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Mật Tạng Bộ 2 _ No.1028A (Tr.741_ Tr.742) 
 

PHẬT NÓI KINH HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI  
 
Hán dịch: Tam Tạng BỒ ĐỀ LƯU CHÍ 
Việt dịch: Sa Môn THÍCH QUẢNG TRÍ 
 
Khi ấy Đức Như Lai mới thành Chính Giác. Có một vị Đại Phạm Thiên Vương đi 

đến chỗ Phật, kính lạy nơi chân Phật mà nói lời rằng: 
Nam mô Phật Đà Gia 
Nam mô Đạt Ma Gia 
Nam mô Tăng Già Gia 
Con lễ chân Thế Tôn 
Vua Pháp chiếu Thế Gian 
Ở nơi Diêm Phù Đề 
Đầu tiên nói Thần Chú 
Thắng Pháp Cam Lồ Tịnh 
Cùng lễ Tăng Vô Trước (không dính mắc) 
Đã lễ chân Mâu Ni 
Liền đó nói Kệ rằng 
Thế Tôn! Chư Như Lai 
Thanh Văn và Bích Chi 
Chư Tiên, vua Hộ Thế 
Rồng, Thiên Thần sức lớn 
Như đây tất cả Chúng 
Đều sanh trong loài người 
Có Dạ Xoa, La Sát 
Thường ưa ăn thai người 
Cảnh giới vua Phi Nhân 
Sức mạnh không chế nổi 
Hay khiến người không con 
Thương hại các bào thai 
Khi nam nữ giao hội 
Khiến ý kia mê loạn 
Không có thể mang thai 
Hoặc Ca La An Đà 
Không con do hư thai 
Khi sanh thì giết chết 
Đây đều là Ac Quỷ 
Vì đó làm nhiễu hại 
Con nay nói tên kia 
Nguyện Phật nghe con nói 
Thứ nhất là Di Thù Ca, thứ hai là Ai Ca Vương, thứ ba là , thứ tư là A Bà Tất 

Ma Ra, thứ năm là Mâu Trí Ca , thứ sáu là Ma Trí Ca, thứ bảy là Xà Di Ca, thứ tám 
là Ca Di Ni, thứ chín là Lê Bà Đê , thứ mười là Phú Đan Na , thứ mười một là Mạn 
Đa Nan Đề, thứ mười hai là Xá Cưu Ni, thứ mười ba là Kiền Tra Bà Ni , thứ mười 
bốn là Mục Khư Mạn Đà, thứ mười lăm là Lam Bà  
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Đây là 15 Quỷ Thần thường du hành các nơi trên Thế Gian làm khủng bố con nít. 
Nay Ta nói hình tượng đáng sợ của các Quỷ Thần. Do hình tướng đây khiến con nít 
phải sợ hãi. 

Di Thù Ca hình như con bò 
Ca Di Vương hình như sư tử 
Khiên Đà hình như Cưu Ma La 
A Bà Tất Ma Ra hình như Dã Hồ  chồn cáo)  
Mâu Trí Ca hình như Di Hầu (Khỉ)  
Ma Trí Ca hình như La Sát Nữ 
Xà Di Ca hình như con ngựa 
Ca Di Ni hình như phụ nữ 
Lê Bà Đê hình như con chó 
Phú Đan Na hình như con heo 
Mạn Đa Nan Đề hình như mèo con 
Xá Cưu Ni hình như con quạ 
Kiền Tra Bà Ni hình như con gà 
Mục Khư Mạn Trà hình như con cáo đen 
Lam Bà hình như con rắn 
Đây là 15 Quỷ Thần dựa vào con nít làm cho sợ hãi. Nay Ta nói tướng con nít sợ 

hãi 
Di Thù Ca Quỷ làm cho mắt con nít xoay tròn 
Di Ca Vương Quỷ làm cho con nít ói mửa 
Khiên Đà Quỷ làm cho  con nít cử động hai tay 
A Bà Tất Ma Ra Quỷ làm cho con nít có mùi 
Mâu Trí Ca làm cho hai tay nắm chặt lại 
Ma Trí Ca làm cho con nít bặm môi cắn lưỡi 
Xá Di Ca khiến cho con nít hay khóc, đái 
Ca Di Ni khiến cho con nít thích người nữ 
Lê Bà Đế Ca khiến con nít ngủ hay mộng mị  
Phú Đan Na khiến con nít ban đêm sợ hãi hay khóc 
Mạn Đà Nan Đề khiến con nít hay khóc hay cười 
Xá Cưu Ni khiến con nít không chịu bú 
Kiền Tra Bà Ni khiến con nít nghẹt thở 
Mục Khư Mạn Trà khiến cho bị bệnh Thời Khí, Hạ Lị  
Lam Bà làm cho con nít buồn bã khóc than 
15 Quỷ Thần này dùng các hình như vậy làm cho con nít sợ hãi và làm cho con 

nít hiện ra các tướng sợ hãi. Ta nay đã nói 
Tiếp lại có Đại Quỷ Thần Vương tên là Chiên Đàn Càn Thát Bà đứng đầu trong 

các Quỷ Thần. Nên lấy dây ngũ sắc tụng Đà La Ni này , một biến thắt một gút , đủ 108 
gút cùng viết tên Quỷ Thần, nhờ người se dây viết tên, nói như vầy:”Ngươi nên đi lẹ 
như gió đến bốn phương” tùy theo chỗ ở của 15 Quỷ Thần và Càn Thát Bà Đại Quỷ 
Thần Vương. Nay lấy dây ngũ sắc cột các Quỷ Thần không được nhiễu hại chúng 
sanh,.dDng các món ăn ngon ngọt, đèn sáng và cháo sữa cúng dường Thần Vương . 

 
_Bấy giờ Đại Phạm Thiên Vương lại bạch Phật rằng:”Thế Tôn ! Nếu có người nữ 

không sanh con cái, hoặc bị trụy thai, hoặc sanh ra thì chết . Các người nữ này muốn 
cầu con, giữ cho sống lâu nên thường tu hành Pháp lành này. Trong tháng :ngày 08, 
ngày 15 thọ trì tám Giới, tắm gội sạch sẽ, mặc quần áo mới sạch, lễ mười phương Phật 
cho đến nửa đêm, lấy một ít Giới Tử (hạt cải) để trên đảnh, tụng Chú Đà La Ni do Ta 
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nói, khiến cho người nữ kia tức được như Nguyện, sanh con cái được an ổn không 
bệnh hoạn cho đến suốt đời không bị trúng thất. Nếu có Quỷ Thần không thuận theo 
Chú của Ta , Ta làm cho đầu của chúng bể ra 7 phần như nhánh cây A Lê. 

Liền nói Hộ Chư Đồng Tử Đà La Ni là: 
Đát điệt tha: A dà la da ninh, na da dà ninh, ba lậu lệ, đề lệ gia bà lệ bà lệ, 

bất lệ bất la xoa ni tu la tỳ, giá la tỳ bà đà ni, bà la ha sa, ni na dương, di na 
dương, sa bà ha  

Thế Tôn ! Đà La Ni do con nói đây hộ các Đồng Tử được an ổn sống lâu 
 
_Bấy giờ Đức Thế Tôn Nhất Thiết Chủng Trí liền nói Chú là: 
Đa điệt tha: Bồ đà bồ đà, bồ đá, niên ma đế, bồ đề bồ đề, ma lệ thước xoa dạ, 

bà xá lợi bà đa mi, bà la đà đầu lệ bà lạp đa đầu lệ xá , ma ni thu lệ bà ha nị, đà 
bà ni, tô bà ha  

15 Quỷ Thần này thường ăn máu thịt. Dùng sức của Đà La Ni Chú này nên đều xa 
lìa không sanh Tâm ác. Khiến các Đồng Tử xa lìa sợ hãi, an ổn không có bệnh hoạn, 
khi mới vừa sanh không có các nạn.  

Tụng Chú này hoặc nơi thành ấp, tụ lạc… tùy chỗ ở cũng hay khiến cho con nít an 
ổn sống lâu. 

Nam Mô Phật Đà. Thành tựu Chú này, hộ các Đồng Tử không bị các Quỷ 
Thần ác gây nhiễu hại. Hết thảy các nạn, hết thảy sợ hãi, thảy đều xa lìa, ta bà ha 

Thời Phạm Thiên Vương nghe nói Chú này xong, vui mừng hớn hở làm theo 
 

PHẬT NÓI KINH HỘ CHƯ ĐỒNG TỬ ĐÀ LA NI 
_Hết_ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


