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A DI ĐÀ MAN ĐA LA 
 
Mật Tông Phật Giáo Tây Tạng ghi nhận rất nhiều Man Đa La (Maṇḍala) của chư 

Phật, trong đó Man Đa La của Đức Phật A Di Đà (Amitābha-buddha maṇḍala) được 
ghi nhận là sự biểu thị quan trọng nhất, hàm chứa sức mạnh siêu việt hướng dẫn chúng 
sinh nhanh chóng sinh về Thế Giới Cực Lạc (Sukha-vatī) 

 

 
 
_Ở trung tâm của Man Đa La là Đức Phật A Di Đà (Amitābha: Vô Lượng quang) 

màu đỏ, tượng trưng cho Hỏa Đại (Agni-dhātu), hay thiêu đốt tất cả bụi dơ Vô Thủy 
Vô Minh của chúng sinh. Hiển hiện Trí thâm nhập khắp nơi trong Pháp Giới 

_Ở phương Đông là Đức Bất Động A Di Đà (Amitābha-akṣobhya) màu xanh da 
trời, tượng trưng cho Không Đại (Ākāśa-dhātu), hay chữa trị sự giận ghét, oán hận và 
trì độn mù quáng; chấm dứt sự hiện sinh quỷ quái ở cõi Địa Ngục và cõi Súc sinh. 
Hiển hiện Trí vô ngại vô tư, nhận biết mọi sự vật đúng theo bản chất chân thật của 
chúng 

_Ở phương Nam là Đức Bảo Sinh A Di Đà (Amitābha-ratna-saṃbhava), màu 
vàng, tượng trưng cho Địa Đại (Pṛthivi-dhātu), hay chữa trị Bản Ngã tự phụ hoài nghi, 
chấm dứt sự hiện sinh ở cõi người. Hiển hiện Trí bình đẳng không có chấp dính, vô tư 
vô kỷ 

_Ở phương Tây là Đức Biến Chiếu A Di Đà (Amitābha-vairocana), màu trắng, 
tượng trưng cho Thủy Đại (Ab-dhātu), hay loại bỏ sự đam mê thèm khát, chấm dứt 
hình thức hiện sinh ở cõi Quỷ đói. Hiển hiện Trí phân biệt cao siêu màu nhiệm 

_Ở phương Bắc là Đức Bất Không Thành Tựu A Di Đà (Amitābha-
amoghasiddhi), màu xanh lục, biểu thị cho Phong Đại (Vāyu-dhātu), hay chấm dứt sự 
ganh tỵ tranh đấu, chấm dứt hình thức hiện sinh ở cõi A Tu La, hay đổi trừ Ma ác, đập 
nát các phiền não, được đạo phương tiện, hay phát sinh các loại căn lành Xuất Thế 
Gian, sinh trưởng Công Đức. Hiển hiện Tam Muội Tự Tại Lực của Tâm Từ Bi 
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_Ở cửa Đông là Trì Quốc Thiên Vương (Dhṛta-rāṣṭra) màu xanh da Trời, hộ 
giúp tất cả giáo hóa chúng sinh ở phương Đông 

_Ở cửa Nam là Tăng Trưởng Thiên Vương (Virūḍhāka) màu vàng, hộ giúp tất 
cả giáo hóa chúng sinh ở phương Nam 

_Ở cửa Tây là Quảng Mục Thiên Vương (Virūpākṣa) màu trắng, hộ giúp tất cả 
giáo hóa chúng sinh ở phương Tây 

_Ở cửa Bắc là Tỳ sa Môn Thiên Vương (Vaiśravaṇa) màu xanh lục, hộ giúp tất 
cả giáo hóa chúng sinh ở phương Bắc 

 
*)Thần Chú chính của A Di Đà Man Đa La này là: 
OṂ  AMI  DEVA  HRĪ 
(?OṂ  AMITĀBHA-DEVA  HRĪḤ) 
Thần Chú này có nhiều tầng lớp ý nghĩa, nhưng thông thường được hiểu là: 
OṂ: Soi sáng Thân, Miệng, Ý 
AMI (?Amitābha): Đức Phật A Di Đà 
DEVA: Các cõi Trời, sáu Trời ở cõi Dục (Kāma-dhātu) và cõi Phạm Thiên 

(Brhma-dhātu) 
HRI (?Hrīḥ): Âm tiết của hạt giống Từ Bi 
 
Nếu Hành Giả tạo dựng Man Đa La và trì tụng Thần Chú này thì đời này được 

nhiều lợi ích lớn, sau khi chết được sinh về Thế Giới Cực Lạc, và cuối cùng chấm dứt 
được sự tái sinh trong vòng Luân Hồi 

 
 
 
 
 
 
 


