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PHAÙP CHIEÁN ÑAÁU CUÛA NA LA DIEÂN THIEÂN VÔÙI A TU LA
VÖÔNG
Haùn dòch: Tam Taïng BAÛO TÖ DUY
Vieät dòch: HUYEÀN THANH
Baáy giôø Trôøi Na La Dieân ôõ ngay treân ñænh nuùi Tu Di taäp hôïp Ñaïi Chuùng cuûa chö Thieân,
Phaïm Thieân Vöông vôùi haøng Ñaïi Töï Taïi Thieân Vöông, Thieân Ñeá Thích… cuõng coù voâ löôïng haøng
Trôøi, Roàng, Daï Xoa, Caøn Thaùt Baø, Khaån Na La, Ma Hoâ La Giaø, Ngöôøi, Phi Nhaân… cuõng coù voâ soá
haøng Quyû Thaàn cuøng döï hoäi, noùi Phaùp. Ñaët ñeå thuoác maøu nhieäm Cam Loä aáy vôùi hoøa hôïp trong caùi
bình.
Khi aáy A Tu La Vöông bieán hình nhaäp vaøo trong caùi bình, aên thuoác maøu nhieäm Cam Loä aáy.
Luùc ñoù Na La Dieân Thieân thaáy A Tu La Vöông nhaäp vaøo trong bình neân neùm Kim Luaân (baùnh xe
vaøng) theo vaøo trong bình , ngay beân caïnh khieán cho A Tu La Vöông bò chaët ñöùt nöûa thaân
[ND: trong Kinh, khoâng thaáy phaàn noái tieáp ? !....]
Ngöôøi bò A Tu La gaây beänh, laáy haït caûi traéng , An Taát Höông, meø, bô, maät … hoøa chung vôùi
nhau. Laáy caây Khö Ñaø La daøi 12 ngoùn tay, chaët laøm 108 ñoaïn, moät laàn chuù thì moät laàn thieâu ñoát,
xöng teân goïi cuûa ngöôøi beänh aáy , lieàn ñöôïc tröø khoûi.
Tieáp noùi Aán Phaùp
Hoä Thaân Aán. Hai ngoùn uùt cuøng caøi cheùo nhau ôû trong loøng baøn tay, hai ngoùn voâ danh ñeø
treân ngoùn uùt, laïi döïng thaúng hai ngoùn giöõa, hai ngoùn troû vòn treân hai ngoùn giöõa, hai ngoùn caùi vòn loùng
giöõa cuûa ngoùn giöõa, chuyeån theo beân phaûi ba voøng töùc goïi laø Hoä Thaân. Sau ñoù laøm taát caû vieäc Phaùp
khoâng coù chöôùng ngaïi.
Ñao Aán. Tay traùi: co loùng treân cuûa ngoùn uùt vaø ngoùn voâ danh; ngoùn caùi ñeø treân loùng cuûa ngoùn
uùt vaø ngoùn voâ danh, döïng thaúng ngoùn giöõa vaø ngoùn troû höôùng leân treân
Luaân Aán. Tay Ñònh (tay traùi) Phong (ngoùn troû) Khoâng (ngoùn caùi) cuøng vòn troøn nhö daïng
baùnh xe, beân treân , neùm ba laàn höôùng veà nôi gaây chöôùng, ñaùnh ba laàn thì taát caû A Tu La thaûy ñeàu bò
chaët ñöùt
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Tieáp Hoûa Aán. Tay Ñònh (tay traùi) naém Kim Cöông Quyeàn, tay phaûi duoãi thaúng naêm ngoùn,
hôi ñoäng. Ñem ngoùn troû traùi truï ôû taâm baøn tay phaûi hay thieâu ñoát taát caû söï thoái naùt cuûa taâm Thieát Ñoát
Loã (‘Satruø: Oan gia) , duøng löûa raát noùng cuûa Aán höôùng veà keû aáy chæ, töôûng löûa thieáu ñoát keû aáy. Nhö
vaäy keøm Hoä Ma taát khieán Maãu Ñaø Daõ (Buddhaøya: giaùc ngoä)
NA LA DIEÂN PHAÙP
_MOÄT QUYEÅN (Heát)_
Nieân hieäu Haøm Thoâng, naêm thöù naêm, thaùng baûy, ngaøy moàng naêm
Tyø Khöu THIEÀN ??...
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