVAHA (th¿c phÄm)
VAJRA SATTVA SA-PARI WARA SHAPTA PRATITSA SVAHA (nhã nhåc)

Tán DÜÖng và Quán TÜªng
ñÙc Kim-Cang Tát-ñoä, Ma-Ha Tát-ñoä, BÆc ñåi-Trí, hiŒn thân cûa tÃt cä muôn chÜ PhÆt, Pháp Thân ñÙc PhÆt Ph° HiŠn,
con xin Çänh lÍ ngài, bÆc chû trì Kim-Cang. Ÿ nÖi tâm Çi‹m8 cûa ÇÙc Kim-Cang [khi Ãy Çang ng¿ trên ÇÌnh ÇÀu con] là m¶t
chi‰c chày kim cang n¢m trên m¶t Çài sen. Ÿ gi»a chi‰c chùy kim-cang là chûng t¿ HUNG; chûng t¿ HUNG ÇÜ®c bao quanh
bªi bài Bách T¿ Minh Chú.9 Ánh sáng phóng tÕa ra tØ bài Bách T¿ Minh Chú Çang xoay quanh [theo chiŠu kim ÇÒng hÒ]. Ánh
sang tÎnh hoá m†i chÜ§ng duyên cûa tÃt cä chúng sinh, và tÃt cä chúng sinh ÇŠu trª thành Kim-Cang Tát-ñÕa. Ánh sáng Ãy
thu trª vŠ, và hoà nhÆp vào bài Bách T¿ Minh Chú và vào chûng t¿ HUNG. NÜ§c mÆt cam lÒ tuôn ra tØ nh»ng chûng t¿ này,
tuôn qua ÇÀu ngón chân cái bên phäi cûa ÇÙc Kim-Cang, và thÃm vào qua ngã ÇÌnh ÇÀu cûa con, tÎnh hoá h‰t tÃt cä nghiŒp
chÜ§ng, bŒnh tÆt, và chÜ§ng duyên. TÃt cä nghiŒp chÜ§ng, bŒnh tÆt và chÜ§ng duyên thoát ra ngoài qua nh»ng l‡ chân lông
trên da con và qua hai l‡ thoát 10 phía dÜ§i cÖ th‹ nhÜ m¶t luÒng nÜ§c màu Çen ám khói. TØ Çó trª Çi, thân con chan chÜá
nÜ§c mÆt cam lÒ và hoàn toàn tÎnh khi‰t ch£ng khác chi nng†c lÜu ly.

Trì Chú
*Trì tøng bài Kim-Cang Bách-T¿ Minh-Chú dÜ§i Çây108 lÀn tØ ÇÀu Ç‰n cuÓi: 11
OM BAZRA SATTWA SAMAYA
MANU PALAYA
BAZRA SATTWA TENOPA TISHTHA
DRIDO ME BHAWA
SUTO KHYOME BHAWA
SUPO KHYOME BHAWA
ANU RAKTO ME BHAWA
8

Tâm Çi‹m ª Çây là luân xa giÜã ÇÜ©ng kinh trung ÜÖng vi t‰, ngang vùng tim.
Bài Kim-Cang Bách-T¿ Minh-Chú là m¶t bài linh chú rÃt ph° thong, gÒm có 100 âm t¿, ngÜ©i PhÆt tº hành trì theo MÆt-Tông cÀn phäi thu¶c. Bài linh chú này có
næng l¿c tÎnh hoá nghiŒp chÜ§ng, công næng không th‹ nghï bàn. Là m¶t pháp hành trì quan tr†ng cho công phu sám hÓi.
10
Hai l‡ thoát Çây là (1) hÆu môn và (2) b¶ phÆn sinh døc.
11
Xin xem phÀn Phø Løc bài Kim-Cang Bách-T¿ Minh-Chú ª cuÓi phÜÖng pháp hành trì.
9

7

PhÜÖng Pháp ThiŠn Quán & Trì Tøng Kim-Cang Tát-ñÕa (Vajrasattva) (HiŒu Çính 03/2006)

SARWA SIDDHIM-ME PRA-YATSHA
SARWA KARMA SUTSA-ME TSIT-TAN SHRIYA KURU HUNG
HAHA HAHA HO
BHAGAWAN SARWA TATHAGATA
BAZRA-MAME MUNTSA
BAZRI BHAWA
MAHA SAMAYA SATTWA AH
* Sau Çó, trì tøng câu minh chú sau Çây 108 lÀn:
OM BAZRA SATTVA HUNG

Quán TÜªng và ThiŠn ñÎnh
Do màn vô minh che lÃp mà con và tÃt cä chúng sinh Çã phåm nhiŠu gi§i, gây nhiŠu t¶i. Kính båch ThÀy, ÇÙc KimCang Tát-ñoä, bÆc chû trì Kim-Cang, Pháp-vÜÖng cûa tÃt cä chúng sinh, xin hãy che chª h¶ trì chúng con. ñÙc Kim-Cang Tátñoä vô cùng hoan hÌ v§i l©i nguyŒn cÀu cûa chúng con và lên ti‰ng Çáp, ‘M†i mê v†ng Çã ÇÜ®c thanh trØ, và các con tØ nay
trª nên thuÀn khi‰t!’ Sau Çó, ÇÙc Kim-Cang Tát-ñÕa hoà tan thành ánh sáng, và ánh sáng Çó thÃm nhuÀn vào thân con xuyên
qua ngã ÇÌnh ÇÀu. Con trª thành ÇÙc Kim-Cang Tát-ñoä.

Hãy thiŠn ÇÎnh vŠ s¿ k‰t h®p cûa hai tánh S¡c và Không. 12
HÒi HÜ§ng
NÜÖng vào hånh lành cûa phÜÖng pháp hành trì Kim-Cang Tát-ñoä,
Xin cho con thành t¿u Çåi giác ng¶ cûa ÇÙc Kim-Cang.
Xin cho con dÅn d¡t ÇÜ®c h‰t tÃt cä chúng sinh
Cùng Çåt Ç‰n quä vÎ giác ng¶ -- không còn sót låi m¶t ai.

12

Hành giä ngÒi thiŠn quán trong tÜ th‰ thoäi mái, ki‰t già, ho¥c bán già, th©i gian dài ng¡n tùy hành giä.
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3. HÒi hÜ§ng nguyŒn
(PhÀn HÒi HÜ§ng NguyŒn Ç¿Öc trích tØ Kinh NhÆt Tøng Tông Phái Drikung Kagyu do ChÖn-Pháp NguyÍn H»u HiŒu chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt
ng» lÀn ÇÀu vào næm 2003)

HÒi hÜ§ng nguyŒn:
Dorje Chang, Tilopa, Naropa,
Marpa, Milarepa, Pháp-vÜÖng Gampopa,
Phagmodrupa và Pháp-vÜÖng Drikungpa,
Xin ban cho chúng con Ön phúc t¶t ÇÌnh tÓt lành cuä chÜ Låt-ma dòng Kagyu.

Do hånh Çó, xin cho con thành t¿u toàn tri
Nh© chi‰n th¡ng ÇÜ®c kÈ thù -- s¿ Çiên Çäo hoài nghi.
Xin cho tÃt cä nh»ng ai Çang trÀm luân trên sóng sinh, lão, bŒnh, tº
VÜ®t qua ÇÜ®c bi‹n cä luân hÒi kh° äi.
BÒ-ÇŠ tâm vÜÖng -- tâm tÓi thÜ®ng, tâm vô cùng trân quš,
NÖi tâm Ãy chÜa sinh, xin cho tâm Ãy nÄy sinh,
NÖi tâm Ãy Çã sinh, cho cho tâm Ãy ÇØng bao gi© thoái chuy‹n,
Mà vïnh viÍn m‡i ngày m¶t vÜÖn lên cao hÖn.
Con nguyŒn cÀu cho chÜ Låt-ma thân tâm thÜ©ng an låc,
Cho tu°i th† cûa quš ThÀy tæng cao,
Cho Pháp-s¿ cûa quš ThÀy träi r¶ng, lan xa,
Cho con không bao gi© phäi xa cách ThÀy.
NhÜ ÇÙc Væn-Thù, ÇÃng chi‰n th¡ng, Çã t¿u thành tÓi thÜ®ng,
Và nhÜ ÇÙc Ph°-HiŠn [cÛng Çã t¿u thành nhÜ th‰],
Con xin theo chân cûa các ngài,
Và xin hÒi hÜ§ng h‰t thÄy công ÇÙc cho tÃt cä chúng sinh.
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NÜÖng vào ân Çi‹n cûa ÇÙc PhÆt, ÇÃng Çã t¿u thành tam-thân,
Cûa chân Ç‰ diŒu Pháp tuyŒt ÇÓi nhÜ th¿c,
Cûa Tæng-bäo không gì chia c¡t ÇÜ®c,
Xin cho công ÇÙc mà con ÇÜ®c d¿ phÀn ÇÖm hoa k‰t trái.

Kinh thÜ©ng tøng tên ‘Dakorma’:
NÜÖng vào công ÇÙc mà chính con và tÃt cä chúng sinh
ñã tích lÛy trong ba Ç©i, ª cõi luân hÒi và Ni‰t Bàn,
Và cÛng nÜÖng vào cæn lành vÓn có,
Xin cho con và tÃt cä chúng sinh thành t¿u quä vÎ giác ng¶ tÓi thÜ®ng, viên mãn, toàn bích và trân quš.

NguyŒn cÀu cho giáo huÃn cûa ÇÙc Drikungpa, Ratnashri,
ñÃng toàn giác, bÆc thÀy cûa pháp duyên sinh,
Ti‰p tøc tæng trÜªng qua công phu nghiên cÙu, th¿c hành, chiêm niŒm và thiŠn ÇÎnh
Cho Ç‰n khi cõi luân hÒi tuyŒt dÙt.
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4. Kinh hÒi hÜ§ng cûa ÇÙc Jigten Sumgon
(Rick Finney cùng Çåi-sÜ Khenpo Konchog Gyaltshen chuy‹n tØ Tång-ng» sang Anh-ng»)
(trích Kinh NhÆt Tøng Tông Phái Drikung Kagyu do ChÖn-Pháp NguyÍn H»u HiŒu chuy‹n tØ Anh ng» sang ViŒt ng» næm 2003)

Kính båch b°n sÜ và chÜ Låt-ma quang vinh, thiêng liêng, khä kính và tôn quš thu¶c b°n tông,
Kính båch thánh h¶i chÜ H¶-thÀn, chÜ PhÆt, chÜ BÒ-tát, du-già sÜ, n» du-già sÜ, n» không-hành ª thÆp phÜÖng th‰ gi§i,
Xin hãy l¡ng nghe l©i nguyŒn cûa con!
Nh© uy l¿c cûa thiŒn cæn r¶ng l§n,
Xin cho con làm l®i låc chúng sinh b¢ng thân, khÄu, š.
Xin cho nh»ng phiŠn não do tham, sân, si, kiêu mån và ganh tÎ ÇØng khªI lên trong tâm con.
Xin cho nh»ng š tÜªng vŠ danh v†ng, ÇÎa vÎ, cûa cäi, nhøc vinh, và nh»ng Üu tÜ vŠ Ç©I sÓng này ÇØng khªi lên dù chÌ
trong giây lát.
Xin cho suÓi tâm con chan chÙa yêu thÜÖng, tØ bi và tâm BÒ-ÇŠ,
Và, nh© Çó, xin cho con trª thành m¶t Çåo sÜ
V§i ÇÙc Ç¶ ngang b¢ng không gian vô biên.
Xin cho con Çåt ÇÜ®c ñåi-Thû-ƒn tÓi thÜ®ng ngay trong Ç©i này.
Xin cho nh»ng kh° Çau d¢n v¥t ÇØng khªi lên ngay cä trong giây phút con lâm chung.
Xin cho con không phäi kinh qua m¶t cái ch‰t phi th©i.
Xin cho con ÇÜ®c ch‰t m¶t cái ch‰t hân hoan, h› låc, trong linh quang bØng sáng cûa Chân-tâm
Và trong Pháp-tính rång ng©i cùng kh¡p.
Xin cho con,dù có th‰ nào, cÛng thành t¿u ñåi-Thû-ƒn tÓi thÜ®ng vào giây phút lâm chung hay trong thân Trung-ƒm.
____________________________________
TÆp sách hÜ§ng dÅn thiŠn quán và trì tøng Kim-Cang Tát-ñoä này, là m¶t phÀn cûa công trình Væn KhÓ Drikung Kagyu, ÇÜ®c hoàn thành vì l®I låc cûa tÃt
cä chúng sinh. Công trình Væn KhÓ Drikung Kagyu ÇÜ®c cÓng hi‰n cho viŒc nhuÆn dÎch, lÜu tr» và ph° bi‰n các pháp tu thu¶c giòng Drikung Kagyu. PhÜÖng pháp
thiŠn quán và trì tøng Kim-Cang Tát-ñoä này Çã ÇÜ®c Çåi sÜ Khenchen Konchog Gyaltsen Rinpoche chuy‹n tØ Tång-ng» sang Anh-ng», do Michael G. Essex trình
bày. ƒn bän này ÇÜ®c th¿c hiŒn [lÀn ÇÀu] vào tháng Giêng næm 1994. Sarwa Mangalam.
Tâm-Bäo-ñàn chuy‹n tØ Anh-ng» sang ViŒt-ng» Ç‹ cúng dÜ©ng b°n-sÜ Garchen Triptul Rinpoche tôn quš, Hoá Thân Ç©i thÙ tám, hiŒn thân cûa lòng tØ bi vô
lÜ®ng cûa Quan-Âm. NguyŒn cho tÃt cä chúng sinh ÇŠu Çón nhÆn ÇÜ®c tình thuÖng bao la t¿a không gian vô biên Çó. Hoàn tÃt ngày 2 tháng 7, 2004 DuÖng- lÎch, tÙc
næm M¶c-Thân Tång-lÎch, tåi Maryland, Hoa Kÿ. Bän ti‰ng ViŒt do trung tâm Drikung Mahayana Center Ãn tÓng. M†i sÖ sót là cûa ngÜ©i dÎch. M†i công ÇÙc xin hÒi
hÜ§ng pháp-gi§i chúng sinh.
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Phø Løc

Kim-Cang Bách-T¿ Minh-Chú
Vajrasattva One-Hundred-Syllable Mantra
_______________________________________________________________________________________________________________________
OM/
BAZRA SATTWA SAMAYA/
MANU PALAYA/ BAZRA SATTWA/
TENOPA TISHTHA/ DRIDO ME BHAWA/
SUTO KHYOME BHAWA/
SUPO KHYOME BHAWA/
ANU RAKTO ME BHAWA/
SARWA SIDDHIM-ME PRA-YATSHA/
SARWA KARMA SUTSA-ME
TSIT-TAN SHRIYA KURU/
HUNG/
HA HA HA HA/
HO/
BHAGAWAN SARWA TATHAGATA/
BAZRA-MAME MUNTSA/
BAZRI BHAWA/
MAHA SAMAYA SATTWA AH/ X

Ôm (Ôm là pháp âm vi diŒu, cao cä nhÃt)
Ba-GiÖ-Ra Xát-Toa Xa-May-Da (Nh»ng thŒ nguyŒn- samaya- cûa
ÇÙc Kim-Cang Tát-ñÕa)
Ma-Nu Pa-La-Da/ Ba-GiÖ-Ra Xát-Toa (Xin ÇÙc Kim-Cang Tátñoä hãy h¶ trì cho nh»ng thŒ nguyŒn)
Tê-Nô-Pa Tít-SÖ-Tha/ Tri-ñô Mê Ba-Oa (Xin ngài ng¿ trÎ v»ng
vàng trong con)
Xu-Tô Khê-Dô-Mê Ba-Oa (Xin cho cho con ÇÜ®c hoàn toàn nhÜ š
nguyŒn)
Xu-Pô Khê-Dô-Mê Ba-Oa (Xin hãy l§n månh trong con)
A-Nu Rát-Tô Mê Ba-Oa (Xin hãy yêu thÜÖng con)
Xåc-Va Xi-ñim-Mê PÖ-Ra-Dát-Sa (Xin hãy cho con tÃt cä nh»ng
quä vÎ thành t¿u)
Xåc-Va Cåc-Ma Xút-Sa-Mê (Xin hãy chÌ cho con thÃy Çâu là duyên
nghiŒp)
Tít-SÖ-Tan ShÖ-Ri-Da Cu-Ru (Xin cho tâm con luôn tÓt lành và toàn
thiŒn)
Hung (Hung là chûng t¿ tr†ng y‰u tâm truyŠn cûa ÇÙc Kim-Cang Tátñoä)
Ha Ha Ha Ha (TÜ®ng trÜng cho tÙ vô lÜ®ng tâm, bÓn pháp quán
Çänh, bÓn niŠm h› låc và bÓn thân PhÆt)
Hô (Hô là ti‰ng kêu h› låc vì Çã thành t¿u)
Ba-Ga-Oan Xåc-Va Ta-Tha-Ga-Ta (Ôi tÃt cä chÜ NhÜ Lai ÇÀy ân
phÜ§c)
Ba-GiÖ-Ra Ma-Mê Mun-Sa (Xin cho con Çåt ÇÜ®c giäi thoát toàn
vËn trong Kim-Cang)
Ba-GiÖ-Ri Ba-Oa (Xin ban cho con chân lš giác ng¶ cûa chân tánh
Kim-Cang)
Ma-Ha Xa-May-Da Xát-Toa A (Ôi, nh»ng thŒ nguyŒn vï Çåi tát
Çoä, A là tánh Không thâm diŒu!) X

