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Ý NGHĨA CỦA 40 TAY TRONG 5 BỘ 
 
I/ TÁM TAY THUỘC BỘ PHẬT  
1.HÓA PHẬT THỦ (Tay hiện vị Hóa Phật) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người muốn chẳng xa lìa và ở bên cạnh 

Đức Phật thì có thể tu pháp HÓA PHẬT THỦ. Tượng Bất Ly Quán Tự Tại có 
tướng tốt đẹp trang nghiêm như trên đã nói, chỉ đặt vị Hóa Phật trong lòng bàn tay 
trái, tay phải làm cái bàn tòa Hóa Phật”. 
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Tướng Ấn là: Chắp hai tay lại giữa rỗng. 
Chân Ngôn là: “Án- Phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp), tất đà, ba la mật 

đa (Thành tựu đáo bỉ ngạn), sa phộc ha” 
      

OṂ – VAJRA-DHARMA  SIDDHA  PĀRAMITA – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn tùy theo chỗ sinh, thường ở bên Phật , 

nên cầu nơi tay hiện Hóa Phật”. 
 Chân Ngôn là: “Án, chiến na ra ba hàm tra rị, ca rị na, chỉ rị na, chỉ rị nĩ  

hồng, phấn tra” 
            

OṂ (Quy mệnh) CANDRĀBHA-MAṆḌALI (Nguyệt Quang Đạo Trường) 
KARIṆA (làm cho vui thích) GṚHṆA GṚHṆI (chấp giữ, giữ lấy) HŪṂ (hộ khắp)  
PHAṬ (phá bại khắp) 

Trên bàn tay đặt một vị Hóa Phật nên có tên là Hóa Phật Thủ. Đây là pháp Hữu 
Vi  Hóa, nghĩa là ứng cơ liền hiện như bóng tuỳ hình. Do ngoài Tam Giới (3 cõi) 
chẳng có chúng sanh cho nên 3 thân Phật: Pháp Thân (Dharma-kāya), Báo Thân 
(Saṃbhoga-kāya), Hoá Thân (Nirmāṇa-kāya) cũng chẳng xa lìa Tam Giới. Lại nữa, 
vị Hoá Phật kết Định Ấn nhằm hiển thị cho nghĩa “Mỗi một chúng sanh đều có thân 
vi diệu của Như Lai”. 

Nay Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Chư 
Phật hiện tiền” nên mới hiện vị Hoá Phật trên bàn tay, hiển thị cho nghĩa “Tất cả 
chúng sanh chẳng xa lìa Phật” 

Muốn thành tựu Pháp nầy, Hành Giả quán tưởng tướng tay ở trước vị Hoá Phật, 
tụng chú Đại Bi thì rốt ráo chẳng xa lìa Phật Đạo . 

Như Kinh nói: “Nên biết người đó là TẠNG THÂN của Chư Phật, là nơi yêu 
mến của 90 ức hằng hà sa Phật vậy”. 

 
2.QUYẾN SÁCH THỦ (Tay cầm sợi dây) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi: “Nếu muốn được an ổn, nên tu pháp Quyến 

Sách (Pāśa: sợi dây). Tượng Trì Sách Quán Tự Tại, tướng trí đẹp uy quang như 
trên đã nói, chỉ có tay phải nắm quyền đặt ở eo phải. Tay trái co cánh tay lại cầm 
sợi dây lụa”. 
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Tướng Ấn là: kết Vị Phu Liên Hoa Ấn (Ấn hoa sen chưa nở) hai ngón trỏ giữ 

nhau như cái vòng. Đây gọi là Liên Hoa Sách (Padma-pāśa) hay mãn các ý nguyện. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) bát ná ma bá xả 

(Liên Hoa Sách) hồng (hộ khắp) địa sắc tra (phòng hộ, gia trì) tát võng (không có 
thể trái ngược) ma hàm (nơi tôi) sa phộc ha” 

             
OṂ_ VAJRA-DHARMA  PADMA-PĀŚA  HŪṂ_ ADHIṢṬITA SVAMĀṂ 

SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu có việc khuấy rối, muốn được an ổn, nên cầu 

nơi tay cầm sợi dây to”  
Chân Ngôn là: “Án, chỉ lị, lã ra, mô nại ra, hồng phấn tra” 
       

OṂ (Cảnh giác) KILI KILI (găm chặt, giết chết) RA RA (Nội Trần, Ngoại Trần: 
Chướng ngại trong ngoài) RAUDRA (bạo nộ) HŪṂ (Khủng bố) PHAṬ (phá bại) 

Quyến Sách (Pāśa) là sợi dây to dùng để quật ngã, bắt giữ các loài cầm thú hoặc 
cột trói những kẻ khó giáng phục. Vì thế các Tôn Phẫn Nộ (Krodha-nātha) hay giáng 
phục Ma ác đều cầm sợi dây này. 

Quán Thế Âm Bồ Tát vì muốn trì phục cột trói các ác thú Tà Quỷ và kẻ khó 
giáng phục nên nói cầm sợi dây bí mật (Guhya-pāśa) mà giáng phục tất cả. Sự kiện 
này minh họa cho ý nghĩa “Trừ khử sợ hãi khiến cho được an ổn” do đó Quyến Sách 
biểu thị cho sự kết hộ thường dùng để cột trói điều ác khiến cho chẳng lay động và 
làm pháp Kết Giới bảo hộ bốn bên chung quanh. 

.)Có 2 cách tu trì pháp này: 
  a)Khẩu nói: “Sách là sợi dây màu trắng” 
Thiên Thủ Kinh ghi: “Lấy sợi dây trắng trì chú 21 biến, thắt 21 gút buộc 

quanh đỉnh đầu thì trừ được sự khủng bố, ngoài ra cũng được Phước diệt tội” . 
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 b) Diệu ghi: “Muốn thành tựu pháp này, dùng chỉ ngũ sắc làm sợi dây, mỗi 
mỗi kết thành Hoa Sen hay Tam Cổ, chú 12 biến buộc quanh đỉnh đầu, thường 
được an ổn” 

 
3. THÍ VÔ ÚY THỦ (Tay ban cho sự không sợ hãi) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn lìa sợ hãi nên tu pháp Thí Vô Úy. 

Tượng Trừ Bố Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trước không khác, 
chỉ duổi 5 ngón tay phải hiển chưởng, tay trái duỗi 5 ngón nâng đặt ở trên vú trái 
hiển chưởng” 

 

 
Tướng Ấn là: Như tướng Tay Ấn ở tượng vẽ. 
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Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tát phộc tha 
(khắp kẻ khác) nhĩ na  nhĩ na (thắng, năng thắng) bội dã, nẵng xa na (trừ khủng bố ) 
sa phộc ha”. 

               
OṂ– VAJRA-DHARMA – SARVATHĀ  JINA JINA- BHAYA  NĀŚANA- 

SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn trừ tính ở tất cả chỗ sợ hãi không yên, 

nên cầu nơi tay Thí Vô Úy “ 
Chân Ngôn là: “Án, phạ nhật ra, nẵng dã, hồng phấn tra” 
      

OṂ (Quy mệnh) VAJRA-NĀYA (Lý Thú Của Kim Cương) HŪṂ (Khủng bố) 
PHAṬ (phá bại) 

Bàn tay rủ xuống gọi là THÍ (Dāna) tức là nghĩa DỮ NGUYỆN (Varada). Do 
lòng bàn tay hướng ra ngoài nên gọi là vô úy (Abhaya). Như vậy Thí Vô Úy là tên của 
Ấn. 

Khi gặp các sự sợ hãi do các loài Ly Mị ở núi ,sông, khe, rạch......gây não loạn . 
Hành Giả, tay phải kết Ấn Thí Vô Úy tụng Chú thì các Quỷ Thần sẽ bị cột trói và 
Hành Giả sẽ được an ổn. 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả ở trước Bản Tôn, quán tưởng tướng tay,  
tụng Chú thì sẽ trừ được sự sợ hãi. 

 
4.BẠCH PHẤT THỦ (Tay cầm cây phất trần trắng)  
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn giải thoát tất cả chướng nạn nên 

tu pháp BẠCH PHẤT. Tướng của tượng Phất Nạn Quán Tự Tại và sự trang 
nghiêm như trước không khác. Xong tay phải co cánh tay hướng lòng bàn tay ra 
ngoài, tay trái cầm cây phất trần trắng” . 
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Tướng Ấn là: Tay trái co cánh tay rũ các ngón xuống dưới, tụng Chú chuyển bên 

trái . 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) thú ca la, phộc la 

nhĩ dã chế nẵng (phất trần trắng), tát phộc ma la bà gia (tất cả chướng nạn) nhĩ mục 
khất để (giải thoát) sa phộc ha” 

               
 OṂ– VAJRA-DHARMA ŚUKRA-VALAVYAJANA – SARVA  MĀRA 

BHAYA, VIMUKTI – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn trừ những chướng nạn bên thân, nên cầu 

nơi tay cầm cây phất trần trắng” 
Chân Ngôn là: “Án, bát na di nãnh, bà nga phộc đế, mô hạ dã, nhá nga, mô 

hạ nãnh, tát phạ ha” 
       

OṂ (Quy mệnh) PADMINI  BHAGAVATI (Liên Hoa Thế Tôn) MOHAYA 
JAG (câu triệu sự ngu si đam mê) AMOHANI  SVĀHĀ (Quyết định thành tựu sự 
không ngu si ) 

Bạch Phất  (Śukra-valavyajana hay  Śvete-valavyajana) là vật cầm ở tay trái của 
Quốc vương (Rāja) Trưởng Giả (Gṛhapati)dùng để đuổi muổi mòng ...hoặc phủi các 
bụi dơ uế. 

Bạch Phất được làm bằng các sợi tơ màu trắng biểu thị cho nghĩa Bạch Tịch 
(trắng sạch). Màu trắng là gốc của các màu tức là lý “vốn chẳng sanh” sợi tơ mang 
nghĩa “trừ bỏ hoặc gìn giữ” cho nên minh họa lý “nhiễm tịnh bất nhị, chính tà bình 
đẳng”. Như vậy, dùng Chân Lý này mà trừ các chướng nạn . 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội nên cầm cây 
Phất Trần trắng biểu thị cho nghĩa “Phủi trừ tất cả chướng nạn cho chúng sanh” 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả đặt cây phất trần trắng ở trước BẢN TÔN, 
quán tưởng tướng tay, tụng chú 108 biến, dùng phất trần chạm vào thân mình để phủi 
các bụi chướng, trừ các nạn chướng và đắc được Thể của Chân Như (Tāthatā). 
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 5. BÀNG BÀI THỦ (Tay cầm cái Bàng Bài): 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu muốn tịch trừ tất cả loài thú ác, nên tu pháp 

Bàng Bài. Tượng Hiện Nộ Quán Thế Âm Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như 
trước nói, chỉ có tay trái hướng ra ngoài cầm cái hình Bàng Bài, tay phải kết 
Quyền Ấn” . 

 
 

Tướng Ấn là: Tay trái hướng ra ngoài, duổi các ngón tay xoay chuyển. Tay phải 
nắm quyền, làm ra thế đánh kẻ khác. 
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Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tát phộc mật ly 
thủy chỉ ca, tát phả, nẵng câu la (nguyên xà với chuột lang ...) tư xưng hạ (sư tử ) 
vĩ dã già la (đại trùng) ly khất sa (con gấu) đá la ly khất sa (con Bi) giá mạc la nhĩ 
vĩ nga (cá Ma Kiệt) hồng (Niệm khủng bố) phát (phá hoại) sa phộc hạ” 

                  
        

OṂ– VAJRA-DHARMA –SARVA  VṚŚCIKA (Bò Cạp) SARPA (Rắn) 
NAKULA (Chuột hoang, loài Chồn dữ ) SIṂHA (Sư Tử)  VYĀGHRA  (Cọp)  
ṚIKṢA (Gấu Heo) TARAṚIKṢA (Gấu Ngựa) CAMARA (Loài Trâu Yak) JIVAKA 
(Loài sống dưới nước) HŪṂ  PHAṬ  SVĀHĀ  

 
_ Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn xua đuổi cọp, báo, sài lang và tất cả thú 

ác, nên cầu nơi tay cầm cái Bàng Bài” 
Chân Ngôn là: “Án, dược các sam nẵng na dã, chiến nại ra, đạt đậu bá rị dã, 

bạt xá, tát phạ ha” 
          

OṂ (Cảnh giác) YAKṢAṂ-NĀDĀYA (Âm giọng của hàng Dạ Xoa) 
CAṆḌARA (Bạo nộ) DHĀNU (Thành lập) PARIYAPĀŚA (Sợi dây thắng thượng) 
PĀŚA  (Cột trói , bắt giữ ) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu) 

Bàng Bài là tấm bảng vẽ hình có khuôn mặt giận dữ, cau mày trợn mắt khiến cho 
người trông thấy đều sợ hãi .... trên Bàng Bài thường vẽ các hình Rồng, mặt Thần, mặt 
Quỷ ....... xong phần nhiều là mặt Quỷ. 

Quán Thế Âm Bồ Tát cầm Bàng Bài mặt Quỷ hiển thị cho nghĩa Kiến Bố (nhìn 
thấy đều sợ hãi) nhằm trừ khử các loài cọp, sói , ác thú ........ 

 
6.PHỦ VIỆT THỦ (Tay cầm cây Búa lớn) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn lìa nạn của Quan Quyền nên tu 

pháp Phủ Việt. Tượng Trấn nạn Quan Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như 
trước không khác. Xong tay phải cầm cây Búa lớn, tay phải nắm Quyền đặt ở eo”. 
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Tướng Ấn là: Co tay phải như thế cầm Búa, dùng Ấn chuyển hồi . 
Chân Ngôn là: “Án, Phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) phả la thú (cây 

búa lớn) la nhạ bà gia (nạn vua chúa) vĩ mục khất để (giải thoát) sa phộc hạ” 
              

OṂ– VAJRA-DHARMA  PARAŚU – RĀJA-BHAYA  VIMUKTE_ SVĀHĀ       
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn trong tất cả thời, tất cả chỗ, lìa nạn Quan  

Quân vây bắt, nên cầu nơi tay cầm cây Búa lớn” 
Chân Ngôn là: “Án, vị ra dã, vị ra dã, tát phạ ha” 
    

OṂ (Quy mệnh) VĪRAYA (đẳng Tinh Tiến) VĪRAYA (Đẳng anh dũng) 
SVĀHĀ (Quyết định thành tựu) 

Trong các nạn thì nạn quan quân là tối phiền não. Phủ Việt (Paraśu) là binh khí 
có sức mạnh để phá nạn quan binh, hoặc Phủ Việt là binh khí phá nát các vật khí tồi 
phá khác. 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây búa lớn biểu thị cho ý 
nghĩa phá nạn. 

Muốn thành tựu pháp này, Hành giả đem cây Búa đặt trước Bản Tôn, tác tưởng 
niệm Chú, hướng cây búa về phía quân địch, rung động cây búa, liền được hòa bình. 

 
7. KÍCH SAO THỦ (Tay cầm cây Kích báu) 
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_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu có người thâu nhiếp cột trói giặc cướp 

đối nghịch , nên tu pháp kích sao. Tượng Phá Tặc Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt 
đẹp như trước không khác, chỉ đưa tay trái lên trên cầm thân của cây kích dài, tay 
phải mở bung đè lên eo phải” . 

 

 
Tướng Ấn là: Tay trái kết Tam Cổ Ấn đưa dài lên trên, quyền phải đặt ở eo  
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Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) A vĩ xã (thu 
nhiếp, cột trói) chủ la bà gia (nạn giặc cướp) hồng phấn tra” . 

                
OṂ– VAJRA-DHARMA – AVIŚA  CORA-BHAYA – HŪṂ PHAṬ  – 

SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn xua đuổi giặc nghịch ở phương khác đến 

nên cầu ở tay cầm cây kích báu”  
Chân Ngôn là: “Án, thảm muội dã chỉ nãnh, hạ rị, hồng phấn tra”  

         
OṂ (Quy mệnh ) SAMAYA  AGNI (ngọn lửa bình đẳng) HĀRE (thâu nhiếp) 

HŪṂ (khủng bố) PHAṬ (phá bại) 
Kích sao là binh khí có cái cán dài 1 trượng 6 thước (16/3m). Kích đó có 1 chỉa 

thẳng, hai bên đều có ngạnh chỉa cong. Hoặc mũi kích có hình 3 chỉa như mũi tên. 
Hành Giả đặt đứng cây kích trước Bản Tôn, tụng Chú thì bên trong phá được 

giặc phiền não và bên ngoài giáng phục được ba giặc là: giặc vua chúa, giặc oán địch, 
giặc trộm cướp. 

 
 
8.DƯƠNG LIỄU CHI THỦ (Tay cầm nhành Dương Liễu) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn tiêu trừ mọi bệnh trên thân, nên 

tu pháp thuốc của nhành Dương Liễu. Tụng Dược Vương Quán Tự Tại, tướng tốt 
đẹp trang nghiêm như trước. Chỉ có tay phải cầm nhành Dương Liểu, tay trái hiển 
chưởng đặt trên vú” 
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Tướng Ấn là: Tay phải co cánh tay, buông các ngón rũ xuống. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) bệ sái nhĩ gia 

(thuốc) la nhạ gia (hàng vua chúa) sa phộc hạ”. 
      

OṂ – VAJRA-DHARMA – BHAIṢAIJYA-RĀJĀYA – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn trị các thứ bệnh trên thân, nên cầu nơi 

tay cầm nhành Dương Liểu” 
Chân Ngôn là: “Án, tô tất địa, ca rị, phạ rị đa nẩm, đa mục đa duệ, phộc 

nhật la bạt đà, hạ nẳng hạ nẳng, hồng phấn tra” 
           

OṂ– (Quy mệnh) SUSIDDHI KARI (tác diệu thành tựu) VARDHANĀṂ 
SAMUKTĀYE (tăng trưởng thiện giải thoát) VAJRA-BANDHA (Kim Cương Phộc) 
HANA  HANA (thiêu đốt, đốt cháy) HŪṂ (Hộ khắp) PHAṬ (phá bại) 

Dương Liễu là một loại cây mọc cạnh bờ ao hay bờ nước tắm rửa nên lá liểu hay 
sanh ra nước mát mẻ. Do đó Dương Liễu biểu thị cho loại thuốc lá mát mẻ (lương 
dược) dùng để trừ nhiệt ác. 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Thụ Vương (cây vua) 
nên cầm nhành Dương Liễu tẩy rửa các bệnh trên thân của chúng sanh khiến cho họ 
mạnh khoẻ. 

Bệnh thường có ba loại bệnh là: bệnh do nghiệp báo, bệnh do bốn Đại chẳng 
hòa, bệnh do Quỷ Thần gây ra. 

Khi bị Tỳ Xá Na Uy Quỷ gây bệnh thì Quán Thế Âm Bồ Tát dùng nước sạch rửa 
cành Dương Liễu vẩy lên thân, trừ tất cả các bệnh nhiệt (nóng bức, sốt) khiến cho thân 
được mát mẻ. 

-SAO ghi: Dùng Nhành Dương Liểu chú 108 biến hòa với nước đem tắm rửa 
thân thể thì trừ được 444 bệnh (KHẨU ghi là trừ 404 bệnh) 

-TẬP KINH ghi: Tất cả bệnh Quỷ đều dùng Dương Liễu màu xanh . 
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Muốn thành tựu pháp này. Hành Giả lấy ba nhành Dương Liểu đặt trước Bản 
Tôn, tác tưởng niệm Chú 108 biến, sau đó hòa hợp với nước sạch trong. Nấu nước 
xong vẩy lên thân thể thì trừ được các bệnh.  

Như KINH nói: 4800 bệnh của Thế Gian, không có gì không trị  được. 
 
II. 8 TAY THUỘC KIM CƯƠNG BỘ: 
1.BẠT CHIẾT LA THỦ (Tay cầm chày Tam Cổ) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn giáng phục Đại Ma Thần nên tu 

pháp Phộc Nhật La (Tay cầm chày Tam Cổ). Tượng Kim Cương Quán Tự Tại, 
tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói . Xong tay phải cầm chày Tam Cổ đặt ở eo 
phải , tay trái nắm quyền đặt ở eo”. 
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Tướng Ấn là: Tay phải, ngón cái đè lên đồng với móng ngón út, các ngón còn lại 
như hình Phộc Nhật La, chuyển bên phải 3 vòng. 

Chân Ngôn là: “Án, ngột ly (chủng tử) phộc nhật la bà ni (Trì Kim Cương) ma 
la ba la ma lật dạ (hộ ma) sa phộc hạ” 

      
OṂ (Quy mệnh) HRĪḤ (Chủng tử thanh tịnh của Quan Âm bộ) VAJRA-PĀṆI 

(Kim Cương Thủ: Tay cầm chày Kim Cương)  MĀRA  PRAMATHANA (Tồi phục 
Ma Chướng) SVĀHĀ (quyết định thành tựu ) 

 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn hàng phục Thiên Ma Thần nên cầu nơi 

tay cầm Bạt Chiết La” . 
Chân Ngôn là: “Án, nễ bệ, nễ bệ, nễ bà dã, ma la thất rị duệ, ta phạ ha” 

       
OṂ (Quy mệnh) DĪPE (đèn đuốc) DĪPE  DĪPAYA (Đèn Pháp của 3 thuốc soi 

đuốc 3 loại Ma chướng) MAHĀ-ŚRĪYE (Đại Cát Tường) SVĀHĀ (Quyết định thành 
tựu) 

Bạt Chiết La (Vajra) là tiếng Thiên Trúc, đời Đường dịch là Kim Cương hoặc 
Tam Cổ xử (chày Tam Cổ). Đấy là chày Kim Cương có 3 móc câu biểu thị cho nghĩa 
giáng phục 3 loại Ma: Nội Ma, Ngoại Ma, Tâm Ma) 

. NỘI MA: là tội nghiệp của đời trước. 

. NGOẠI MA: là các loài hay gây chướng ngại bên ngoài như Thiên Ma, Quỷ 
Thần, 36 loài cầm thú. 

. TÂM MA: khi Tâm động thì mê ngoại trần nên chẳng giải được Chính Đạo. 
Kim Cương Mật Tích Lực Sĩ dùng Bản Nguyện cầm nắm chày Tam Cổ này để 

phù hộ Chính Pháp của chư Phật ba đời và giáng phục Ma Thần. 
Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội nên tay cầm 

Bạt Chiết La giáng phục tất cả Đại Ma Thần. 
Khi bị Đại Ma Thần gây nhiễu loạn, hành giả dùng Linh Mộc làm chày, đặt 

trước Bản Tôn, tụng chú Đại Bi. Sau đó lấy chày này chú 21 biến rồi tác thế phá, nhớ 
Bản Tôn với Ấn Tướng, dùng nơi đi đến làm giới thì tự nhiên thành tựu. 

 
2. KIM CƯƠNG XỬ THỦ (Tay cầm chày Độc Cổ) 
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_Thieân Quang Nhaõn Kinh ghi laø: “ Neáu muoán ñaäp naùt oaùn ñòch , 
neân tu phaùp Kim Cöông Xöû (Ñoäc Coå Kim Cöông)-Töôïng Trì Xöû Quaùn Töï 
Taïi , töôùng toát ñeïp trang nghieâm nhö treân ñaõ noùi , chæ coù tay traùi naém 
quyeàn ñaët ôû eo , tay phaûi caàm chaøy Ñoäc Coå ñaët ôû loâng maøy nhö theá 
ñaäp ñaùnh . 

 
Tướng Ấn là:Tay phải nắm quyền, duỗi ngón trỏ dùng Ấn tác thế đập nát . 
Chân Ngôn là: “Án, ngột ly (chủng tử) phộc nhật la bá ninh (Trì Kim Cương) 

tác phộc thiết đốt lỗ (tất cả oán địch) sa phá tra (phá hoại) sa phộc hạ”. 
         

OṂ – HRĪḤ- VAJRA-PĀṆII – SARVA  ŚATRŪ  SPHAṬ – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “ Nếu muốn hàng phục tất cả oán giặc nên cầu nơi 

tay cầm chày Kim Cương” 
Chân Ngôn là : “Án, phạ nhật ra chỉ nãnh, , bát ra nễ bát đa dã, tát phạ ha” 
        

OṂ (cảnh giác) VAJRA-AGNI (Ngọn lửa Kim Cương) PRADĪPTAYA (cháy 
đỏ rực rỡ)  SVĀHĀ (Viên mãn tốt lành) 

Kim Cương Xử  là cái chày vồ bằng đá, gọi là Độc Cổ Xử  biểu thị cho nghĩa tồi 
phá. Vua Trời Đế Thích cầm chày Kim Cương là khí trượng đẩy lui  Quỷ Chướng 
dùng phá nát oán địch . 

 Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm chày Độc Cổ biểu thị cho 
nghĩa tồi phục tất cả oán địch . 

 Hành Giả dùng bạc, đồng ... làm chày Độc Cổ, tụng Chú hướng về phương oán 
địch, hiển thế phá thì sẽ trừ được oán đối . 
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3.BẢO KIẾM THỦ (Tay cầm cây kiếm báu) 
  

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn giáng phục Vọng Lượng Quỷ 

Thần, nên tu pháp Kiếm Báu. Tượng Bảo Kiếm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trên không sai khác, chỉ có tay phải cầm cây kiếm hợp chắc, tay trái 
đặt trên eo, đem ngón cái đè lên móng của Địa, Thủy (ngón út, ngón vô danh) kèm 
cứng Hỏa Phong (ngón giữa, ngón trỏ) hướng Ấn đó về thân để an” . 
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Tướng Ấn là: Tay phải, ngón cái đè lên hai móng Địa Thủy (ngón út, ngón vô 
danh) kèm chắc Hỏa Phong (ngón giữa, ngón trỏ) liền thành  

Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) kiệt nga (cây 
kiếm) tát phộc lam la ha (tất cả quỷ) tát bà tra (phá hoại) sa phộc hạ” 

         
OṂ – VAJRA-DHARMA – KHAḌGA – SARVA  GRAHĀ  SPHAṬ  SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Muốn hàng phục các Quỷ Thần, Vọng Lượng nên 

cầu nơi tay cầm cây Kiếm báu” 
Chân Ngôn là: “Án, đế thế, đế nhạ, đổ vĩ, nãnh đỗ đề, sa hà dã, hồng phấn 

tra”. 
         

OṂ (Cảnh giác) TEJA (Uy đức trừ Ma ) TEJA (uy quang Kết Giới) DHUVI 
(tóm lấy, bắt lấy) NIDHUTI  SĀDHAYA (Nghi Thức không cho tan rã) HŪṂ (hộ 
khắp) PHAṬ  (phá bại) 

Kiếm hay Gươm (KHAḌGA) là lợi khí dùng để chinh chiến phòng ngự. Bất 
Động Minh Vương (Acala-vidya-rāja) dùng cây kiếm báu giáng phục 4 Ma. Đại 
Thánh Cát Tường (Maṃjuśrī) dùng Tuệ Kiếm vào Tam Muội “Phá hoại chúng Ma” 

 Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây Kiếm Báu biểu thị cho 
nghĩa thắng tất cả Quỷ Thần . 

Cây kiếm này dùng 2 chấu làm cán cầm, lửa nóng vây quanh biểu thị cho nghĩa 
trừ Ma kết Giới. Lại nữa Kiếm biểu thị cho Trí Tuệ hay cắt đứt tất cả phiền não cho 
nên trừ  Nội Chướng . 

Tóm lại, cây kiếm này: Bên ngoài trừ  Ác Quỷ,Vọng Lượng (Yêu Quái ở sông 
núi), bên trong cắt đứt Nội Chướng . 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả làm cây kiếm đặt trước Bản Tôn, tác niệm 
tụng Chú. Sau đó lấy cây kiếm, chú vào 21 biến chuyển bên trái 3 vòng để Tịch Trừ  
các Quỷ Thần rồi chuyển bên phải vạch đất làm Giới, thảy đều thành tựu. 

 
4.CUNG ĐIỆN THỦ (Tay hiện hóa Cung Điện) 
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_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn chẳng thọ thân trong bào thai 

nên tác pháp Cung Điện. Tượng Đại Thế Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang 
như trước đã nói. Xong tay trái cầm cái hình Cung Điện, tay phải co cánh tay 
hướng ra ngoài hiển chưởng”. 

 

 
Tướng Ấn là: Hai tay cài chéo nhau bên trong, dựng đứng hai ngón giữa, co như 

hình cái Điện . 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tát phộc bá dã 

nhạ hạ dã (hoại tất cả nẻo ác) sa phộc hạ”. 
          

OṂ_ VAJRA-DHARMA (quy mệnh Kim Cương Pháp) SARVA APĀYA (tất 
cả dời chuyển) JAHĀYA (lòng tự phụ kiêu căng là nhân thọ nhận thân trong bào thai) 
SVĀHĀ (quyết định thành tựu ) 

 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn đời đời, kiếp kiếp ở trong cung điện Phật, 

không thọ sanh ở bào thai, nên cầu nơi tay hiện hóa Cung Điện” 
Chân Ngôn là: “Án vi tát ra, vi tát ra, hồng phấn tra” 
     

OṂ (Cảnh giác) VISARA (sự tàn sát) VISARA (xé nát) HŪṂ (khủng bố) 
PHAṬ (phá bại ) 

 Cung Điện là nơi trú ngụ của Người và Trời. Nếu dùng Cung Điện Thế Gian 
dâng cúng Đức Phật thì sẽ được trú ngụ trong cung điện Phật. 
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 Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi hiện hóa Cung Điện, bên trong 
Điện đặt một vị Hóa Phật để thờ phượng, sự này biểu thị cho nơi Quy Y của người Trì 
Chú. Hành Giả làm hình Cung Điện, đặt hình vị Hóa Phật bên trong Điện rồi đặt trước 
Bản Tôn, trì Chú thì đời đời thường sanh trong Cung Điện Phật, chẳng sanh trong bào 
thai. Như Kinh nói: “Hoa Sen hóa thân, chẳng thọ thân trong bào thai” 

 
5. KIM LUÂN THỦ (Tay cầm bánh xe vàng) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu vì tâm Bồ Đề chẳng thoái chuyển, nên 

tu pháp Bất Chuyển Luân. Tượng Bất Chuyển Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp 
trang nghiêm như trước nói không khác. Xong tay phải cầm Kim Luân (bánh xe 
vàng) tay trái ấn tòa ngồi làm thế bất động”. 

 

 



 185

 
Tướng Ấn là: Tay trái án mặt đất, tay phải nắm Quyền dựng Phong (ngón trỏ) và 

Không (ngón cái) như thế cầm bánh xe. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tất đà bồ địa chất 

đá (thành tựu Tâm Bồ Đề) phộc lật na  chước khất la (Kim Luân) A tát noa (không 
có lay động ) sa phộc hạ” 

             
OṂ_ VAJRA-DHARMA – SIDDHA BODHI-CITTA – SURVAṆA-CAKRA 

ACALA – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn thân này cho đến thân thành Phật, Tâm 

Bồ Đề thường không lui sụt, nên cầu nơi tay Bất Thoái Kim Luân” 
-Chân Ngôn là: “Án, thiết na di tả, tát phạ ha”. 

        
OṂ (Nhiếp triệu) ŚINA (cung cấp , bồi dưỡng trau dồi Trí Tuệ) MEṢYA (chúng 

tôi) SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 
 Kim Luân là bánh xe có tám căm biểu thị cho sự luân chuyển sanh tử. Bồ Tát 

Quán Thế Âm cầm Kim Luân khiến cho nó chẳng lay động nhằm biểu thị cho nghĩa: 
phát Tâm Bồ Đề, được bất thoái chuyển và  trừ dứt nghiệp luân hồi  

 Hành Giả làm bánh xe 8 căm, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú sẽ trừ được nghiệp 
luân hồi, phát Tâm Bồ Đề khiến chẳng động chuyển. 

 
6.BẢO BÁT THỦ (Tay cầm bình Bát báu) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn trị bệnh trong bụng, có thể tu 

pháp Bát báu . Nên vẽ Tượng Bảo Bát Quán Tự Tại Bồ Tát, tượng đó tướng tốt đẹp 
trang nghiêm như trước nói. Xong 3 tay để ngang rốn cầm Bình Bát báu, liền 
thành”. 
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Tướng Ấn là: Lý Trí (tay trái và tay phải) kết Ấn Nhập Định 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp), A ô ná la thâu 

lam (có bệnh trong bụng) sa phộc hạ”. 
             

OṂ– VAJRA-DHARMA – A   UDARA-ŚULAṂ _ SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn trị các Chướng Bệnh trong bụng nên cầu 

nơi tay cầm cái Bát Báu” 
Chân Ngôn là “ Án, chỉ rị chỉ rị, phạ nhật ra, hồng phấn tra” 
      

OṂ (Nhiếp triệu) KILI (giết chết Nội Bệnh) KILI (giết chết Nghiệp Bệnh) 
VAJRA (Kim Cương ) HŪṂ (khủng bố)  PHAṬ (phá bại) 

Bình Bát (Patra) là vật tròn trịa dùng chứa thực phẩm. Các vị Khất Sĩ thường 
ôm Bình Bát đi xin thức ăn để trừ đói bụng. Riêng cái Bát Báu của chư Phật ba đời có 
hình tròn trịa, biểu thị cho nghĩa KHÔNG (Śūnya:Trống rỗng) tức là sự vô ngại, Bát 
chứa đầy thực phẩm biểu thị cho nghĩa “Bình phục hay che ngăn mọi bệnh”. Do Uy 
Đức này mà Đức Phật Thích Ca thường đem cơm trong Bát của mình để trị các bệnh 
trong bụng cho chúng Tỳ Kheo. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm giữ cái Bát Báu của chư 
Phật ba đời, bỏ các thực phẩm thuốc men vi diệu vào Bát để ban phát cho chúng sanh 
nhằm chữa trị các bệnh trong thân tâm của họ. 

BỆNH có 2 loại là: Nội Bệnh và Ngoại Bệnh  
. NỘI BỆNH: Là nghiệp bệnh thường nói là các bệnh trong bụng, bệnh nóng 

lạnh của thân tâm, bệnh vì bốn đại tăng giảm. 
Phàm nóng bức trong bệnh tức là nghiệp tà của đời trước phát khởi cho nên dùng 

CHÍNH  trị TÀ nghĩa là dùng Bát Báu mà chữa trị . 
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Nếu cho nước, thức ăn, hương liệu, thuốc men ...vào trong cái Bát đặt trước Bản 
Tôn, tụng Chú 108 biến . Sau đó ăn uống vào thì trừ được các bệnh trong bụng và 
sống lâu ... Ngoài ra còn trừ được Tâm bệnh. 

. NGOẠI BỆNH: Là các bệnh do  Quỷ ác, Vọng Lượng ... gây ra nên dùng  tay 
cầm nhành Dương Liễu chữa trị . 

 
7. NHẬT TINH MA NI THỦ (Tay cầm Nhật Tinh Ma Ni) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn ghi là: “Nếu người mắt mờ cầu ánh sáng, có thể tu pháp 

Nhật Tinh Ma Ni. Tượng Nhật Tinh Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hỏa Pha Lê (nhật tinh) trên bàn tay, tay 
phải ngửa lòng bàn tay đặt ở trái tim”. 
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Tướng Ấn là: Nâng tay Định (tay trái) làm thế nhận mặt trời, quán trong mắt của 
Tướng Ấn là: có chữ ( : MA) trong mắt phải, ( : Ṭ)trong mắt trái. Nếu muốn được 
Thiên Nhãn (Devya Cakṣu) quán ngay giữa hai lông mày có một con mắt. 

Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) A nhĩ địa gia 
(mặt trời) nhập phộc la (quang minh) nhĩ khất sĩ (con mắt) sa phộc hạ” . 

          
OṂ_ VAJRA-DHARMA – ĀDITYA-JVALA-CAKṢU – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn trị bịnh mắt mờ không thấy ánh sáng, 

nên cầu nơi tay cầm Nhật Tinh Ma Ni” 
Chân Ngôn là: “Án, độ tỉ ca dã, độ tỉ, bát ra phạ rị nãnh, tát phạ ha”. 
     

OṂ (Quy mệnh) DHUPE-KĀYA (nhiệt năng thân: Thân có sức nóng) DHUPE  
PRAVARṆA  (màu sắc thắng thượng của nhiệt năng) SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 

Nhật Tinh Ma Ni là cung điện của Nhật Thiên Tử (Āditya-devaputra) là chỗ 
thành của Hỏa Châu (viên ngọc lửa) nên nói là Nhật Luân (mặt trời) 

Do mặt trời hay phóng tỏa ánh sáng, xua đuổi sự tối tăm và đem lại sự ấm áp cho 
vạn vật, nên Nhật Tinh Ma Ni  biểu thị cho nghĩa “Trừ ám biến minh” 

Lại nữa trong Nhật Luân đồ (hình vẽ mặt trời) có vẽ một con quạ 3 chân nhằm 
biểu thị cho nghĩa “Trong phiền não biểu hiện Bồ Đề”. 

*Nhật Luân có nghĩa là LÝ TÍNH, màu của LÝ là màu vàng nên mặt trời còn gọi 
là Kim Ô (con quạ vàng ) 

*Con quạ là THAM Ô (con quạ tham lam). Thể của trái châu là ÁC Ô (con quạ 
ác). Nay dùng 3 chân của quạ để biểu thị ý nghĩa 3 độc phiền não. 

Như vậy con quạ 3 chân ở trong mặt trời biểu hiện cho nghĩa “ ở trên phiền não 
biểu hiện LÝ TÍNH” hay là “phiền não tức Bồ Đề” 

-Tú Diệu Kinh ghi: TINH của DƯƠNG hóa làm mặt trời, TINH của mặt trời hóa 
làm trái châu nên gọi là Ma Ni (Maṇi). Trong kiếp sơ, tự thân con người phát ra ánh 
sáng và phi hành tự tại, dần dần do ăn uống mà mất ánh sáng cho nên tuy có 2 mắt 
nhưng chẳng thấy màu sắc của sự vật. Lúc đó Quán Thế Âm Bồ Tát hóa làm Nhật 
Thiên Tử  phóng tỏa ánh sáng chiếu soi các ám. 

-Có Thuyết cho rằng: “Chỉ dùng Hỏa Châu làm Nhật Tinh Ma Ni mà chẳng cần 
phải làm Nhật Luân. Do châu này hấp thụ được ánh sáng mặt trời lại tự phóng tỏa ánh 
sáng nên có tên là Nhật Châu. Như Tam Tạng Sư nói: “Có một pháp bí mật nên dựa 
vào Pháp này tu học. Nếu mất mắt người sẽ được MINH NHÃN, ấy là nhiếp Tâm 
quán Bản Tôn cầm một trái NHẬT CHÂU trên tay, phóng tỏa ánh sáng, dần dần tăng 
trưởng chiếu vào TƯỚNG ẤN sẽ khai mở TÂM NHÃN thành tựu MINH NHÃN. 

Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện Từ Bi hóa làm Nhật Thiên Tử cư 
ngụ tại cung điện Hỏa Tinh, trừ bệnh mắt mờ cho tất cả chúng sanh và hiển thị  ý 
nghĩa “ Trừ ám biến minh”  

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả hướng về mặt trời làm lễ, quán niệm mọi 
tướng tốt của Quán Tự Tại Bồ Tát, tụng Chú tức được mắt sáng, trừ các Ám. 
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8. NGUYỆT TINH MA NI THỦ (Tay cầm Nguyệt Tinh Ma Ni ) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Muốn tiêu trừ các nhiệt não nên tu pháp 

Nguyệt Tinh Ma Ni. Tượng Nguyệt Tinh Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm 
như trên đã nói, chỉ có tay phải mở lòng bàn tay cầm Thủy Pha Lê, tay trái duỗi  5 
ngón làm thế xoa thân” . 
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Tướng Ấn là: như tay ấn của Tượng. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) chiến đà gia (mặt 

trăng) tát phộc ná hạ, bát la xã nhĩ (trừ tất cả nhiệt não) sa phộc hạ” . 
            

OṂ (Quy mệnh )VAJRA-DHARMA (Kim Cương Pháp) CANDRA (mặt trăng) 
SARVA (tất cả) DAHA (nhiệt não) PRAŚAMANA (tiêu diệt) SVĀHĀ (quyết định 
thành tựu) 

 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “ Nếu bị bệnh nhiệt độc, muốn được mát mẻ hết bệnh 

nên cầu nơi tay cầm trái châu Nguyệt Tinh Ma Ni” 
Chân Ngôn là: “Án, tô tất đạt yết rị, tát phạ ha”. 
    

OṂ (Quy mệnh ) SUSIDDHI-KARI (tác Diệu Thành Tựu) SVĀHĀ (viên mãn 
Cát Tường) 

Nguyệt Tinh Ma Ni là nơi cư ngụ của Nguyệt Thiên Tử (Candra-devaputra) là 
chổ thành của Thủy Châu cho nên nói là Nguyệt Luân (mặt trăng). Do mặt trăng 
phóng tỏa ánh sáng mát mẻ giúp cho vạn vật sinh trưởng nên Nguyệt Tinh Ma Ni biểu 
thị cho ý nghĩa “ Trừ nhiệt độc hiển thanh lương” 

Đại Thế Chí Bồ Tát (Mahā-sthāma-prāpta Bodhisatva) hóa làm Nguyệt Thiên 
Tử cư ngụ tại cung điện Thủy Tinh Châu để giải trừ sự nóng bức cho tất cả chúng 
sinh, khiến cho họ được mát mẻ . 

Như Kinh nói: “Khi bị bệnh nhiệt độc xâm lấn khiến cho sắp chết, hãy chí tâm 
tụng Chú Đại Bi thì bệnh liền trừ” 

Đây chính là lợi ích của tay cầm Nguyệt Tinh Ma Ni . 
-Kinh lại nói: “Như Pháp tụng Chú Đại Bi, lúc đó Nhật Quang Bồ Tát (Sūrya-

prabha  Bodhisatva) Nguyệt Quang Bồ Tát (Candra-prabha Bodhisatva) và vô lượng 
Thần Tiên đều đến chứng, đem lại sự lợi ích rất hiệu nghiệm. Khi ấy TA (Quán Thế 
Âm Bồ Tát) dùng ngàn mắt trông thấy sẽ dùng ngàn tay hộ trì” 

Đây tức là ngàn mắt chiếu soi, ngàn tay hộ trì sẽ trừ hết bệnh của Thân Tâm. 
Điều này hiển lợi ích chung cho cả hai tay Nhật Nguyệt. 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả vẽ mặt trăng trên cái quạt (Thiên phiến) 
tụng Chú Đại Bi, xong quạt vào người bị nhiệt độc thì người ấy sẽ bình phục. 

 
III. TÁM TAY THUỘC BẢO BỘ: 
1. NGỌC NHƯ Ý THỦ (Tay cầm viên ngọc Như Ý) 
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_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn được tài bảo giàu có nên tu pháp 
Ma Ni (tay Như Ý Châu). Muốn tu Pháp này, tắm gội sạch sẽ , lấy vải trắng sạch 
hoặc giấy hay lụa làm Ma Ni (Maṇi) và nguyện trước Tượng Quán Tự Tại Bồ Tát. 
Tượng ấy có thân thể màu vàng ròng, đỉnh đầu có 11 mặt, 3 mặt trước là tướng Bồ 
Tát, 3 mặt bên phải là tướng lộ nanh trắn , 3 mặt bên trái là tướng phẫn nộ, 1 mặt 
sau là tướng cười vui, 1 mặt trên đỉnh là tướng Như Lai. Mặt chính của Bồ Tát có 
2 mắt, khoác áo cà sa, đeo vòng anh lạc ... trang nghiêm diệu thể.  Bồ Tát ngồi theo 
thế Bán Già, chân phải đè lên chân trái, ngồi trên tòa sen Hồng ở trong vành trăng. 

 25 vị Bồ Tát lúc trước và hình của 1000 vị Bồ Tát sở hiện đều giống nhau 
không sai khác, chỉ tùy theo điều nguyện cầu mà cầm giữ vật báu, đem đến cho. 

 Nay Dữ Nguyện Quán Tự Tại bồ Tát, tay trái đặt ngang trái tim cầm Ma Ni,  
hình trạng trái châu màu lưu ly, ánh sáng vàng và phát ra ánh lửa. Tay phải kết 
Dữ Nguyện Khế, co cánh tay hướng lên trên. Vẽ tượng như vậy xong, đặt ở nơi 
thanh tịnh, lễ bái, cúng dườn , tác Pháp, niệm tụng” . 

 

 
Tướng Ấn là: 2 tay buộc chặt, Tiến Lực (2 ngón trỏ) làm hình Ma Ni, Thiền Trí 

(2 ngón cái) kèm duỗi thẳng đứng liền thành tựu. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) chấn đa ma ni 

(Như Ý Châu) nhập phộc la (quang minh)  phộc la ni  (Dữ Nguyện) sa phộc hạ” 
            

OṂ– VAJRA-DHARMA  CINTĀMAṆI-JVALA VARAṆI  SVĀHĀ. 
 
-Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu chúng sanh nào muốn được giàu lớn, có nhiều 

thứ châu báu đồ dùng, nên cầu nơi tay cầm châu Như Ý”. 
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-Chân ngôn là:  “Án, phạ nhựt la, phạ đa la, hồng phấn tra”.  
       

OṂ (Quy mệnh) VAJRA-PATRA (Kim Cương Bát hay Kim Cương Tản) HŪṂ  
(thành tựu) PHAṬ (phá bại) 

* [Bản khác ghi là  OṂ_ VAJRA-VAṬARA (Kim Cương Bình) HŪṂ PHAṬ] 
Ngọc Như Ý (Cintāmaṇi) hay Ma Ni Châu là một trong bảy báu của Chuyển 

Luân Thánh Vương, đường kính lớn nhất là 1 thước 6 (16/3m) có hào quang tròn ẩn 
màu lưu ly tỏa ra ánh lửa màu vàng, ngày đêm thường chiếu xa 16 dặm. Nếu dùng lụa 
ngũ sắc quấn quanh viên ngọc đó thì trên đầu viên ngọc sẽ tuôn ra vô lượng tài bảo. 

Đại Luận Kinh ghi: “Như Ý Châu được sanh ra từ Xá Lợi Phật, một khi Pháp 
chấm dứt thì các Xá Lợi của Phật đều biến thành Như Ý Châu” . 

Hoa Nghiêm ghi: “Tâm Bồ Đề giống như Ngọc Như Ý hay chu cấp cho người 
nghèo khó” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm trái Như Ý Châu nhằm giúp 
cho chúng sanh nghèo khó được đầy đủ tài thực và sau đó thực chứng được Tâm Bồ 
Đề . 

Nếu muốn tu Pháp này, Hành Giả làm hình Ma Ni Châu đặt trước Bản Tôn làm 
Ấn Tướng, trì Trai tụng Chú. Sau 3 ngày, 7 ngày thì sẽ được tất cả tài thực. Vì tự 
Hành Nghiệp phải tương hợp với tay Bản Tôn thì mới có thể tuôn mưa báu được, cho 
nên người không có Từ Bi lại hay keo kiệt gian xảo thì không thể thành tựu Pháp này. 

 
2. BẢO CUNG THỦ (Tay cầm cây Cung báu) 
 

 
 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn được thăng Quan tiến chức, nên 

tu pháp cây Cung báu. Tượng Trì Cung Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy nghi như 
trước nói. Xong tay Định Huệ (tay trái, tay phải) cầm cây cung nằm ngang làm thế 
tính số Do tuần”. 
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Tướng Ấn là: Kim Cương Hợp Chưởng. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) kiến tra đà ma sa 

(cây cung) A bát la để ha đa gia (không có chướng ngại) tam ma địa, sa phộc ha” 
             

OṂ_ VAJRA-DHARMA  KETI-DHAṆḌASI  APRATIHATĀYA  SAMĀDHI 
– SVĀHĀ. 

 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn làm Quan lên Chức, nên cầu nơi tay cầm 

Cung báu” 
Chân Ngôn là: “Án, A tả vĩ lệ, ta phạ ha”. 

      
OṂ (Cảnh giác) ACCHA VĪRE (luôn luôn tinh tiến) SVĀHĀ (quyết định thành 

tựu) 
Cây cung là một binh khí dùng để phòng địch, trong đời người thì thân danh là 

quan trọng nên cây cung biểu thị cho sự vẻ vang của đường quan chức. 
Về hình dạng thì thân cung có hình cong và dây cung có đường thẳng. Do đó 

thân cung biểu thị cho nghĩa “ lấy khúc đạo” còn dây cung biểu thị cho nghĩa “lấy trực 
đạo” cho nên thành tựu được bốn quả Sa Môn và quả vị của 10 Địa.  

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi, cầm cây Cung báu nhằm giúp 
cho chúng sanh thành công trên quan trường và sau này lưu danh thêm ở cõi Cực Lạc. 

Nếu muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây cung dài bốn khuỷu tay đặt 
trước Bản Tôn, nhớ tướng tay tụng Chú. Xong xoay chuyển cây cung một lần thì tùy 
theo ý khởi sẽ được thành tựu quan chức ở thế gian hoặc đắc được quả báo Xuất Thế 
Gian. 
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3.BẢO KINH THỦ (Tay cầm Quyển Kinh báu)  
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là:“Nếu người cầu đa văn nên tác Pháp Bát Nhã 

Kinh. Tượng Bát Nhã Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp như trên đã nói, chỉ có tay phải 
để ngang trái tim cầm Trí Ấn xuất sanh Bát Nhã Lý Thú Kinh, tay trái kết Quyền 
Ấn”. 

 

 
 
Tướng Ấn là: dùng Phạm Giáp Ấn. 
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Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) bát la nhạ (Bát 
Nhã hay Trí Tuệ) tố đạt tận (quyển Kinh) ma ha na gia (lớn rộng) sa phộc ha”. 

           
OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) PRAJÑA-SUTRAṂ 

MAHĀ-NĀYA  SVĀHĀ (quyết định thành tựu Đại lý thú của Kinh Bát Nhã) 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn học rộng nghe nhiều, nên cầu nơi tay 

cầm quyển Kinh báu” 
Chân Ngôn là: “Án, A hạ ra, tát ra phạ ni nễ dã đà ra, bố nễ đế, tát phạ ha”. 

       
OṂ (cảnh giác) ĀHARA (nhiếp thọ) SARVA VIDYA-DHĀRA (Tất cả Kim 

Cương Trì) PŪJITE  (Cúng dường) SVĀHĀ (quyết định thành tựu ) 
-Kinh báu là Lý Thú của Bát Nhã. Trung Quán đem nghĩa của Bát Nhã gọi là 

Báu nên mới coi là Bảo Kinh. 
Lại nữa Lý Thú của Bát Nhã là Trí trong Trí, đối với chúng Bồ Tát gọi là Trí 

Huệ của tất cả Như Lai cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát có tên gọi là Diệu Quán Sát Trí 
Bồ Tát, Trí Tuệ Môn Đại Sĩ. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Bát Nhã 
Lý Thú” nên tay phải để ngang trái tim cầm Trí Ấn, sinh ra Bát Nhã Lý Thú Kinh 
nhằm giúp cho chúng sanh được nghe nhiều học rộng. 

Muốn thành tựu pháp này, Hành Giả đặt quyển kinh Lý Thú Bát Nhã trước Bản 
Tôn, cúng dường, tác niệm, tụng Chú, trong Tâm suy tư về nghĩa KHÔNG (Śūnya: 
Trống rỗng) của Bát Nhã tức là đa văn quảng học (nghe nhiều học rộng) 

 
4. BẠCH LIÊN HOA THỦ (Tay cầm Hoa Sen trắng) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn thành tựu Công Đức nên tu Pháp 

Hoa Sen trắng. Tượng Phân Diệp Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm 
như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen trắng, tay phải kết Ấn Thuyết Pháp”. 
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Tướng Ấn là: Khai Phu Diệp Ấn (ấn bóc cánh sen) 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) sâm bà phệ bát 

ná ma (hoa sen trắng) ni phú nhĩ (vào hoa tạng dùng trang nghiêm Pháp Thân) sa 
phộc ha”. 

           
OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SAṂBHAVE  

PADMA-NIPUṆA (phát sanh sự thần tình khéo léo của hoa sen) SVĀHĀ (quyết định 
thành tựu) 

 
_Thiên Thủ Kinh ghi  là: “Nếu muốn được các thứ  Công Đức, nên cầu nơi tay 

cầm Hoa Sen trắng” 
Chân Ngôn là: “Án, phạ nhật ra, vị ra dã, tát phạ ha”. 
     

OṂ (Quy mệnh) VAJRA-VĪRAYA (Kim Cương dũng mãnh) SVĀHĀ (viên 
mãn Phước Trí) 

Hoa sen trắng (Puṇḍarika hay Śveta-padma) là loài hoa mọc dưới bùn nước 
nhưng chẳng bị nhiễm sự nhơ nhớp bẩn thỉu của bùn nước. Màu trắng là màu gốc của 
các màu nên là nơi nhiễm của các màu nhưng bản thân chẳng hệ luỵ vì các màu đó. 

Bồ Tát cũng như hoa sen trắng đó, vì cứu các sắc nhiễm trước của chúng sanh 
nên tướng bên ngoài như nhiễm các sắc mà thật ra chẳng bị nhiễm bụi phiền não. 

Lại nữa, khi đúng thời thì hoa sen hé nở, phô bày nhân quả nên mọi Quả Đức 
đều dùng hoa sen trắng làm Nhân và tất cả Công Đức đều gọi là Bạch Pháp  (Śveta-
dharma: Pháp trắng). Như vậy hoa trắng tượng trưng cho vạn hạnh và sen tượng trưng 
cho thành quả. Khi Hạnh mãn thì Quả thành nghĩa là hoa sen trắng tương ứng với mọi 
Công Đức. 
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Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “ Liên Hoa” 
nên cầm hoa sen trắng biểu thị cho Bạch Pháp là pháp vô nhiễm. 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả lấy hoa sen trắng dâng lên Bản Tôn, quán 
tưởng tướng tay, tụng Chú. Khi mãn Công Đức sẽ được quả như thế. 

 Như Kinh nói: “Nếu muốn có nhiều công đức , nên thường dùng nhiều hoa 
sen trắng cúng dường Chư Phật Bồ Tát. Vì thân Bồ Tát là người có công đức vô 
lượng vô biên chẳng thể ca ngợi hết được” 

 
5.THANH LIÊN HOA THỦ (Tay cầm Hoa Sen xanh) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn sanh về ở Tịnh Thổ ở 10 phương, 

nên tu pháp Hoa Sen xanh. Tượng Kiến Phật Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang 
như trước không khác, xong tay phải cầm hoa sen xanh tay trái đặt trên vú trái 
hiển chưởng bung như thế hoa nở” . 

 

 
 

Tướng Ấn là:  tác Liên Hoa hợp chưởng, bung như thế hoa nở. 
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Chân Ngôn là:“Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tuy la bát nạp mạ 
(hoa sen xanh) ổn nghiệt  đá (sinh ) bột đà vĩ sái uẩn (Phật Quốc) sa phộc hạ”. 

           
OṂ_ VAJRA-DHARMA NĪLA-PADMA UDGATE BUDDHA-VIṢAYA – 

SVĀHĀ. 
 
-Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn được sanh về 10 phương Tịnh Độ, nên 

cầu nơi tay cầm Hoa Sen xanh” 
Chân ngôn là: “Án, chỉ rị phạ nhật ra, bộ ra bạn đà, hồng phấn tra” 
      

OṂ (Cảnh giác ) KILI (cấm phạt) VAJRA (Kim Cương) BHŪR BANDHA (cột 
trói kiên cố) HŪṂ  PHAṬ (phẫn nộ giáng phục)  

[Bản khác ghi là: OṂ_  KILI  KILI  VAJRA  BHŪR  BANDHA  HŪṂ  PHAṬ]    
Hoa sen xanh (Nīla-padma) là loài hoa không lá nên rất nhẹ, nếu bị ném xuống 

có thể bay mau. 
Khi màu đen bị nhiễm bởi màu vàng thì thành màu xanh. Điều này biểu thị Hắc 

Nghiệp (Kṛṣṇa-karma: nghiệp đen) của chúng sinh khi được hào quang màu vàng của 
chư Phật tế độ khiến thành một thể thì được vãng sanh về Tịnh Thổ của chư Phật. 

Lại nữa, hoa sen biểu thị cho sự bất nhiễm, màu xanh là màu của biển lớn. Như 
vậy hoa sen xanh biểu thị cho sự vượt biển khổ mà sanh vào Phật Quốc. Thuở xa xưa, 
Đức Thích Ca dùng 7 cành hoa sen xanh cúng dường Đức Phật Nhiên Đăng (Dīpaṃ- 
kara) nên được Vô Sanh Nhẫn và thường gặp chư Phật ở 10 phương. Do đó hoa sen 
xanh là vật bậc nhất cúng dường chư Phật. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Liên Hoa” 
nên cầm hoa sen xanh biểu thị cho nghĩa “Tất cả chúng sinh cúng dường phật thì 
được vãng sanh về 10 phương Phật Thổ” 

Hành Giả muốn trừ nghiệp nặng để được vãng sanh thì làm hình hoa sen xanh 
đặt trước Bản Tôn tụng Chú. Do dùng hoa màu xanh nước biển dâng lên Bản Tôn cho 
nên vượt được biển khổ . 

 
6. BẢO ĐẠC THỦ (Tay cầm cái Chuông báu) 
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_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn thành tựu Phạm Âm thượng diệu 
(Âm thanh tiếng Phạn tuyệt diệu) nên tác pháp Bảo Đạc (cái chuông báu nhỏ cầm 
tay). Tượng Pháp Âm Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang như trước đã nói, xong 
tay trái cầm cái chuông Kim Cương báu, tay phải nắm quyền đặt ở eo lưng”  

 

 
Tướng Ấn là: Đem hai ngón cái vào trong lòng bàn tay, cào nhẹ 3 lần. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) phệ xá hộc 

(chuông vui hộ) tất đà một-la ha-ma, ngột lỵ (phạm âm thành tựu) A khất xoa la (vô 
tận) sa phộc hạ”. 

                
OṂ_ VAJRA-DHARMA – VEŚA HOḤ, SIDDHA BRAHMA-HRĪḤ –

AKṢĀYA – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn được tất cả Phạm Âm tốt nhiệm mầu, nên 

cầu nơi tay cầm chiếc Chuông báu” 
Chân Ngôn là: “Nẵng mồ tát na hàm bà noa duệ. Án, a mật lật đả, nghiễm bệ 

thất trị duệ, thất rị  chiếm rị nãnh, tát phạ ha” 
        

NAMO PADMA-PĀṆAYE (Quy mệnh Liên Hoa Thủ) OṂ (Nhiếp triệu) 
AMṚTA GAMBHIRA ŚRĪYE (sự tốt lành thâm sâu của Cam Lộ) ŚRĪ-MĀLINI 
(tràng hoa Cát Tường)  SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 

Bảo Đạc (Ratna-ghaṃṭa hay Ratna-veśa) là cái chuông nhỏ dùng tay cầm lắc 
hoặc gió nhẹ thổi qua thì phát ra âm thanh. 
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Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp âm thanh nên tay cầm 
cái Chuông báu biểu thị cho nghĩa “Phát ra Diệu Âm” 

Nếu tu Pháp này, Hành Giả làm cái Chuông báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm 
tụng Chú Đại Bi cho đến lúc cái chuông tự phát ra tiếng thì thành tựu. 

Như Kinh nói: “Hành Giả tụng trì Đà La Ni này, bao nhiêu âm thanh nói ra, 
dù thiện dù ác, thì tất cả Thiên Ma, người ... đều tưởng là Pháp Âm thanh tịnh và 
khởi tâm cung phụng, tôn trọng Hành Giả như Đức Phật” 

 
7. TỬ LIÊN HOA THỦ (Tay cầm Hoa Sen tím ) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người  muốn thấy các Như Lai, nên tu 

pháp Hoa Sen tím. Tượng Kiến Liên Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như 
trên đã nói, xong tay phải cầm hoa sen tím, tay trái ngửa lên đặt ở trái tim”. 
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Tướng Ấn là:  Kết Liên Hoa Hợp Chưởng như thế hoa nở, rồi buông Ấn. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) nhũ lão la sa bát 

nạp ma (hoa sen tím) tát phộc bột đà (tất cả Phật) chỉ hoại nẵng (Trí) sa khất sô tỳ 
gia (nhìn thấy) sa phộc hạ”. 

             
OṂ_  VAJRA-DHARMA – JAṂBURA-PADMA – SARVA BUDDHA- 

JÑĀNA  CAKṢOBHYA – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn diện kiến tất cả chư Phật 10 phươn , nên 

cầu nơi tay cầm Hoa Sen tím” 
Chân Ngôn là: “Án, tát ra tát ra, phạ nhật ra ca ra, hồng phấn tra” 
       

OṂ (Cảnh giác) SARA SARA (kiên cố, cực kiên cố) VAJRA-KĀRĀ (Kim 
Cương Chưởng) HŪṂ  (hộ khắp cả) PHAṬ (phá bại) 

Hoa sen tím (Jaṃbura-padma) là chỗ ngồi của chư Phật 10 phương. Chư Phật 
đều ngồi ở tòa sen trên Tử Kim Đàn (Đàn màu vàng tía). Nếu ứng cơ đi lại thì dùng 
mây tím làm điều lành, tay cầm hoa sen tím biểu thị cho chúng sinh trước thấy Phật 
sau thấy màu tím và cuối cùng là Tử Kim Đàn. Khi Hành Giả thấy tướng này thì đời 
đời thấy Phật. 

Như Kinh nói: “Ở nơi sinh ra, thấy Phật nghe Pháp”. Màu tím là màu hòa hợp 
của đỏ và đen. Màu đen biểu thị cho nghiệp đen của chúng sanh, màu đỏ là màu Đại 
Bi của Bản Tôn. Vì nghiệp phiền não của chúng sanh chẳng lìa Tâm Từ Bi ngưỡng ái, 
nên màu tím biểu thị cho sự  “bất tịnh bất cấu” hay “phiền não, Bồ Đề hẳng lìa một 
thể” 

Lại nữa, màu tím là màu chẳng đỏ chẳng đen, nên biểu thị cho nghĩa “phi hữu 
phi không”. Do màu đỏ màu đen hòa hợp thành màu tím tức biểu thị cho nghĩa “kiến 
sắc”, hoa sen biểu thị cho sự vô nhiễm. Vì vậy Hoa Sen Tím biểu thị cho nghĩa “thấy 
sắc nhưng không nhiễm dính” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Liên Hoa” 
nên cầm hoa sen tím biểu thị cho Thật Tướng của các Pháp nhằm giúp cho chúng sanh 
đời đời thường gặp Phật. 

 
8. BỒ ĐÀO THỦ (Tay cầm chùm Bồ Đào ) 
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_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu vì thành tựu Ngũ Cốc, tất cả thực vật 
nên tu pháp Bồ Đào. Tượng Hộ Địa Quán tự Tại bồ Tát, thân tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trước không khác, chỉ có tay trái cầm chùm Bồ Đào, tay phải là thế 
Thí Nguyện Khế”. 

 

 
 
Tướng Ấn là: Quyền trái đặt ở eo lưng, tay phải duỗi các ngón án trên mặt đất. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tất đà đạt la nẫm, 

sa la sa la (địa vị thành tựu) sa phộc hạ”. 
          

OṂ_ VAJRA-DHARMA – SIDDHA-DHĀRĀṆĀṂ , SALA SALA- SVĀHĀ 
Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn có được cây trái ngũ cốc, nên cầu nơi tay 

cầm chùm Bồ Đào” . 
Chân Ngôn là: “Án, A ma lã kiếm, đế nễ nãnh, tát phạ ha”.  

       
OṂ (nhiếp triệu) AMALAKAṂ (Vô Cấu Tính: Tính không có dơ bẩn)  TEJEṆI 

(uy quang)  SVĀHĀ (quyết định thành tựu ) 
Bồ Đào là Tính của Thảo Diệp (cỏ, lá), hình dạng có nhiều loại. Bồ Đào phần 

nhiều là giống như Ngọc Tụ (một đống châu ngọc) lá có 5 màu: thoạt tiên là màu 
xanh dần dần chuyển thành màu vàng, màu đỏ, màu đen cho đến lúc nóng khô lại trở 
thành màu trắng. Đặt biệt là nóng lạnh không làm cho Bồ Đào bị hư hoại. Do đó, Bồ 
Đào biểu thị cho nghĩa “ chẳng tổn hoại lúa nếp” tức là làm cho trái cây tăng trưởng. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp “Phước Đức Môn” nên 
tay cầm loại thảo dược này biểu thị cho nghĩa “chẳng làm lúa nếp hư hoại” 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm hình chùm Bồ Đào đặt trước Bản Tôn. 
Xong niệm Chú vào nước đem rưới vẩy lên cây lá thì được thành tựu . 

Như  Kinh nói: “Mưa tuôn thấm nhuận thì thảo thực sinh trưởng” 
 
 IV_ TÁM TAY THUỘC LIÊN HOA BỘ  
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1. HỢP CHƯỞNG THỦ (Tay Hợp Chưởng ) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu cầu được người kính yêu, nên tu pháp 

Hợp Chưởng. Tượng Hiện Kính Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm 
như trước không khác, chỉ có hai tay để ngay trái tim tác Liên Hoa Hợp Chưởng”. 
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Tướng Ấn là: như tay Ấn của Tượng. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma ( Kim Cương Pháp) tất đà phộc thi 

ca la (thành tựu kính ái) sa phộc hạ”. 
        

OṂ_  VAJRA-DHARMA – SIDDHA  VAŚIKARAṆA – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn cho tất cả chúng sinh thường cung kính 

yêu nhau, nên cầu nơi tay Hợp Chưởng” . 
-Chân Ngôn là: “Án,  bát rị nạp mạng nhá lăng, hật rị”. 

    
OṂ_  PADMA-JALIṂ (Quy mệnh Liên Hoa Hợp Chưởng) HRĪḤ (chủng tử của 

Liên Hoa Bộ) 
Trong Tạng Bản lại có Chân Ngôn: “Án, vĩ tát ra, vĩ tát ra, hồng phấn tra” 

(OṂ_  VISARA  VISARA  HŪṂ  PHAṬ)   
Hợp Chưởng là chắp tay Định Tuệ biểu thị cho Nhất Tử Từ Bi (thương yêu tất 

cả chúng sinh như đứa con một của mình) nghĩa là ái niệm, cung kính, kính ái  
Như Kinh nói: “Tay phải, tay trái cùng hợp với nhau nên biểu thị cho nghĩa 

ÁI, đặt ngay trái tim có nghĩa là KÍNH” 
Hành Giả đặt trước Bản Tôn, tác Liên Hoa Hợp Chưởng, tụng Chú khởi Tâm xót 

thương tất cả chúng sanh thì thành tựu được ước muốn. Vì Bản Tôn cung kính Tâm ái 
niệm của Hành Giả cho nên tất cả chúng sanh cũng cung kính Hành Giả. 

 
2.BẢO KÍNH THỦ (Tay cầm cái Gương báu) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người cầu Trí Huệ nên tu pháp cái 

Gương báu. Tượng Kính Trí Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như trên 
đã nói , chỉ có tay trái để ngang trái tim cầm cái Gương báu hướng ra ngoài, tay 
phải kết Trí Quyền Ấn”. 
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Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyền đặt ở eo, tay trái mở duỗi ra nâng lên trước 
mặt. Thấy Ấn này tưởng thấy Đại Viên Kính Trí. 

Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tát phộc tất địa 
(thành tựu tất cả) ma ha chỉ nhương nẵng  (Đại Trí Tuệ ) sa phộc hạ”. 

          
OṂ_  VAJRA-DHARMA – SARVA  SIDDHI   MAHĀ-JÑĀNA – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn được Đại Trí Tuệ, nên cầu nơi tay cầm 

Gương báu” . 
Chân Ngôn là: “Án, vĩ tát phổ ra na ra các xoa, phạ nhật ra, mạn trà la, hồng 

phấn tra”. 
      

OṂ (cảnh giác) VISPHURAD RAKṢA (Hộ vệ bao phủ khắp) VAJRA 
MAṆḌALA (Kim Cương Đạo Trường) HŪṂ  PHAṬ (ủng hộ  phá bại) 

Cái Gương là vật phản ảnh rõ ràng thông suốt muôn vật nên được ví dụ cho Trí 
Tuệ. Gương báu biểu thị cho Đại Viên Kính Trí là Trí Tuệ vô ngại vô tư nhận biết mọi 
sự vật đúng theo bản tính chân thật của chúng. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Trí Tuệ Môn nên tay 
cầm cái gương báu nhằm giúp cho chúng sanh giác ngộ được nghĩa thú thâm sâu của 
các Pháp. 

Hành Giả đặt cái gương tròn trước Bản Tôn, tụng Chú thì giác ngộ được nghĩa 
thú thâm sâu của Chánh Pháp  mà mình đã nghe thấy.  Nếu trong gương hiện các sắc 
tượng thì ở Nhất Thiết Trí không gì không phân biệt được. Thiện Tài Đồng Tử sẽ 
làm bậc Thiện Tri Thức hướng dẫn tu tập Chánh Pháp. 
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3.BẢO ẤN THỦ (Tay cầm cái Ấn báu) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là:  “Nếu muốn thành tựu Diệu Biện Tài (biện 

thuyết khéo léo) nên tác pháp Bảo Ấn. Tượng Trí Ấn Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng 
tốt đẹp trang nghiêm như trên không khác, chỉ có tay trái đặt trên trái tim cầm hình 
Ấn báu, tay trái nắm quyền đặt ở eo”. 
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Tướng Ấn là: Dùng tay phải ấn lên trái tim. 
Chân Ngôn là:“Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) chỉ nhương nẵng 

mẩu lật la (Trí Ấn) ni thấp phộc nẵng (Pháp của mọi loài) ma hộ na dã  (rộng lớn) 
sa phộc hạ”. 

            
OṂ_ VAJRA-DHARMA JÑĀNA-MUDRA VIŚVANA MAHĀ-NĀYA –

SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn được miệng nói biện luận hay khéo nên 

cầm nơi tay cầm chiếc Ấn báu”. 
Chân Ngôn là: “Án phạ nhật ra, nãnh đảm nhạ duệ, tát phạ ha” 
       

OṂ_  VAJRA-JITAṂ (Quy mệnh Kim Cương Thắng) JAYE (vượt thắng) 
SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 

ẤN (Mudra) là con dấu dùng thay mặt cho một người, một cơ quan, một ý nghĩa 
nào đó. 

Bảo Ấn (Ratna-mudra) là báu của Bát Nhã hay Ấn Ngôn bí mật của chư Phật 
nên biểu thị cho sự biện tài của khẩu nghiệp. Mặt trái của Bảo Ấn có chữ HRĪḤ ( ) 
là chủng tử của Liên Hoa Bộ Trí Tuệ Môn nên hàm chứa Đức “Thuyết Pháp đoạn 
Nghi” 

Lý Thú Thích ghi: “Công năng của chữ HRĪḤ  là dùng chữ này gia trì ở Thế 
Giới Cực Lạc thì nước, chim , rừng ....đều diễn nói Pháp” . 

Vì thế chữ HRĪḤ là Đức của Khẩu Nghiệp. Do giúp ích chúng sinh thành tựu sự 
xảo diệu của Khẩu Nghiệp mà mặt trái của Bảo Ấn có chữ HRĪḤ . 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội “Bảo Ấn” 
nên tay cầm Ấn báu biểu hiện Trí Khế, biểu hiện cho nghĩa “không ngưng trệ” nhằm 
giúp cho chúng sinh thành tựu sự biện tài của Khẩu Nghiệp. 

Hành Giả làm cái  Ấn báu, đối trước Bản Tôn tụng Đại Bi Chú, xong ấn lên trái 
tim, tức được thành tựu.  

Như Kinh nói: “Nếu chẳng được vô lượng biện tài Ta (Quán Thế Âm Bồ Tát) 
thề chẳng thành  Chánh Giác” 

 
4.NGỌC HOÀN THỦ (Tay cầm Vòng Ngọc) 
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_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là:“Nếu cầu nam nữ tôi tớ nên tu hành pháp cái 
Vòng Ngọc. Tượng Trì  Hoàn Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp uy quang như 
trước đã nói. Chỉ có tay trái để ở trái tim cầm Vòng Ngọc, tay phải che trên vòng 
ngọc như cái lọng” . 

 

 
 
Tướng Ấn là: Dùng tay trái nắm cổ tay phải, cũng dùng tay phải nắm cổ tay trái. 

Bên trái biểu thị cho nữ, bên phải biểu thị cho nam. 
Chân Ngôn là:“Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) vĩ sái dã (cảnh 

giới) liệp đà (gặt được) sa phộc hạ”. 
        

OṂ_  VAJRA-DHAMA   VIṢAYA  PRĀPTA  – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn tôi tớ trai gái để sai khiến, nên cầu nơi tay 

cầm chiếc Vòng Ngọc”. 
Chân ngôn là: “Án, bát na hàm vị ra dã, tát phạ ha”  
    

OṂ (Quy mệnh) PADMA-VĪRAYA (Liên Hoa Tinh Tiến)  SVĀHĀ (Viên mãn 
Cát Tường )  

Ngọc Hoàn là vòng ngọc quý dùng để trang sức. Nếu dùng vàng bạc trang 
nghiêm thì gọi là kim tỏa (cái khóa bằng vàng) nên Ngọc Hoàn biểu thị cho nghĩa Hệ 
triền (trói buộc) 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi cầm vật báu này biểu thị cho 
nghĩa Hệ Triền (ràng buộc) nhằm giúp cho chúng sinh cầu con cái hay tôi tớ để phụ 
giúp và giữ gìn sự nghiệp. Nếu biết đúng sự thật hay không thì  dùng cái Vòng này 
thử. 
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Hành Giả dùng vàng, bạc, đồng ... làm hai cái vòng giao nhau như khoen xích, 
đặt trước Bản Tôn, tu niệm tụng Pháp thì được như nguyện. 

 
5.HỒ BÌNH THỦ (Tay cầm cái Hồ Bình) 
 

 
 

_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn cầu quyến thuộc hòa thuận an 
lành, nên tu pháp Hồ Bình. Tượng Trì Bình Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang 
như trên đã nói, chỉ có tay phải cầm cái Hồ Bình, đầu cái bình như đầu chim Kim 
Xí Điểu, tay trái để trên rốn hướng lên trên thành thế nhận cái Hồ Bình” . 
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Tướng Ấn là: Ấn Hoa Sen chưa nở, mở đứng 2 không (2 ngón cái) cùng hợp 
ngón trỏ. 

Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) ma ha muội đát 
lý (Đại Từ ) võng bà phộc (phát sinh) sa phộc hạ”. 

          
OṂ_  VAJRA-DHARMA  MAHĀ-MAITRI  UDBHAVA   SVĀHĀ 
 
_ Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn tất cả mọi người trong Quyến Thuộc 

được hòa thuận nhau, nên cầu nơi tay cầm cái Hồ Bình” 
Chân Ngôn là: “Án, yết lệ, thảm mãn diệm, tát phạ ha”  
     

OṂ_  KARI SAMAYAṂ – SVĀHĀ (Cảnh giác, tác bình đẳng, quyết định 
thành tựu) 

Hồ Bình là cái bình đầu chim. Do người Hồ phía Bắc núi Tuyết trông thấy hình 
Kim Xí Điểu (chim cánh vàng) mà làm ra loại Bình này nên gọi là Hồ Bình. Vì Kim 
Xí Điểu là loài chim khéo tùy thuận các loài chim khác nên Hồ Bình biểu thị cho ý 
nghĩa  là: “Khéo hòa quyến thuộc” 

Lại nữa, nếu đem vạn vật cho vào cái bình thì không có gì không hòa hợp nên 
Hồ Bình còn có ý nghĩa là: “Tự Tạo Hòa Hợp” như vua Chuyển Luân Thánh Vương 
đặt cái Bình đầu chim ở trước thân mình, biểu thị cho nghĩa Tự Tại. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cái Bình này biểu thị ý 
nghĩa “Hòa Hợp các quyến thuộc” 

Hành giả làm cái Hồ Bình đặt trước Bản Tôn, rót nước vào tụng Chú. Xong đem 
nước rưới vảy lên các quyến thuộc bất hòa thì họ sẽ hòa thuận trở lại. 

 
6.QUÂN TRÌ BÌNH THỦ (Tay cầm Bình Quân Trì) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người muốn sanh lên cõi Phạm Thiên, 

nên tu pháp cái Bình Quân Trì, tượng Thiền Định Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy 
quang như trên đã nói, chỉ có tay phải cầm cái Bình Quân Trì, tay trái làm tướng 
suy tư, dựng đứng đầu gối phải, đem chưởng trái để giữa gò má và lông mày” . 
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Tướng Ấn là: Liên Hoa Hợp Chưởng , hợp cổ tay  
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) sa phộc bà phộc 

(tự tính) một la ha ma mẩu đồ bà (Phạm Thiên) sa phộc hạ”. 
        

OṂ_ VAJRA-DHARMA (Quy mệnh Kim Cương Pháp) SVABHĀVA 
BRAHMAṂ  UDBHAVA (Tự Tính sanh ra Phạm Thiên) SVĀHĀ (Quyết định thành 
tựu ) 

 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn sinh lên cõi Phạm Thiên, nên cầu nơi tay 

cầm Bình Quân Trì” 
Chân Ngôn là: “Án, phạ nhật ra, thế khế ra hê tra hàm tra” 
        

OṂ_  VAJRA-ŚIKHARA (Quy mệnh Kim Cương Đỉnh Kế) RAṬ (Hét lớn) 
MAṬ (Trì hoãn ,chậm chạp) 

Quân Trì  là dịch âm từ tiếng Phạn Kuṇḍali. Đường dịch là cái Bình Quân Trì 
gọi đủ là Quân Chùy Ca, tức là Phạm Bình, hay là Táo Bình (cái bình chứa nước rưới 
vảy, tắm gội) 

Quân Trì là cái bình chứa nước, có mở thêm một cái vòi bên cạnh. Người xưa 
nói Quân Trì là Bình Tam Ma Gia của Phạm Thiên, vì lúc Phạm Thiên tạo lập Thế 
Giới thì cái bình này chứa đầy công năng của vạn vật.  

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội Vương, nên 
cái bình này biểu thị cho nghĩa “sanh Phạm Thiên” 
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Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cái Bình Quân Trì đặt trước Bản Tôn, 
tác niệm tụng Chú và khởi Tâm xa lìa ái dục thì sẽ sanh lên cõi Phạm Thiên và thường 
gặp các vị Vua Hiền Đức. 

 
7.HỒNG LIÊN HOA THỦ (Tay Cầm Hoa Sen hồng) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người muốn sanh ở cung điện của chư 

Thiên, nên tu pháp Hoa Sen hồng, tượng Thiên Hoa Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy 
quang như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm hoa sen hồng, co cánh tay phải chỉ lên 
Trời”. 

 

 
 
Tướng Ấn là: Tác Khai Phu Liên Hoa Ấn  
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) củ sách tát bà bát 

nạp mạ (hoa sen hồng) tát phộc đề bà ổn nghiệt đa (sinh tất cả chư Thiên) sa phộc 
hạ”. 
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OṂ_ VAJRA-DHARMA KUSUBHA-PADMA - SARVA DEVA UDGATE- 
SVĀHĀ. 

 
_ Thiên Thủ Kinh ghi là: “Muốn được sanh lên các cung Trời nên cầu nơi tay 

cầm Hoa Sen hồng” 
Chân Ngôn là: “Án, thương yết lệ, tát phạ ha”. 
   

OṂ  (cảnh giác)  SAṂ KARE (chính tác, tạo làm chính đúng)  SVĀHĀ (Viên 
mãn Phước Trí ) 

Hoa sen hồng (Padma) là hoa sen có màu đỏ sáng . 
Sao ghi là: “Hoa đỏ nhân mặt trời mà nở vì dùng ánh lửa làm chổ thành, cho 

nên hoa đỏ dùng màu lửa làm nghĩa “Thiêu đốt hết” và hay ví dụ cho Trí Tuệ” 
Do chư Thiên rất thích loài hoa hồng đỏ nên thường hay ủng hộ cho người đem 

loài hoa này cúng dường. Như người xưa nói “Quả báo của cõi Trời thứ sáu có màu 
hồng vì ưa thích màu này vậy” 

Kinh có ghi: “Dùng hoa có màu Trí Tuệ để được sanh lên các cõi Trời” 
Trời có bốn loại là:  
a)Thế Gian Thiên: là các vị vua  
b)Sinh Thiên: là chư Thiên của ba cõi (Tam Giới)  
c)Tĩnh Thiên: là bốn Quả và Bích Chi Phật 
d)Nghĩa Thiên: là các chúng Bồ Tát  
Các chư Thiên như vậy thì  hay khéo giải nghĩa các Pháp nên dùng Trí Tuệ mà 

sinh. 
Do vậy, hoa sen hồng biểu thị cho Trí Tuệ  
Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi, cầm hoa sen hồng biểu thị cho 

nghĩa Thiên Ái (sự yêu thích của chư Thiên) 
Hành Giả làm hình hoa sen hồng, đặt trước Bản Tôn, trì tụng Chú Đại Bi thì tùy 

nguyện được sanh Thiên. Nếu là người không có Trí Tuệ thì sanh vào cõi Trời nhiễm 
đắm ngũ dục (niềm vui của đời) giống như hoa sen vậy. 

 
8.TÍCH TRƯỢNG THỦ (Tay cầm cây Tích Trượng) 
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_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người cầu Từ Bi, nên tác pháp Tích 
Trượng. Tượng Từ Trượng Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp trang nghiêm như 
trên đã nói, chỉ có tay phải cầm cây Tích Trượng, tay trái để trên rốn ...” 

 

 
 
Tướng Ấn là: Hai tay cài buộc bên trong, Hỏa Luân (ngón giữa) vững chắc viên 

mãn như hình Tích Trượng  
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tam muội gia 

(Bản Thệ)  ma ha cô lỗ ni ca gia (Đầy đủ Tâm Đại Bi) sa phộc ha”. 
            

OṂ_  VAJRA-DHARMA – SAMAYA  MAHĀ-KĀRUṆIKĀYA- SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu vì lòng Từ Bi muốn cho tất cả chúng sinh được 

nhờ sự che chở giúp đỡ, nên cầu nơi tay cầm cây Tích Trượng”. 
Chân Ngôn là: “Án, na lật thế, na lật thế, na lật tra bát để, na lật đế na dạ 

bát nãnh, hồng phấn tra”. 
       

OṂ (cảnh giác) NṚTI NṚTI (Vũ: múa) NṚTA-PATI (Chủ của điệu múa)  
NṚTYA-PĀṆI (Bàn tay của điệu múa) HŪṂ PHAṬ (hộ khắp , phá bại khắp) 

Ghi chú: NṚTI (điệu múa) biểu thị cho Thần Thông Du Hý và hóa độ của các 
đấng giải thoát) 

Tích Trượng gồm có Bồ Tát Trượng biểu thị cho sáu Độ, Thanh Văn Trượng 
biểu thị cho 4 Đế, Duyên Giác Trượng biểu thị cho 12 Duyên. 

Tích Trượng ở đây là Bồ Tát Trượng gồm có sáu cái vòng, vây quanh tháp Suất 
Đổ Ba (Stūpa) biểu thị cho sáu Độ vây quanh tướng Tam Muội Gia của Bản Tôn. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản nguyện Từ Bi xông ướp Tam muội “Phổ Hiện 
Sắc Thân” mà cầm cây Bồ Tát Trượng biểu thị cho nghĩa che chở giúp đỡ cho tất cả 
chúng sinh trong ba cõi sáu đường. 
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Muốn tác thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây Bồ Tát Trượng đứng trước Bản 
Tôn, tác tướng tay tụng Chú. Sau đó cầm cây gậy rung lắc để phát ra âm thanh và 
xướng danh Từ Bi  lục Độ tức được thành tựu. Vì Bồ Tát Trượng lấy sáu Độ làm Thể 
nên ngay trong đời này có thể chứng Bồ Tát vị mà cứu chúng sinh . 

Như Kinh nói: “Thường biết nghĩ Từ Bi luôn dùng Đà La Ni cứu chúng sinh” 
 
V_ TÁM TAY THUỘC YẾT MA BỘ  
1.THIẾT CÂU THỦ (Tay cầm cây Thiết Câu) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn Trời, Rồng, Thiện Thần đến gia 

hộ, nên tác pháp Thiết Câu. Tượng Câu Triệu Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp 
trang nghiêm như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm cái móc câu, tay phải nắm quyền 
đặt ở eo” . 
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Tướng Ấn là: Tay trái nắm quyền, dựng ngón trỏ như hình móc câu mà triệu 
mời. 

Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) câu xá nhạ (câu 
triệu) tát phộc đề phệ nẵng vân (tất cả Trời rồng) la khất xoa hàm (Ủng hộ) sa phộc 
hạ”. 

            
OṂ_  VAJRA-DHARMA- AṂKUŚA  JAḤ- SARVA DEVE NĀGE RAKṢA 

MĀṂ- SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn được Thiện Thần, Long Vương thường 

đến ủng hộ, nên cầu nơi tay cầm cây Câu Chi Thiết Câu”. 
Chân Ngôn là: “Án, a rô rô đa, ca ra, vĩ sa duệ, nẵng mồ, tát phạ ha”. 

           
OṂ – AKRODHA-KĀRA  VIṢAYE  NAMO  (Ba Thân quy mệnh cảnh giới tạo 

tác của hàng Vô Phẫn Nộ) SVĀHĀ  (quyết định thành tựu) 
Câu Chi gọi đủ là Ương Câu Chi (Aṅkuśa hay Aṃkuśa). Đường dịch là Triệu 

tức là kêu gọi (câu triệu) 
Còn Câu Chi Thiết Câu là cây gậy có ba mũi móc câu, biểu thị cho nghĩa câu 

triệu (gọi tới tụ tập) 
Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm cây Thiết Câu này hiển thị 

nghĩa: “Thiện Thần Long Vương thường ủng hộ” 
Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả làm cây Thiết Câu đặt trước Bản Tôn, tụng 

Chú. Sau đó cầm cây Thiết Câu hô lời kêu gọi Hàng Thiện Thần thì tất cả Long 
chúng, Thiên chúng, Thiện Thần đều đến thường ủng hộ và trừ não hại cho Hành Giả. 

 
2.ĐỈNH THƯỢNG HÓA PHẬT THỦ (Hai tay đưa lên đỉnh đầu, trên đó có vị 

Hóa Phật) 
 

 
 

_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người muốn được tất cả Như Lai quán 
đỉnh thọ ký, nên tu pháp Đỉnh Thượng Hóa Phật. Tượng Quán Đỉnh Quán Tự Tại,  
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tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước không khác, chỉ có hai tay Quyền, trên đỉnh 
đầu đặt vị Hóa Phật” . 

 

 
Tướng Ấn là: Hai tay cài buộc bên trong, dựng kèm hai ngón cái đè lên bên cạnh 

ngón trỏ. Ấn đặt ở đỉnh đầu rồi bung Ấn. 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tỳ trụ giả (Quán 

Đỉnh) bát la để xa (truyền cho) bồ đà đạt la nẫm (Phật địa) sa phộc hạ”. 
           

OṂ_ VAJRA-DHARMA  ABHIṢAIKA  PRATICCHA BUDDHA DHĀRAĀṂ 
– SVĀHĀ. 

 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn 10 phương chư Phật mau đến xoa đầu 

thọ ký, nên cầu nơi tay Đỉnh Thượng Hóa Phật” . 
  Chân Ngôn là: “Án, phạ nhật rị ni, phạ nhật lãm nghệ, tát phạ ha” . 

     
OṂ  (Quy mệnh) VAJRA  VIḤ  (Kim Cương Tối Thắng) VAJRAṂGE (Kim 

Cương Thân)  SVĀHĀ (Viên mãn Cát Tường) 
Tay Đỉnh Thượng Hóa Phật là hai tay nâng một vị Hóa Phật để trên đỉnh đầu. Vị 

Hóa Phật ở trên đỉnh đầu biểu thị cho nghĩa “Quán Đỉnh Thọ Ký” 
Đồ hình tuy chỉ dùng một vị Phật, nhưng thật ra bao gồm tất cả chư Phật mười 

phương. Vì một khi Đức Phật đến xoa đầu thọ ký thì chư Phật đều âm thầm gia hộ. 
Đây là tướng “phi nhân phi quả”. Với vị Hóa Phật biểu thị cho “phi nhân”, Bồ Tát 
biểu thị cho “phi quả”, do đó Tướng này biểu thị nghĩa “nhân quả bất nhị, lý trí nhất 
thể” 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng Bản Nguyện Từ Bi xông ướp Tam Muội Quán Đỉnh, 
nên hiện tay này biểu thị cho nghĩa “xoa đầu thọ ký khiến cho mau chóng thành 
Phật” 
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Hành Giả khi theo Thầy Quán Đỉnh, y theo Bảo Bộ đội Liên Hoa Man (vòng hoa 
sen) trong Liên Hoa Man an tượng Hóa Phật. Khi Hành Giả tác niệm tụng Chú thì vị 
Hóa Phật ấy sẽ xoa đầu mà thọ ký cho Hành Giả mau chóng thành Phật  

 
3.SỔ CHÂU THỦ (Tay cầm Tràng Hạt)  
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn Chư Phật đến trao vào tay, nên tu 

pháp Sổ Châu (tràng hạt). Tượng Niệm Châu Quán Tự Tại Bồ Tát, tướng tốt đẹp 
trang nghiêm như trước không khác, chỉ có tay phải cầm chuỗi Tràng Hạt , tay trái 
đặt ở đầu gối như thế xoa”. 
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Tướng Ấn là: Hai tay phải trái cầm chuỗi Tràng Hạt trì niệm, đội lên đỉnh đầu ba 
lần, làm tướng Quy Mệnh. 

Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) tát phộc đát tha 
nghiệt đa (tất cả Như Lai) nhập phộc la (Quang minh) bố nhạ (tay) mẫu lật la hàm 
(ấn lên tôi) sa phộc hạ”.  

           
OṂ_ VAJRA-DHARMA SARVA TATHĀGATA-JVALA-BHŪJA MUDRA 

MĀṂ- SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn mười phương chư Phật sớm đến đưa tay 

tiếp dẫn, nên cầu nơi tay cầm Xâu Chuỗi ngọc” . 
Chân Ngôn là: “Nẵng mồ ra đát nẵng đát ra dạ dã. Án, a na hạ đế, vĩ nhạ duệ 

tất địa, tất đà lật thế, tát phạ ha”. 
             

NAMO  RATNA-TRAYĀYA (Quy Mệnh Tam Bảo) 
OṂ (Nhiếp triệu) ANAVATI-VIJAYE  SIDDHI (đời sống đầy đủ sự thành tựu 

tối thắng) SIDDHĀRTHE (thành tựu tất cả nghĩa lợi) SVĀHĀ (Quyết định thành tựu)  
Sổ châu là xâu chuỗi có số lượng hạt hạn định dùng để lễ Phật, niệm Phật theo 

ký số. Đây là tiêu xí của chư Phật biểu thị cho nghĩa “Trao vào trong tay” 
Vì đây là pháp Quán Âm Liên Hoa Bộ, nên sổ châu gồm 108 hạt sen biểu thị cho 

108 phiền não với Mẫu Châu biểu thị cho Đức Phật A Di Đà hoặc các vị Quán Âm. 
Khi tụng Chú, lấy một hạt châu trừ một phiền não tức là tạo một hạt giống của chư 
Phật, cho nên hạt châu còn biểu thị cho quả vị Bồ Tát. Như vậy các hạt châu hai bên  
phải trái của Mẫu Châu còn biểu thị cho hai loại Phước Trí trang nghiêm. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện từ bi cầm xâu chuỗi ngọc biểu thị cho 
nghĩa “Chư Phật mau trao vào tay” . 

Muốn thành tựu Pháp này, Hành Giả ở trước Bản Tôn, tụng Chú Đại Bi. Sau đó 
hai tay nâng niệm châu, quán tưởng chư Phật mười phương đều đến trao vào tay 
khiến cho không bị sự khủng bố và mau chóng tăng trưởng hạt giống Giải Thoát. 

 
4.BẢO LOA THỦ (Tay cầm cái Loa báu) 
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_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu vì hô triệu tất cả Thiện Thần đến phù 
hộ, nên tu pháp Bảo Loa. Tượng Trì Loa Quán Tự Tại, tướng tốt trang nghiêm 
như trước diễn nói, tay trái cầm cái Loa báu, tay phải nắm quyền duỗi ngón Phong 
(ngón trỏ) làm thế kêu gọi”. 

 

 
Tướng Ấn là: chắp hai tay lại giữa rỗng, co hai ngón Phong (hai ngón trỏ) đều 

buộc ở lưng hai ngón cái, hai Không (hai ngón cái) đều ló giữa khe của hai ngón trỏ 
và giữa, dùng miệng làm thế thổi. 

Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) ma ha đạt ma 
ngột ly (Đại Pháp Âm) Ám (tràn khắp cả) tát phộc đề bà nẵng nga (tất cả Trời Rồng) 
dược khất xoa (Dạ Xoa) duệ ế duệ tứ (mau đến) la khất xoa la khất xoa hàm (ủng 
hộ) sa phộc ha” . 

               
 
OṂ_ VAJRA-DHARMA MAHĀ-DHARMA HRĪḤ_ AṂ  SARVA DEVA 

NĀGA  YAKṢA  EHYEHI  RAKṢA  RAKṢA  MĀṂ   SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn triệu tất cả chư Thiên Thiện Thần, nên 

cầu nơi tay cầm cái Loa báu”. 
Chân Ngôn là: “Án, thương yết lệ, ma hạ thảm mãn diệm, tát phạ ha”. 
        

OṂ (cảnh giác) SAṂKARE (chính tác) MAHĀ-SAMAYAṂ (Đại Bản Thệ) 
SVĀHĀ (quyết định thành tựu) 

Bảo Loa (Ratna-śaṅkha) là vật dùng để thổi, phát ra âm thanh lớn. Như phong 
tục của đất nước kia, khi người đi đường vào núi thổi loa kêu gọi bạn bè thì mọi người 
đều đến. Nay hô chư Thiên, Thiện Thần cũng vậy . 
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Hành Giả đặt một cái Loa báu trước Bản Tôn, tụng Chú sau đó chuyển sang bên 
phải ba lần rồi đặt trên tay trái , ghé miệng thổi. Xong phát lời Thề lớn (Đại Thệ) thì 
chư Thiên, Thiện Thần đến trừ tai chướng. Đây là Chính Đạo, hoặc ở núi rừng, hoặc ở 
một mình thì có thể tu Pháp này. 

 
5. BẢO TIỄN THỦ (Tay cầm Mũi Tên báu) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn được bạn lành, nên tu pháp Mũi 

Tên báu. Tượng Tốc Trực Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước 
không khác, chỉ có tay phải cầm Mũi Tên, đặt đầu mũi tên lên tay trái” . 
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Tướng Ấn là: Tay phải nắm quyền, bung ngón trỏ ngón giữa, dùng Ấn làm thế 
kêu gọi. 

Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) la đát na kiếm 
noa (mũi tên báu) man thù (diệu âm) tát đát bà (chúng sanh) duệ ế duệ tứ (mau lại) 
la ngã la ngã (ái nhiễm, ái nhiễm) sa phộc ha”. 

             
OṂ_ VAJRA-DHARMA – RATNA-KAṆḌA MAṂJU-SATVA EHYEHI 

RĀGA  RĀGA – SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn được mau gặp các bạn lành, nên cầu nơi 

tay cầm Tên báu”. 
Chân Ngôn là: “Án, ca ma lã, tát phạ ha”. 
   

OṂ (nhiếp triệu) KAMALA (người bạn đời tuyệt hảo) SVĀHĀ (quyết định 
thành tựu )  

Mũi Tên (KAṆḌA) là binh khí có tính nhanh chóng. Mũi tên có năm đức là:  
1_Phi hành tự tại  
2_Nhanh chóng  
3_Cùng gặp (đích) 
4_Đứng vững  
5_Đã đứng thì không sửa đổi  
Năm đức này biểu thị 5 đức tính của người bạn tốt là: 
1_Quảng đại khoan hồng  
2_Kịp thời bảo vệ bạn trong cơn nguy khốn 
3_Thường luận bàn và xây dựng cho nhau  
4_Luôn luôn nhã nhặn khiêm tốn với gia đình bạn  
5_Có tinh thần bình đẳng và luôn luôn thành thật. 
Lại nữa, mũi tên là dụng cụ của cây cung, tùy theo sức bật của dây cung mà mũi 

tên nhanh chóng đi xa hoặc gần. 
 Hiện tượng này biểu thị cho nghĩa “bạn lành” 
Do cung tên luôn kết thành một đôi để dùng, nên biểu thị cho nghĩa thân cận của 

bằng hữu. 
Ở phương Tây (Ấn Độ) người ta hay dùng mũi tên tặng bạn bè để tỏ tình thân ái. 
Như vậy, mũi tên biểu thị cho ý “tìm bạn lành” và gọi là “ái nhiễm tiễn” 

(Rāga-kaṇḍa) như Ái Nhiễm Minh Vương (Rāga-vidya-rāja) dùng mũi tên Đại Bi 
(Mahā-kāruṇa-kaṇḍa) bắn các Ác Chướng của chúng sanh mà thành nghĩa Kính Ái 
(Vaśikaraṇa) 

Quán Thế Âm Bồ Tát dùng Bản Nguyện Từ Bi cầm Mũi Tên báu hiển thị cho 
nghĩa Pháp Kính Ái tác Ái Nhiễm. 

Hành Giả dùng hình Mũi Tên báu đặt trước Bản Tôn, tác niệm tụng Chú Đại Bi. 
Sau đó, dùng hai tay nâng mũi tên, tụng Chú thì mau chóng thành tựu. 
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6.BẢO KHIẾP THỦ (Tay cầm cái Rương báu) 
 

 
 
_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu muốn thấy kho tàng ở trong lòng đất, 

nên tu pháp cái Rương báu. Tượng Kiến Ẩn Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp uy quang 
như trên đã nói, chỉ có tay trái cầm cái Rương báu, tay phải làm thế mở nắp 
rương”. 
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Tướng Ấn là: Ngửa tay trái, đem tay phải che lên trên tay trái, tụng Chân Ngôn 
xong, sau đó mở nắp và buông Ấn. 

Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) chước cụ số (Con 
mắt chính) già tra gia (Khai mở) bát la để ba dá gia (không có các chướng ngại) sa 
phộc ha”. 

            
OṂ_  VAJRA-DHARMA – CAKṢU  JAṬĀYA  APRATIHATĀYA- SVĀHĀ. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn lấy được kho báu ẩn trong lòng đất, nên 

cầm nơi tay cầm cái Bảo Khiếp” . 
-Chân Ngôn là: “Án, phạ nhật ra bá thiết ca rị, yết nẳng hàm ra, hồng”. 
     

 OṂ_ VAJRA-PĀŚE-KARI (Quy mệnh bàn tay cầm sợi dây Kim Cương) 
KANAKA-MĀLA  HŪṂ (Thành tựu tràng hoa bằng vàng)  

Bảo Khiếp là cái rương chứa châu báu. Theo phong tục Phương Tây (Ấn Độ) thì 
bậc Trưởng Giả giàu có thường đem châu báu bỏ vào cái rương nhỏ rồi đem chôn 
xuống đất, mà người Vô Trí ở đó chẳng có thể dùng được. 

Cái rương có hình vuông biểu thị cho chữ A ( ) là thể của Tâm Tĩnh Bồ Đề.  
Chôn vùi dưới lòng đất biểu thị cho Triền Cái (ràng buộc ngăn che) Do đó cái rương 
báu này tuy chứa Như Lai Tượng Bảo nhưng vì triền cái vây quanh nên chẳng biết 
chẳng thấy. Nếu có bậc Trí Giả biết được vị trí của cái rương đào lên và mở ra thì thấy 
được châu báu. Điều này biểu thị cho kẻ tu hành, sau khi dứt trừ được Triền Cái thì 
khai thác được tâm Tĩnh Bồ Đề. 

Bồ Tát Quán Thế Âm dùng bản nguyện Từ Bi, cầm cái rương báu nhằm khai thị 
cho chúng sinh nhìn thấy kho tàng chôn dấu trong lòng đất. 

Hành Giả làm cái rương báu, đặt trước Bản Tôn, tụng Chú, xoay mở cái rương ra 
sẽ thấy các loại báu vật bị chôn vùi trong đất nghĩa là khai phát được Tâm Bồ Đề. 

 
7.ĐỘC LÂU THỦ (Tay cầm cây gậy Độc Lâu)  
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_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: “Nếu người muốn sai khiến tất cả Quỷ Thần, 
nên tác pháp Độc Lâu (cây gậy đầu lâu). Tượng Phộc Quỷ Quán Tự Tại Bồ Tát, 
tướng tốt đẹp trang nghiêm như trước đã nói, chỉ có tay phải cầm cây gậy Đầu Lâu, 
quyền trái đặt ở eo” . 

 

 
Tướng Ấn là: Quyền trái đặt ở eo, co cánh tay phải đưa lên tác Kim Cương 

Quyền, dùng Ấn làm thế triệu mời . 
Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) noa sữ dã ma tát 

phả đà la (đầu người chết) tất phộc nghiệt la ha (tất cả Quỷ) A phộc xả (thu nhiếp 
cột trói) sa phộc hạ”. 

             
OṂ_ VAJRA-DHARMA – MṚTA-MANUṢYA-MĀSPHA (đầu người chết) 

DHĀRA SARVA GRAHĀ (tất cả Quỷ chấp trì) AVIŚA (cột trói)  SVĀHĀ (viên mãn 
tốt lành)  

 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn sai khiến tất Quỷ Thần, nên cầu nơi tay 

cầm cây gậy Đầu Lâu” . 
Chân Ngôn là: “Án, độ nẵng, phạ nhật ra, xá”.  
    

OṂ (Ba thân) DHUNA (giật lắc, chấn động) VAJRA  HAḤ (nhân chủng Kim 
Cương)  

Độc Lâu là xương đầu của người chết, là nơi Quỷ chấp dính vì thế độc lâu có 
nghĩa là Chấp Quỷ (dính với quỷ )  

Từ ý nghĩa này mà sắc lệnh Quỷ Thần cũng như Lỗ Đà La (Rudra) đều ở chỗ giữ  
Độc Lâu, khiến ai trông thấy cũng sợ hãi. 

Quỷ có ba loại là: Quỷ  ở mặt đất, Quỷ trên hư không, Quỷ ở dưới nước. Do hàng 
phục ba loại Quỷ này mà trên Độc Lâu có đặt hình Tam Cổ . 
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Bồ Tát Quán Thế Âm đem sức Thiện Căn Từ Bi dùng cây gậy Đầu Lâu biểu thị 
sự giáng phục Quỷ Thần, giúp cho chúng sinh xa lìa sự sợ hãi. 

Hành Giả ở dưới ĐÀN, trước Bản Tôn tụng Chú thì các nhóm Quỷ Thần đều sợ 
hãi, riêng Hành Giả đạt được sự vô úy vậy . 

 
8.NGŨ SẮC VÂN THỦ (Tay hóa Mây Ngũ Sắc) 

 

 
 

_Thiên Quang Nhãn Kinh ghi là: Nếu người vì thành tựu pháp Tiên, nên tu 
pháp đám Mây Ngũ Sắc. Tượng Tiên Vân Quán Tự Tại, tướng tốt đẹp trang 
nghiêm như trước nói. Chỉ có tay phải cầm đám Mây Ngũ Sắc, tay trái nâng lên 
trên cầm thẳng cái áo khoác ngoài (thiên y ) để mặc”. 

 

 
 

Tướng Ấn là: Hai tay phải trái kết Vũ Khế (ấn múa) làm tướng bay. 
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Chân Ngôn là: “Án, phộc nhật la đạt ma (Kim Cương Pháp) bán giả lô ba 
minh già (mây ngũ sắc) tát đà tất địa dã đà la lam (thành tựu Minh Môn) sa phộc 
hạ”. 

          
OṂ_ VAJRA-DHARMA – PAṂCA-RŪPA-MEGHA- SIDDHA VIDYA-

DHĀRAṆĀṂ-  SVĀHĀ. 
Ở hang núi nơi vắng vẻ, tác pháp niệm tụng đã một vạn tám ngàn (18000) biến 

xong sẽ được quả thành Tiên. 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn được Đạo Tiên, nên cầu nơi tay hiện Mây 

Ngũ Sắc” . 
-Chân Ngôn là: “Án, phạ nhật ra, ca rị, ra tra, hàm tra”. 

      
OṂ_  VAJRA-KARI (Quy mệnh Kim Cương Chưởng) RAṬ (quát hét) MAṬ (trì 

hoãn, chậm chạp) 
Mây Ngũ Sắc (Paṃca-rūpa-megha) là điều lành kỳ lạ của đạo Tiên, biểu thị cho 

nghĩa: “Đạo Pháp được thành tựu, thành Ngũ Thông Tiên”. Năm màu là tinh sắc của 
năm Tạng (màu trắng thuộc lá phổi, màu vàng thuộc tuỵ tạng, màu đỏ thuộc trái tim, 
màu đen thuộc trái thận, màu xanh thuộc lá gan, nên biểu thị cho thọ mệnh (Āyuḥ) 14 
chi, 5 tạng đều giúp ích cho sự mau chóng phát triển của thọ mệnh. 

Trong Chân Ngôn tuy có nói về Đức của Diên Thọ (Sống lâu), nhưng trong 40 
tay không có Diên Thọ Khế. Vì thế tay hóa hiện Mây Ngũ Sắc biểu thị cho Diên Thọ 
Khế. 

Do tinh thần con người như mây nổi, nên Quán Thế Âm Bồ Tát dùng bản nguyện 
Từ Bi hóa hiện tay này để giữ lại không cho ly tán nhằm giúp cho chúng sinh được 
sống lâu và khoẻ mạnh như chư Thiên. 

Hành Giả muốn thành tựu Pháp này thì phải vào nơi núi sâu rừng thẳm, ngưng ăn 
lúa nếp, thân cây Tùng với thảo dược, không phạm vào ba nghiệp ác, hướng về Bản 
Tôn, quán tưởng tay, tụng Chú từ một đến ba năm thì thành Trường Mệnh Tiên. 

 
-Ngoài 40 tay này ra, Kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Tự Tại Bồ Tát 

Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni có ghi nhận thêm hai tay nữa 
là: 

1_CAM LỘ THỦ (Tay hóa nước Cam Lộ) 
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_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn cho tất cả loài hữu tình đói khát được no 
đủ mát mẻ, nên cầm nơi tay hóa Cam Lồ” . 

Chân Ngôn là: “Án, tô rô,bát tô rô, bát ra tô rô, tô rô, tô rô dã, tát phạ hạ”. 
              

OṂ (cảnh giác) SURU SURU (ban rải nước Cam Lộ) PRASURU PRASURU 
(ban rải nước Cam Lộ thù thắng) SURU (ban rải Cam Lộ) SURUYA (nhóm ban rải 
Cam Lồ) SVĀHĀ (viên mãn tốt lành) 

 
2_TỔNG NHIẾP THIÊN THỦ ẤN: 
 

 
 
 
_Thiên Thủ Kinh ghi là: “Nếu muốn hàng phục Ma Oán trong cõi Đại Thiên, 

nên cầu nơi tay Tổng Nhiếp Thiên Thủ”  
-Chân Ngôn là: “Đát nễ dã tha: phạ lô chỉ đế thấp phạ ra dã, tát bà đột sắt 

tra,  ô hạ di dã, tát phạ ha”  
          

TADYATHĀ (Liền nói Chú là) AVALOKITEŚVARĀYA (Quán Tự Tại) 
SARVA-DUṢṬA UHA MIYA (phá hủy giết chết tất cả ác) SVĀHĀ (quyết định thành 
tựu). 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 


