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TIỂU DẪN 

 

1. Hiệu quả của kinh sám Dược sư là do tín tâm. Nhưng tin 

được là nhờ uy thần của Phật. Huống chi mọi hiệu quả đều 

"do năng lực phước đức và uy thần" của đức Dược sư. Kinh 

này không khinh thị đồ ăn, đồ mặc, đồ dùng, nhà cửa, bà con, 

bạn bè. Sống lâu, giàu có, quan chức và con cái, kinh này trọng 

thị. Nói tóm, kinh này quí sự sống và phương tiện để sống, 

cho cá nhân và cả tập thể. Không những như thế, kinh này còn 

cho sự sống và phương tiện để sống là công cụ đạt đến tuệ 

giác bồ đề tức làm Phật. Ðừng nói rằng đó là trước câu 

bằng dục lạc, sau hóa bằng chánh pháp (tiên dĩ dục câu hậu 

dĩ pháp trị). Dược sư nghĩa là thầy thuốc chữa bệnh, rất hiểu cái 

khổ của bịnh, lại càng rất quí thuốc chữa bịnh. Mà bịnh với 

thuốc đều có ý nghĩa vừa thực vừa rộng. Thiền tông có công án 

tôi nhớ như sau. Một hôm Văn thù đại sĩ bảo Thiện tài đồng 

tử, hãy coi cái gì là thuốc thì lấy đưa đây. Ðồng tử nhìn khắp 

vũ trụ, thưa, không có cái gì là thuốc cả. Ðại sĩ lại bảo, vậy cái 

gì không phải thuốc thì lấy đưa đây. Ðồng tử lại nhìn khắp vũ 

trụ, thưa, không có cái gì là không phải thuốc. Thuốc hay 

không phải thuốc, hiệu quả Dược sư có hay không có, căn bản 
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là có hay không có "phát sanh tâm không dơ bẩn, tâm không 

giận dữ tác hại, nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh khởi lên 

cái tâm lợi ích an lạc... " 

2. Sám Dược sư, quan trọng ở chỗ cho ta thấy tội lỗi và quả 

báo của tội lỗi đều không thật. Không thật mới hy vọng sám 

hối và sám hối được. Trong Phật giáo nguyên thỉ, câu chuyện 

A xà thế vương và Ương quật ma la chứng minh (1) cái lẽ ấy. 

Nhưng vẫn chưa nói rõ tội tánh bản không. Phật giáo đại thừa 

nói rõ như vậy. Sám văn Dược sư càng nói rõ như vậy. 

3. "Xá lợi phất, ông nên biết ta đã ở trong giai đoạn dữ dội 

đầy cả 5 thứ dơ bẩn mà làm việc khó làm, ấy là thực hiện tuệ 

giác vô thượng, lại vì toàn thể thế gian nói cái pháp khó tin 

này (pháp môn tịnh độ Cực lạc) thì đó là việc rất khó". 

Hoặc "công đức đức Dược sư là chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa 

của Phật, tiếp nhận được là do uy lực Như lai"(2). Chỉ khi nào 

thấm thía những lời dạy như vậy của Phật, hơn là những biện lý 

chứng minh, mới thấy thích thú kinh và sám Dược sư. 

4. (a) Sách này mang tên "kinh sám Dược sư" là vì có cả kinh 

và sám Dược sư. (b) Tài liệu chính, dùng để đối chiếu, là 

kinh Dược sư của Ðại tạng (Chính 14/404-408) và sám Dược 

sư của Tục tạng (Vạn 129/55b-62a). (c) Nghi thức khai kinh và 

hoàn kinh là do tôi châm chước trích soạn.  (d) Sự dịch nghĩa 

của tôi, những chữ dịch âm Phạn tự, phần nhiều dùng chữ 
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thông thường, như Bí sô thì dùng Tỷ kheo, Dược xoa thì dùng 

Dạ xoa, vân vân.  Sau đây là bảng viết tắt : 1. Ðại tạng kinh 

bản Ðại chính, thì thí dụ Chính 14/401, là đại tạng ấy, tập 

14, trang 401 ; 2. Tục tạng kinh bản chữ Vạn, thì thí dụ Vạn 

129/55a, là tục tạng ấy, tập 129, tờ 55 mặt trước ; 3. Thái hư 

đại sư toàn thư (tập 28), thì thí dụ TH 28/2241, là toàn thư ấy, 

tập 28, trang 2241 ; Phật học đại từ  điển của Ðinh Phúc Bảo, 

thì thí dụ Pđ 123t, là đại từ điển ấy, trang 123, phần trên. Ngoài 

những tài liệu và ký hiệu này, phần lược giải kinh Dược sư sẽ 

kê tài liệu riêng.Khác với bản in cũ, bản chữa và in này không 

còn để phần Hoa văn và phần dịch âm của kinh và sám Dược 

sư. Bản chữa và in này là định bản. 

 



 

Lời đề khóa tụng kinh Dược Sư 
 của Ngọc Lâm quốc sư. 

 
Tôi từ lúc bái biệt công ơn cha mẹ, đoạn tuyệt bụi bặm 

phiền não, thì không rảnh để coi đọc gì hết. Nhưng tình cờ coi 

vào Ðại tạng kinh, đọc kinh Dược sư như lai bản nguyện 

công đức, thì bất giác tay nâng ngang trán, thất thanh mà cầu 

nguyện mọi người cùng nhập vào biển cả đại nguyện của 

Như lai. Có kẻ hỏi tại sao đối với kinh ấy tôi kinh động tán 

thán đến như vậy, tôi trả lời, thấy thế nhân vì cảnh ngộ thuận 

tiện mà đắm chìm không ít. Nên giàu với sáng đáng sợ hơn là 

nghèo và hèn. Nay, Dược sư như lai làm cho người ta sở cầu 

như nguyện, để rồi từ đó mà vĩnh viễn không còn lùi mất đạo 

tâm, thẳng tới bồ đề. Vậy, đối với hàng vương thần, trưởng giả, 

và hết thảy mọi người, muốn làm cái hạnh đồng sự trong 4 

nhiếp pháp mà không dùng thuyền tàu đại nguyện của 

Dược sư như lai, thì làm sao đạt đến cho được. 

Ðại phàm tu trì, phải tự lượng lấy mình, tự lượng lấy 

pháp, rồi thẳng một đường mà nghĩ, thẳng một đường mà 

làm.  Thật chán sợ ba cõi,  quyết chí vãng  sanh,  thì  hãy 

chuyên tâm y theo kinh Di đà mà thâu nhiếp sáu căn, tịnh 

niệm liên tục, tức là chấp trì danh hiệu, nhất tâm bất loạn, thì 

quyết định vãng sanh. Ðó là việc làm của người tự lợi trước 
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để sau lợi tha. Còn hiện tiền phú quí công danh toàn chưa quên 

nghĩ, dục vọng gái trai ăn uống cũng chưa biết chán, thì với 

pháp môn vãng sanh Cực lạc chưa dễ thâm tín. Có tin đi nữa thì 

thân tu tịnh độ mà tâm luyến Sa bà, phỏng có ích gì. 

Như vậy, muốn cầu cái pháp môn không rời lưỡi câu 

dục lạc mà vẫn thành tựu tuệ giác Phật đà, ở trong cảnh 

thuận tiện mà không đến nỗi chìm đắm, thì cố nhiên không có 

chi hơn tu trì theo sự đặc biệt, siêu đẳng, và khó nghĩ bàn cho 

thấu, của đại nguyện Dược sư như lai. Nếu tin và làm được, 

mãi hoài mà không nhác, thì sẽ thấy chẳng những phú quí công 

danh, chuyển gái thành trai, thoát ly nguy khốn, đạt đến tốt 

lành, tất cả đều như được ngọc như ý, tùy ý thành tựu, mà còn 

được điều này : là chính nơi cái chỗ thành tựu mọi sự đó mà 

thẳng tới bồ đề, không còn thoái chuyển. Như vậy còn sự may 

mắn nào sánh bằng. 

Nhân gian cũng có hạc Dương châu, chỉ cần đi bằng 

thuyền công đức của Như lai là kiếm được. 
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KHAI KINH 

(Tán lễ Phật) 

Đại từ đại bi mẫn chúng sanh 

Đại hỷ, đại xả tế hàm thức 

Tướng hảo quang minh dĩ tự nghiêm 

Chúng đẳng chí tâm quy mạng lễ. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường  

trú Phật Đà Da. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường  

trú Đạt Ma Da. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường  

trú Tăng Già Da. 

Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu  

Ni Phật. 
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Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly  

Quang Như Lai. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư bản nguyện  

công đức kinh. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Hội Thượng 

Phật Bồ Tát. 

(Cử hương tán) 

Tâm hương ngũ phận, tánh hỏa sơ 

phần, tận không pháp giới biến nhân 

uân, phàm thánh phổ mông huân, liêu 

nhiễu yên trung, chư Phật hiện toàn 

thân.   

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát 

Ma Ha Tát.      (3 lần) 
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(Tịnh pháp giới chân ngôn) 

Ám lam sa ha.  (21 lần) 

(Tịnh tam nghiệp chân ngôn) 

Án ta phạ bà phạ thuật dà, ta phạ đạt ma 

ta phạ, bà thuật độ hám.   
     (7 lần) 

(Phát nguyện văn) 

Khể thủ Tam Thế Tôn (1),  

Quy mạng thập phương Phật 

Ngã kim phát hoằng nguyện, 

Trì thử Dược Sư kinh, 

Thượng báo tứ trọng ân 

Hạ tế tam đồ khổ 

Nhược hữu kiến văn giả 
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Tất phát Bồ Đề tâm 

Tận thử nhất báo thân, 

Đồng sanh chư Tịnh Độ (2). 

(Xưng thánh hiệu) 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  
(3 lần) 

 

(Khai kinh kệ) 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 

Ngã kim kiến văn đắc thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 

Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ 

Tát.        (3 lần)  

 



 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn 

Nguyện Công Đức Kinh 

Đường Tam Tạng pháp sư  
Huyền Trang phục chiếu dịch. 

 
Như thị ngã văn, nhất thời Bạc già 

phạn du hóa chư quốc chí Quảng 

nghiêm thành, trú nhạc âm thọ hạ, dữ 

Đãi bí sô chúng bát thiên nhân câu, Bồ 

Tát ma ha tát tam vạn lục thiên, cập 

quốc vưng, đại thần, bà la môn, cư sĩ, 

thiên long bát bộ (3), nhân phi nhân 

đẳng, vô lượng đại chúng cung kính vi 

nhiễu nhi vị thuyết pháp. 

Nhĩ thời Mạn Thủ Thất Lợi pháp 

vương tử thừa Phật, uy thần, tùng tòa 
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nhi khởi, thiên đản nhất kiên, hữu tất 

trược địa, hướng Bạc Già Phận khúc 

cung hiệp chưởng, bạch ngôn Thế Tôn, 

duy nguyện diễn thuyếtt như thị tướng 

loại: chư Phật danh hiệu, cập bản đại 

nguyện, thù thắng công đức, linh chư 

văn giả nghiệp chướng tiêu trù.  Vị dục 

lợi lạc tượng pháp chuyển thời chư hữu 

tình cố. 

Nhĩ thời Thế Tôn tán Mạn Thù 

Thất Lợi đồng tử ngôn, thiện tai, thiện 

tai, Mạn Thù Thất Lợi, nhữ dĩ đại bi 

khuyến thỉnh ngã thuyết chư Phật danh 

hiệu, bản nguyện công đức, vị bạt 

nghiệp chướng sở triền hữu tình, lợi ích 
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an lạc tượng pháp chuyển thời chư hữu 

tình cố.  Nhữ kim đế thính, cực thiện tư 

duy, đương vị nhữ thuyết.  Mạn Thù 

Thất Lợi ngôn, dụy nhiên nguyện 

thuyết, ngã đẳng nhạo văn. 

Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi đông 

phương khứ thử quá thập Căng già sa 

đẳng Phật độ, hữu thế giới danh Tịnh 

Lưu Ly, Phật hiệu Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai, chánh đẳng giác, minh 

hạnh viên mãn, thiện thệ tế gian giải, vô 

thượng sĩ, điều ngự trượng phu (4), thiên 

nhân sư, Phật bạc già phạm. 

Mạn Thù Thất Lợi, bỉ Thế Tôn(5) 

Dược Sư Lưu Ly Quanh Như Lai bản 
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hành Bồ Tát đạo thời, phát thập nhị đại 

nguyện, linh chư hữ tình sở cầu giai 

đắc. 

Đệ nhật đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc A nậu đa la tam miệu tam Bồ 

Đề thời, tự thân quang minh xí nhiên 

chiếu diệu vô lượng vô số, vô biên thế 

giới. Dĩ tam thập nhị đại trượng phu 

tướng, bát thập tùy hình(6), trang nghiêm 

kỳ thân.  Linh nhất thế hữu tình như ngã 

vô dị. 

Đệ nhị đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc bồ đề thời thân như Lưu Ly, nội 

ngoại minh triệt, tịnh vô hà uế, quang 

minh quảng đại.  Công đức nguy nguy, 
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thân thiện an trú.  Diệm võng trang 

nghiệm, quá ư nhật nguyệt.  U minh 

chúng sanh tất mông khai hiểu tùy ý sở 

thú tác chư sự nghiệp. 

Đệ tam đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc bồ đề thời, dĩ vô lượng, vo biên 

trí huệ phương tiện, linh chư hữu tình 

giai đắc vô tận sở thọ dụng vật, mạc linh 

chúng sanh hữu sở phạp thiểu. 

Đệ tứ đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc bồ đề thời, nhược chư hữu tình 

hành ta đạo giả, tất linh an trú Bồ Đề 

đạo trung; nhược hành thanh văn độc 

giác thừa giả, gia dĩ đại thừa nhi an lập 

chi. 
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Đệ ngũ đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc bồ để theơi, nhược hữu vô lượng 

vô biên hữu tình ư ngã pháp trung tu 

hành phạn hạnh, nhấ thế giai linh đắc 

bất khuyết giới, cụ tam tụ giới.  Thiết 

hữu hủy phạm, văn ngã danh dĩ hoàn 

đắc thanh tịnh, bất đọa ác thú. 

Đệ lục đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình 

kỳ thân hạ liệt, chư căn bất cụ, xú lậu 

ngoan ngu, manh lung ám á, luyến tích 

bối lũ, bạch lại điên cuồng, chủng chủng 

bịnh khổ, văn ngã danh dĩ, nhất thế giai 

đắc đoan chánh hiệt tuệ, chư căn hoàn 

cụ, vô vhư tật khổ. 
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Đệ thất đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư hữu tình 

chúng bịnh bức thiết, vô cứu vô qui, vô 

y vô dược, vô thân vô gia, bần cùng đa 

khổ, ngã chi danh hiệu nhất kinh kỳ nhỉ, 

chúng bịnh tất trừ, thân tâm an lạc, gia 

thuộc tư cụ tất giai phong túc, nãi chí 

chứng đắc vô thượng Bồ Đề. 

Đệ bát đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc Bồ Đề thời, nhược hữu nữ nhân 

vi nữ bách ác chi sở bức não, cực sanh 

yểm ly, nguyện xả nữ thân, văn ngã 

danh dĩ, nhất thế giai đắc chuyển nữ 

thành nam, cụ trượng phu tướng, nãi chí 

chứng đắc vô thượng Bồ Đề. 
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Đệ cửu đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc Bồ Đề thời linh chư hữu tình 

xuất ma quyến võng, giải thoát nhất thế 

ngoại đạo triền phược.  Nhược đạo 

chủng chủng ác kiến trù lâm, giai đương 

dẫn nhiếp trí ư chánh kiến, tiệm linh tu 

tập chư Bồ Tát hạnh, tốc chứng vô 

thượng chánh đẳng Bồ Đề. 

Đệ thập đại nguyện, nguyện ngã lai 

thế đắc Bồ Đề thời nhược chư hữu tình 

vương pháp sở lục, thằng (7) phược tiên 

thát, hệ bế lao ngục; hoặc đương hình 

lục, cập dư vô lượng tai nạn lăng nhục, 

bi sầu tiễn bức, thâm tâm thọ khổ, 

nhược văn ngã danh, dĩ ngã phước đức 
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uy thần lực cố, giai đắc giải thoát nhất 

thế ưu khổ. 

Đệ thập nhất đại nguyện, nguyện 

ngã lai thế đắc Bồ Đề thời, nhược chư 

hữu tình bần vô y phục, văn manh hàn 

nhiệt trú dạ bức não, nhược văn ngã 

danh, chuyên niệm thọ trì  như kỳ sở 

hiếu, tức đắc chủng chủng thượng điệu 

y phục, diệc đắc nhất thế bảo trang 

nghiêm cụ.  Hoa man, đồ hương, cổ 

nhạc, chúng kỹ, tùy tâm sở ngoạn, giai 

linh mãn túc. 

Mạn Thù Thất Lợi, thị vi bỉ Thế 

Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, 

ứng chánh đẳng giác, hành Bồ Tát đạo 
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thời sở phát thập nhị vi diệu thượng 

nguyện. 

Phục thứ, Mạn Thù Thất Lợi, bỉ 

Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly quang như lai 

hành Bồ Tát đạo thời sở phát đại 

nguyện, cập bỉ Phật độ công đức trang 

nghiêm ngã nhược nhất kiếp, nhược 

nhất kiếp dư, thuyết bất năng tận.  

Nhiên bỉ Phật độ nhất hướng thanh tịnh, 

vô hữu nữ nhân, diệc vô ác thú, cập khổ 

âm thanh.  Lưu ly vi địa.  Kim thằng 

giới đạo. Thành khuyết cung các, hiên 

song la võng, giai thất bảo thành. Diệc 

như Tây Phương Cực Lạc thế giới, công 

đức trang nghiêm đặng vô sai biệt.  Ư 
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kỳ quốc trung hữu nhị Bồ Tát Ma Ha 

Tát, nhất danh Nhật Quang Biến Chiếu, 

nhị danh Nguyệt Quang Biến Chiếu, thị 

bỉ vô lượng vô số Bồ Tát chúng chi 

thượng thủ, thứ bổ Phật xứ (8), tất năng 

trì bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai chánh pháp bảo tạng. Thị cố, 

Mạn Thù Thất Lợi, chư hữu tín tâm 

thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, ưng 

đượng nguyện sanh bỉ Phật thế giới. 

Nhĩ thời Thế Tôn phục cáo Mạn 

Thù Thất Lợi đồng tử ngôn, Mạn Thù 

Thất Lợi, hữu chư chúng sanh bất thức 

thiện ác, duy hoài tham lẫn, bất tri bố thí 

cập thí quả báo. Ngu si vô trí, khuyết ư 
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tín căn. Đa tụ tài bảo, cần da thủ hộ.  

Kiến khất giải lai, kỳ tâm bất hỷ.  Thiết 

bất hoạch dĩ nhi hành thí thời, như cát 

thân nhục, thâm sanh thống tích.  Phực 

hữu vô lượng xan tham hữu tình tích tập 

tư tài, ư kỳ tự thân thượng bất thọ dụng, 

hà huống năng dữ phụ mẫu thê tử, nô tỳ 

tác sữ, cập lai khất giả. Bỉ chư hữu tình 

tùng thử mạng chung, sanh ngạ quỷ giới 

hoặc bàng sanh thú. Do tích nhân gian 

tằng đắc tạm văn Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai danh cố, kim tại ác thú 

tạm đắc ức niệm bỉ Như Lai danh. Tức 

ư niệm thời, tùng bỉ xứ một, hoàn sanh 

nhân trung, đắc túc mạng niệm, úy ác 
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thú khổ, bất lạc dục lạc, hiêu hành huệ 

thí, tán than thí giả.  Nhất thế sở hữu tất 

vô tham tích. Tiệm thứ thượng năng dĩ 

đầu mục thủ túc, huyết nhục thân phần, 

thí lai cầu giả, huống dư tài vật. 

Phục thứ, Mạn Thù Thất Lợi, 

nhược chư hữu tình tuy ư Như Lai thọ 

chư học xứ nhi phá thi la.  Hữu tuy bất 

phá thi la nhi phá quỹ tắc.  Hữu ư thi la 

thi la nhi quỹ tắc tuy đắc bất hoại, nhiên 

hủy chánh kiến.  Hữu tuy bất hủy chánh 

kiến nhi khí đa văn, ư Phật sở thuyết 

khế kinh thâm nghĩa bất năng giải liễu.  

Hữu tuy đa văn nhi tăng thượng mạn, do 

tăng thượng mạn phú tế tâm cố tự thị 
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phi tha, hiềm bang chánh pháp, vi man 

bạn đảng.  Như thị ngu nhân, tự hành tà 

kiến, phục linh vô lương câu chi hữu 

tình đọa đại hiểm khanh.  Thử chư hữu 

tình ư địa ngục, bang sanh, quỉ thú, lưu 

chuyển vô cùng. Nhược đắc văn thủ 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh 

hiệu, tiện xả ác hạnh chư thiện pháp, bất 

đọa ác thú.  Thiết hữu bất năng xả chư 

ác hạnh, tu hành thiện pháp, đọa ác thú 

giả, dĩ bỉ Như Lai bản nguyện uy lực, 

linh kỳ hiện tiền tạm văn danh hiệu, 

tùng bỉ mạng chung, hoàn sanh nhân 

thú, đắc chánh kiến, tinh tiến, thiện điều 

ý lạc, tiện năng xả gia, thú ư phi gia, 
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Như Lai pháp trung thọ trì học xứ, vô 

hữu hủy phạm, chánh kiến đa văn, giải 

thậm thâm nghĩa, ly tăng thượng mạn, 

bất báng chánh pháp, bất vi ma bạn, 

tiệm thứ tu hành chư Bồ Tát hạnh, tốc 

đắc viên mãn. 

Phục thứ, Mạn Thù Thất Lợi, 

nhược chư hữu tình xan tham tật đố, tự 

tán hủy tha, đương đọa tam ác thú trung, 

vô lượng thiên tuế thọ chư kịch khổ.  

Thọ kịch khổ dĩ, tùng bỉ mạng chung, 

lai sanh nhân gian, tác ngưu mã đà lô, 

hằng bị tiên that, cơ khác bức não, hựu 

thường phụ trọng, tùy lộ nhi hành.  

Hoặc đắc vi nhân, sanh xư hạ tiện, tác 
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nhân nô tỳ, thọ tha khu dịch, hằng bất tự 

tại. Nhược tích nhân trung tằng văn Thế 

Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 

danh hiệu, do thủ thiện nhân, kim phục 

ức niệm, chí tâm quy y; dĩ Phật thần 

lực, chúng khổ giải thoát, chư căn thông 

lợi, trí tuệ đa văn, hằng cầu thắng pháp, 

thường cầu thắng pháp, thường ngộ 

thiện hữu, vĩnh đoạn ma quyến, pháp vô 

minh xác, kiệt phiền não hà, giải thoát 

nhất thế sanh lão bịnh tử, ưu sầu khổ 

não. 

Phục thứ, Mạn Thù Thất Lợi, 

nhược chư hữu tình hiếu hỷ quai ly, 

canh tương đấu tụng, não loạn tự tha.  
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Dĩ thân ngữ ý tạo tác tăng trưởng chủng 

chủng ác nghiệp.  Triển chuyển thường 

vi bất nhiêu ích sự, hỗ tượng mưu hại.  

Cáo triệu sơn lâm thọ trủng đẳng thần; 

sát chư chúng sanh, thủ kỳ huyết nhục 

tế tự dược xoa, la sát bà đẳng; thư oán 

nhân danh, tác kỳ hình tượng, dĩ ác chú 

thuật nhi chú thư chi; yểm mị cổ đạo, 

chú khởi thi quỷ - linh đoạn bỉ mạng 

cập hoại kỳ thân. Thị chư hữu tình 

nhược đắc văn thủ Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai danh hiệu, bỉ chư ác sự 

tất bất năng hại.  Nhât thế triển chuyển 

giai khởi từ tâm, lợi ích an lạc, vô tổn 

não ý cập hiềm hận tâm.  Các các hoan 
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duyệt.  Ư tự sở thọ sanh ư hỷ túc, bất 

tương xâm lăng hỗ vi nhiêu ích. 

Phục thứ, Mạn Thù Thất Lợi, 

nhược hữu tứ chúng, Bí sô, Bí sô ni, Ô 

bác tác ca, Ô ba tư ca, cập dư tịnh tín 

thiện nam tử, thiện nữ nhân đẳng, hữu 

năng thọ trì bát phần trai giới, hoặc kinh 

nhất niên, hoặc phục tam nguyệt, thọ trì 

học xứ. Dĩ thử thiện căn nguyện sanh 

Tây phương Cực-Lạc thế giới, Vô 

Lượng Thọ Phật sở, thính văn chánh 

pháp, nhi vị định giả.  Nhược văn Thế 

Tôn Dược-Sư Lưu Ly Quang Như Lai 

danh hiệu, lâm mạng chung thời hữu bát 

đại (9) Bồ Tát, kỳ danh viết Văn Thù Sư 
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Lợi Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc 

Đại Thế Chí Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, 

Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ 

Tát, Dược Thượng Bồ Tát, Di Lạc Bồ 

Tát (10), thị bát đại Bồ Tát thừa không 

nhi lai (11), thị kỳ đạo lộ, tức ư bỉ giới 

chủng chủng tạp sắc chúng bảo hoa 

trung tự nhiên hóa sanh.  Hoặc hữu 

nhân thử sanh ư thiên thượng. Tuy sanh 

thiên thượng, nhi bản thiện căn diệc vi 

cùng tận, bất phục cánh sanh chư dư ác 

thú.  Thiên thượng thọ tận, hoàn sanh 

nhân gian.  Hoặc vi luân vương, thống 

nhiếp tứ châu, uy đức tự tại, an lập vô 

lượng bách thiên hữu tình ư thập thiện 
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đạo.  Hoặc sanh Sát Đế Lợi, Bà La 

Môn, cư sĩ, đại gia, đa nhiêu tài bảo, 

thương khố dinh dật, hình tướng đoan 

chánh, quyến thuộc cụ túc, thong minh 

trí tuệ, dũng kiện uy mãnh như đại lực 

sĩ.  Nhược thị nữ nhân, đắc văn Thế Tôn 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh 

hiệu, chí tâm thọ trì, ư hậu bất phục 

cánh thọ nữ nhân.  

Phục thứ (12), Mạn Thù Thất Lợi, bỉ 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai đắc 

Bồ Đề thời, do bản nguyện lực, quán 

chư hữu tình ngộ chúng bịnh khổ sấu 

luyến càn tiêu, hoàng nhiệt đẳng bịnh, 

hoặc bị yểm mị cổ độc sở trúng, hoặc 
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phục đoản mạng, hoặc thời hoạnh tử. 

Dục linh thị đẳng bịnh khổ tiêu trừ, sở 

cầu nguyện mãn, thời bỉ Thế Tôn nhập 

tam ma địa danh viết Trừ Diệt nhất thế 

chúng sanh khổ não.  Ký nhập định dĩ, ư 

nhục kế trung xuất đại quang minh. 

Quang trung diễn thuết đại đà la ni viết: 

“Nam mô, bạc già phạt đế, bệ sát xã lu 

rô bệ lưu ly bát lạt bà – hát ra xà dã, đát 

tha yết đa dã, a ra hát đế, tam miệu tam 

bột đà da, đát diệt tha; án  bệ sát thệ, bệ 

sát thệ - bệ sát xã – tam một yết đế, sa 

ha (13).  Nhĩ thời quang trung thuyết thử 

chú dĩ đại địa chấn động, phóng đại 

quang minh, nhất thế chúng sanh bịnh 
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khổ giai trừ, thọ an ổn lạc.  Mạn Thù 

Thất Lợi, nhược kiến nam tử, nữ nhân 

hữu bịnh khổ giả, ưng đương nhất tâm 

vị bỉ bịnh nhân thường (14) thanh tịnh 

tháo thấu (15), hoặc thực hoặc dược, hoặc 

vô trùng thủy, chú nhất bách bát biến, 

dữ bỉ phục thực, sở hữu bịnh khổ tất 

giai tiêu diệt.  Nhược hữu sở cầu, chí 

tâm niệm tụng, giai đắc như thị, vô bịnh 

diên niên, mạng chung chi hậu sanh bỉ 

thế giới, đắc bất thoái chuyển, nãi chí 

Bồ Đề.  Thị cố, Mạn Thù Thất Lợi, 

nhược hữu nam tử, nữ nhân ư bỉ Dược 

Sư Lưu Ly Quang Như Lai chí tâm ân 
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trọng, cung kính cúng dường giả, 

thường trì thử chú, vật linh phế vong. 

Phục thứ, Mạn Thù Thất Lợi, 

nhược hữu tịnh tính nam tử, nữ nhân 

đắc văn Dược Sư Lưu Ly Quang Như 

Lai(16), ứng chánh đẳng giác, sở hữu 

danh hiệu văn dĩ tụng trì. Thần tước xỉ 

mộc, tháo thấu thanh tịnh, dĩ chư hương 

hoa(17), thiêu hương đồ hương, tác 

chúng kỹ nhạc cúng dường hình tượng.  

Ư thử kinh điển, nhược tự thơ, nhược 

giáo nhân thơ, nhất tâm thọ trì, thính 

văn kỳ nghĩa.  Ư bỉ pháp sư ưng tu cúng 

dường, nhất thế sở hữu tư thân chi cụ tất 

giai thí dữ, vật linh phạp thiểu.  Như thị 
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tiện mông chư Phật hộ niệm, sở cầu 

nguyện mãn, nãi chí Bồ Đề (18). 

Nhĩ thời, Mạn Thù Thất Lợi đồng 

tử bạch Phật ngôn, Thế Tôn, ngã đương 

thệ ư tượng pháp chuyển thời, dĩ chủng 

chủng phương tiện linh chư tịnh tín 

thiện nam tử,  thiện nữ nhân đẳng đắc 

văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai danh hiệu.  Ngãi chí thụy 

trung, diệc dĩ Phật danh giác ngộ kỳ nhỉ. 

Thế Tôn, nhược ư thử kinh thọ trì đọc 

tụng, hoặc phục vị tha diễn thuyết khai 

thị, nhược tự thơ, nhược giáo thân nhơ, 

cung kính tôn trọng, dĩ chủng chủng hoa 

hương, đồ hương, mạt hương, thiêu 
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hương, hoa man, anh lạc, phan cái kỷ 

nhạc nhi vi cúng dường. Dĩ ngũ sắc thái 

tác nan thành chi.  Tảo sái tịnh xứ, phu 

thiết cao tòa nhi dụng an xử.  Nhỉ thới 

tứ đại thiện vương dữ kỳ quyến thuộc, 

cập dư vô lượng bách thiên thiên chúng, 

giai nghệ kỳ sở cúng dường thủ hộ.  Thế 

Tôn, nhược thử kinh bảo lưu hành chi 

xứ, hữu năng thọ trì, dĩ bỉ Thế Tôn 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản 

nguyện, công đức, cập văn danh hiệu, 

đương tri thị xứ vô phục hoach tử diệc 

phục bất vi chư ác quỷ thần đoạt kỳ tinh 

khí.  Thiết dĩ đoạt giả hoàn đắc như cô, 

thân tâm an lạc. 
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Phật cáo Mạn Thù Thất Lợi, như 

thị như thị, như nhữ sở thuyết.  Mạn 

Thù Thất Lợi, nhược hữu tịnh tín thiện 

nam tử, thiện nữ nhân đẳng dục cúng 

dường bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai giả, ưng tiên tạo lập bỉ 

Phật hình tượng, phu thanh tịnh tòa nhi 

an xử chi.  Tán chủng chủng hoa, thiêu 

chủng chủng hương, dĩ chủng chủng 

tràng phan trang nghiêm kỳ xứ. Thất 

nhật thất dạ thọ (19) bát phần trai giới 

thực thanh tịnh thực. Tháo dục hương 

khiết, trước thanh (20) tịnh y.  Ưng sanh 

vô cấu trược tâm, vô nộ hại tâm. Ư nhất 

thế hữu tình khởi lợi ích an lạc, từ bi hỷ 
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xả, bình đẳng chi tâm.  Cổ nhạc ca tán, 

hữu nhiễu Phật tượng.  Phục ưng niệm 

bỉ Như Lai bản nguyện công đức, độc 

tụng thử kinh, tư duy kỳ nghĩa, diễn 

thuyết khai thị.  Tùy sỡ nhạo cầu nhất 

thế giai tọai: cầu trường  thọ đắc trường 

thọ, cầu phú nhiêu đắc phú nhiêu, cầu 

quan vị đắc quan vị, cầu nam nữ đắc 

nam nữ. 

Nhược phục hữu nhân hốt đắc ác 

mộng, kiến chư ác tướng, hoặc quái 

điểu lai tập, hoặc ư trú xứ bách quái 

xuất hiện, thử nhân nhược dĩ chúng diệu 

tư cụ cung kính cúng dường bỉ Thế Tôn 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai giả, ác 
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mộng, ác tướng, chư bất cát tường giai 

tất ẩn một, bất năng vi hoạn.  Hoặc hữu 

thủy hỏa, đao độc huyền hiểm, ác tượng 

sư tử, hổ lang hung bi, độc xà ác yết, 

ngô công du diên, văn manh đẳng bố, 

nhược năn chí tâm ức niệm bỉ Phật, 

cung kính cúng dường, nhất thế bố úy 

giai đắc giải thoát.  Nhược tha quốc 

xâm nhiễu, đạo tặc phản loạn, ức niệm 

cung kính bỉ Như Lai giả, diệc giai giải 

thoát. 

Phục thứ, Mạn Thù Thất Lợi, 

nhược hữu tịnh tín thiện nam tử, thiện 

nữ nhân  đẳng, nãi chí tận hình bất sự 

dư thiên, duy đương nhất tâm quy Phật, 
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Pháp, Tăng, thọ trì cấm giới: nhược ngũ 

giới, thập giới, Bồ Tát tứ bách giới, bí 

sô nhị bách ngũ thập giới, bí sô ni ngũ 

bách giới, ư sở thọ trung hoặc hữu hủy 

phạm, bố đọa ác thú, nhược năng 

chuyên niệm bỉ Phật danh hiệu, cung 

kính cúng dường giả, tất định bất thọ 

tam ác thú sanh.  Hoặc hữu nữ nhân lâm 

đương sản thời thọ ư cực khổ, nhược 

năng chí tâm xưng danh lễ tán cung 

kính cúng dường bỉ Như Lai giả, chúng 

khổ giai trừ, sở sanh chi tử thân phần cụ 

túc, hình sắc đoan chánh, kiến giả hoan 

hỷ, lợi căn thông minh, an ổn thiểu 

bịnh, vô hữu phi nhân đoạt kỳ tinh khí. 
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Nhĩ thời, Thế Tôn cáo A Nan ngôn, 

như Ly Quang Như Lai sở hữu công 

đức, thử thị chư Phật thậm thâm hành 

xứ, nan khả giải liễu, nhữ vi tín phủ? A 

Nan bạch ngôn: “Đại đức Thế Tôn, ngã 

ư Như Lai sở thuyết khế kinh bất sanh 

nghi hoặc. Sở dĩ giả hà, nhất thế Như 

Lai, thân ngữ ý nghiệp vô bất thanh 

tịnh.  Thế Tôn, thử nhật nguyệt luân khả 

linh đọa lạc, Diệu cao sơn vương khả sử 

khuynh động, chư Phật sở ngôn vô hữu 

dị dã.  Thế Tôn, hữu chư chúng sanh tín 

căn bất cụ, văn thuyết chư Phật thậm 

thâm hành xứ tác thị tư duy, vân hà đản 

niệm Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
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nhất Phật danh hiệu, tiện hoạch nhỉ sở 

công đức thắng lợi.  Do thử bất tín, phản 

sanh bỉ báng. Bỉ ư trường dạ thất đại lợi 

lạc, đọa chư ác thú, lưu chuyển vô 

cùng.”  Phật cáo A Nan, “thị chư hữu 

tình nhược văn Thế Tôn Dược Sư Lưu 

Ly Quang Như Lai danh hiệu, chí tâm 

thọ trì, bất sanh nghi hoặc, đọa ác thú 

giả vô hữu thị xứ. A Nan, thử thị chư 

Phật thậm thâm sở hành, nan khả tín 

giải.  Nhữ kim năng thọ, đương tri giai 

thị Như Lai uy lực.  A Nan, nhất thế 

thanh văn, độc giác, cập vị đăng địa chư 

Bồ Tát đẳng, giai tất bất năng như thật 

tín giải, duy trừ nhất sanh sở hệ Bồ Tát. 
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A Nan, nhân thân nan đắc, ư Tam Bảo 

trung tín kính tôn trọng Dược Sư Lưu 

Ly Quang Như Lai danh hiệu phục nan 

ư thị. A Nan, bỉ Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai vô lượng Bồ Tát hạnh, 

vô lượng thiện(21) xảo phương tiện, vô 

lượng quảng đại nguyện, ngã nhược 

nhất kiếp,  nhược nhất kiếp dư, nhi 

quảng thuyết giả, kiếp khả tốc tận, bỉ 

Phật hạnh nguyện thiện xảo phương tiện 

vô hữu tận dã.” 

Nhĩ thời chúng trung hữu nhất Bồ 

Tát Ma Ha Tát danh viết Cứu Thoát, tức 

tùng tòa khởi, thiên đản hữu kiên, hữu 

tất trước địa, khúc cung hiệp chưởng nhi 



Kinh Dược Sư Phần Âm Dịch                                                   37 
 

bạch Phật ngôn,  Đại Đức Thế Tôn, 

tượng pháp chuyển thời hữu chư chúng 

sanh vi chủng chủng hoạn chi  sở khốn 

ách. Trường bịnh luy sấu, bất năng ẩm 

thực, hầu thần càn táo.  Kiến chư 

phương ám.  Tử tướng hiện tiền.  Phụ 

mẫu thân thuộc, bằng hữu tri thức thế 

khấp vi nhiễu.  Nhiên bỉ tự thân ngọa tại 

bổn xứ, kiến Diêm ma sứ dẫn kỳ thần 

thức chí ư Diệm ma pháp vương chi 

tiền.  Nhiên chư hữu tình, hữu câu sanh 

thần, tùy kỳ sở tác, nhược tội, nhược 

phước, giai cụ thơ chi, tận trì thọ dữ 

Diệm ma pháp vương.  Nhĩ thời bỉ 

vương suy vấn kỳ nhân, kế toán sở tác, 
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tùy kỳ tội phước nhi xử đoán chi. Thời 

bỉ bịnh nhân thân thuộc tri thức, nhược 

năng vị bỉ quy y Thế Tôn Dược Sư Lưu 

Ly Quang Như Lai, thỉnh chư chúng 

tăng chuyển độc thử kinh, nhiên thất 

tằng chi đăng, huyền ngũ sắc tục mạng 

thần phan.  Hoặc hữu thị xứ bỉ thức đắc 

hoàn, như tại mộng trung minh liễu tự 

kiến.  Hoặc kinh thất nhật, hoặc nhị thập 

nhất nhật, hoặc tam thập ngũ nhật, hoặc 

tứ thập cửu nhật, bỉ thức hoàn thời như 

tùng mộng giác, giai tự ức tri thiện bất 

thiện nghiệp sở đắc quả báo.  Do tự 

chứng kiến nghiệp quả báo cố, nãi chí 

mạng nạn diệc bất báo cố, nãi chí mạng 
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nạn diệc bất tạo tác chư ác chi nghiệp. 

Thị cố tịnh tín thiện nam tử, thiện nữ 

nhân đẳng giai ưng thọ trì Dược Sư Lưu 

Ly Quang Như Lai danh hiệu, tùy lực sở 

năng cung kính cúng dường.  

Nhĩ thời, A Nan vấn Cứu Thoát Bồ 

Tát viết, “thiện nam tử, ưng vân hà cung 

kính cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư 

Lưu Ly Quang Như Lai, tục mạng phan 

đăng phục vân hà tạo?” Cứu Thoát Bồ 

Tát ngôn, “Đại Đức, nhược hữu bịnh 

nhân dục thoát bịnh khổ, đương vị kỳ 

nhân thất nhật, thất dạ thọ trì bát phần 

trai giới. Ưng dĩ ẩm thực cập dư tư cụ, 

tùy lực sở biện cúng dường bí sô tăng. 
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Trú dạ lục thời lễ bái cùng dường bỉ Thế 

Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. 

Đọc tụng thử kinh tứ thập cửu biến. 

Nhiên tứ thập cửu đăng.  Tạo bỉ Như 

Lai hình tượng thất khu.  Nhất nhất 

tượng tiền các trí thất đăng, nhất nhất 

đăng lượng đại như xa luân.  Nãi chí tứ 

thập cửu nhật quang minh bất tuyệt. Tạo 

ngũ sắc thái phan, trường tứ thập cửu 

trách thủ.  Ưng phóng tạp loại chúng 

sanh chí tứ thập cửu.  Khả đắc độ quá 

nguy ách chi nạn, bất vi chư hoạnh ác 

quỷ sở trì.” 

Phục thứ, A Nan, nhược Sát Đế 

Lợi, quán đảnh vương đẳng, tai nạn 
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khởi thời, sở vị nhân chúng tật dịch nạn, 

tha quốc xâm bức nạn, tự giới bạn 

nghịch nạn, tinh tú biến quái nạn, nhật 

nguyệt bạc thực nạn, phi thời phong vũ 

nạn, quá thời bất vũ nạn, bỉ Sát Đế Lợi, 

quán đảnh vương đẳng, nhĩ thời ưng ư 

nhất thế hữu tình khởi từ bi tâm, xá chư 

hệ bế, y tiền sở thuyết cúng dường, chi 

pháp cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư 

Lưu Ly Quang Như Lai. Do thử thiện 

căn, cập bỉ Như Lai bản nguyện lực cố, 

linh kỳ quốc giới tức đắc an ổn, phong 

vũ thuận thời, cốc giá thành thục, nhất 

thế hữu tình vô bịnh hoan lạc.  Ư kỳ 

quốc trung vô hữu bạo ác dược xoa 
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đẳng thần não hữu tình giả.  Nhất thế ác 

tướng giai tức ẩn một.  Nhi Sát Đế Lợi, 

quán đảnh vương đẳng, thọ mạng sắc 

lực, vô bịnh tự tại, giai đắc tăng ích. A 

Nan, nhược đế hậu phi chúa, chừ quân 

vương tử, đại thần phụ tướng, trung 

cung thể nữ, bách quan lê thứ, vi bịnh 

sở khổ cập dư ách nạn, diệc ưng tạo lập 

ngũ sắc thần phan, nhiên đăng tục minh, 

phóng chư sanh mạng, tán tạp sắc hoa, 

thiêu chúng danh hương, bịnh đắc trừ 

dụ, chúng nạn giải thoát. 

Nhĩ thời A Nan vấn Cứu Thoát Bồ 

Tát ngôn: “thiện nam tử, vân hà dĩ tận 

chi mạng nhi khả tăng ích?” Cứu Thoát 
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Bồ Tát ngôn: “Đại Đức, nhữ khởi bất 

văn Như Lai thuyết hữu cửu hoạnh tử 

đa?  Thị cố khuyến tạo tục mạng phan 

đăng, tu chư phước đức. Dĩ tu phước cố, 

tận kỳ thọ mạng bất kinh khổ loạn.”  A 

Nan vấn ngôn: “cửu hoạnh vân hà?” 

Cứu Thoát Bồ Tát ngôn: “nhược(22) chư 

hữu tình đắc bịnh tuy khinh, nhiên vô y 

dược cập khan bịnh giả. Thiết phục ngộ 

y, thọ dĩ phi dược, thật bất ưng tử nhi 

tiện hoạnh tử. Hửu tín thế gian tà ma 

ngoại đạo yêu nghiệt chi sư vọng thuyết 

họa phước, tiện sanh khủng động. Tâm 

bất tự chánh, bốc vấn mích họa, sát 

chủng chủng chúng sanh giải tấu thần 
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minh, hô chư vọng lượng thỉnh khất 

phước hựu dục ký diên niên chung bất 

năng đắc. Ngu si mê hoặc, tín tà đảo 

kiến, toại linh hoạnh tử, nhập ư địa ngụ, 

vô hữu xuất kỳ, thị danh sơ hoạnh.  Nhị 

giả hoạnh bị vương pháp chi sở chu lục, 

Tam giả điền lạp hy hý, đam dâm thị 

tửu, phóng dật vô độ, hoạnh vi phi nhân 

đoạt kỳ tinh khí. Tứ giả hoạnh vi thủy 

nịch.  Lục giả hoạnh vi chủng chủng ác 

thú sở đạm.  Thất giả hoạnh đọa sơn 

nhai. Bát giả hoạnh vi độc dược, yếu 

đảo chú thư, khởi thi quỷ đẳng chi sở 

trúng hại. Cửu giả cơ khát, sở khốn, bất 

đắc ẩm thực nhi tiện hoạnh tử.  Thị vi 
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Như Lai tiện hoạnh tử. Thị vi Như Lai 

lược thuyết hoạnh tử hữu thử cửu 

chũng.  Kỳ dư phục hữu vô lượng chư 

hoạnh, nan khả củ thuyết”. 

Phục thứ, A Nan, bỉ Diệm ma 

vương chủ lãnh thế tian danh tịch chi 

ký.  Nhược chư hữu tình bất hiếu ngũ 

nghịch, phá nhục Tam Bảo, hoại quân 

thần pháp, hủy ư tánh (23) giới, Diệm ma 

pháp vương tùy tội khinh trọng khảo nhi 

phạt chi. Thị cố ngã kim khuyến chư 

hữu tình nhiên đặng tạo phan, phóng 

sanh tu phước, linh độ khổ ách, bất tao 

chúng nạn.  
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Nhĩ thời chúng trung hữu thập nhị 

Dược Xoa Đại Tướng câu tại hội tòa. Sở 

vị Cung Tỳ La đại tướng, Mê Xí La đại 

tướng, An Nể La đại tướng, Ngạch Nễ 

La đại tướng, San Để La đại tướng, 

Nhân Đạt La đại tướng, Ma Hổ La đại 

tướng, Chân Đạt La đại tướng, Chiêu 

Đỗ La đại tướng, Tỳ Yết La đại tướng.  

Thử thập nhị dược xoa đại tướng, nhất 

nhất các hữu thất thiên dược xoa dĩ vi 

quyến thuộc, đồng thời cử thanh bạch 

Phật ngôn, “ Thế Tôn, ngã đẳng kim giả 

mông Phật uy lực, đắc văn Thế Tôn 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh 

hiệu, bất phục cánh hữu ác thú chi bố.  
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Ngã đẳng tượng suất, giai đồng nhất 

tâm, nãi chí tận hình quy Phật, Pháp, 

Tăng, thệ đương hà phụ nhất thế hữu 

tình, vị tác nghĩa lợi nhiêu ích an lạc.  

Tùy ư hà đẳng thôn thành quốc ấp, 

không nhàn lâm trung, nhược hữu lưu 

bố thử kinh, hoặc phục thọ trì Dược Sư 

Lưu Ly Quang Như Lai danh hiệu, cung 

kính cúng dường giải, ngã đẳng quyến 

thuộc vệ hộ thị nhân, giai sử giải thoát 

nhất thế khổ nạn, chư hữu nguyện cầu 

tất linh mãn túc.  Hoặc hữu tật ách cầu 

độ thoát giả, diệc ưng độc tụng thử kinh, 

dĩ ngũ ắc lũ kiết ngã danh tự.  Đắc như 

nguyện dĩ nhiên hậu giải kiết.” 
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Nhĩ thời Thế Tôn tán chư Dược 

Xoa đại tướng ngôn: “thiện tai, thiện tai, 

đại Dược Xoa tướng, nhữ đẳng niệm 

báo Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai ân đức giả, thường ưng như thị 

lợi ích an lạc nhất thế hữu tình.” 

Nhĩ thời, A Nan bạch Phật ngôn: 

“Thế Tôn, đương hà danh thử pháp 

môn? Ngã đẳng vân hà phụng trì?”  

Phật cáo A Nan, “thứ pháp môn danh 

Thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như 

Lai bản nguyện công đức, diệc danh 

Thuyết Thập Nhị thần tướng nhiêu ích 

hữu tình kiết nguyện thần chú, diệc 
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danh Bạt trừ nhất thế nghiệp chướng, 

ưng như thị trì.” 

Thời Bạc già phạn thuyết thị ngữ 

dĩ, chư Bồ Tát Ma Ha Tát, cập Đại 

Thanh Văn, quốc vương, đại thần, Bà 

La Môn, cư sĩ, Thiên, long, dược xoa, 

Kiền đạt phược, A tố lạc, Yết lộ trà, 

Khẩn nại lạc, Mạc hô lạc già, nhân, phi 

nhân đẳng, nhất thế đại chúng văn Phật 

sở thuyết giai đại hoan hỷ, tín thọ phụng 

hành. 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 

bản nguyện công đức kinh. 

Nam mô Dược Sư Hội Thượng 

Phật Bồ Tát. (3 lần) 
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Hoàn Kinh 

 
(Đảnh lễ) 

 

Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu 

Ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Quang  

Như Lai. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Hội Thượng  

Phật Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Nhật Quang Biến  

Chiếu Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Nguyệt Quang Biến  

Chiếu Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ  
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Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Đắc Đại Thế Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Vương Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Thượng Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Di Lạc Bồ Tát. 

 
(Kỳ nguyện - kỳ nhất, vị tự thân giả) 

 

Đệ tử mỗ (24), pháp danh mỗ (25), dĩ 

thử thọ trì Dược Sư Lưu Ly Quang Như 

Lai bản nguyện công đức kinh, nguyện 

bịnh chướng tiêu trừ, phước thọ tăng 
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trưởng, hiện thế thiện căn vô ma, lai 

sanh thân thọ thượng ký. 

 

(Kỳ nguyện - kỳ nhất, vị tự thân giả) 

 

 Đệ tử mỗ, pháp danh mỗ, chí thành 

vị mỗ (26) …. (tên người mình muốn cầu) thọ trì 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bản 

nguyện công đức kinh; nguyện mỗ … 

(tên người mình muốn cầu) thừa tư công đức 

bịnh chướng tiêu dung, phước thọ tăng 

thuợng, chánh tín bất hoại, thiện căn vô 

ma, hiện thế cận sự, lai sanh thân đắc 

Phật ký. 
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(Hồi hướng)  

 

Nguyện dĩ thữ công đức 

Phổ cập ư nhất thế 

Ngã đẳng dử chúng sanh 

Giai cộng thành Phật đạo 

 

(Tam Quy) 

 

Tự quy y Phật, đương nguyện 

chúng sanh, thể giải đại đạo, pháp vô 

thượng tâm. 

Tự quy y Pháp, đương nguyện 

chúng sanh, thấm nhập kinh tạng trí huệ 

như hải. 
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Tư quy y Tăng, đương nguyện 

chúng sanh, thống lý đại chúng, nhất thế 

vô ngại. 

 



 

 

 

 

 

Kinh Dược Sư 

 

 

Phần Việt dịch nghĩa 

 



 

 

Khai Kinh 

Ðại từ đại bi thương xót chúng sanh,  

Đại hỷ đại xả cứu vớt muôn loài,  

Tưởng hảo quang minh dĩ tự trang  

nghiêm,  

Chúng đẳng chí tâm mạng lễ: 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường  

trú Phật đà da. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường  

trú Đạt ma da. 

Nhất tâm đảnh lễ thập phương thường  

trú Tăng già da. 

Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca  



58                                                                  Kinh Sám Dược Sư 
 

Mâu Ni Phật.  

Nhất tâm đảnh lễ Dược-Sư Lưu-Ly  

Quang Như-Lai.  

Nhất tâm đảnh lễ kinh Dược-Sư bản  

nguyện công đức kinh. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư hội thượng  

Phật, Bồ Tát. 

 

(cử hương tán)  

 

Tâm hương ngũ phận, tánh hỏa sơ 

phần, tận không pháp giới biến nhân 

uân, phàm thánh phổ mông huân, lieu 

nhiễu yên trung, chư Phật hiện toàn 

thân. 
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Nam Mô Hương Cúng Dường Bồ-Tát 

Ma Ha Tát.     (3 lần) 

 

(Tịnh pháp giời chân ngôn) 

Án lam sa ha.             (21 lần) 

 

(Tịnh tam nghiệp chân ngôn)  

Án sa phạ bà phạ thuật đà, sa phạ đạt 

ma sa phạ, bà phạ thuật độ hám    
(7 lần) 

(Phát nguyện văn) 

 

Kính lạy Chư Thế Tôn 

Quy y các Phật Đà 

Nay con phát đại nguyện 

Trì tụng kinh Dược Sư, 
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Trên trả bốn ơn nặng, 

Dưới giúp ba đường khổ, 

Những người thấy nghe được 

Đều phát tâm Bồ Đề, 

Báo thân này kết thúc, 

Cùng sanh các Tịnh Độ. 

 

(Niệm hiệu Phật) 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật       (3 lần) 

 

(Kệ khai kinh) 

 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ, 
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Ngã kim kiến văn đắc thọ trì, 

Nguyện giãi Như Lai chân thiệt nghĩa. 

Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật 

Bồ-Tát       (3 lần) 

 



 

Kinh Bản Nguyện Công Đức của 

Đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-

Lai 

Thời đại nhà Ðường, Tam Tạng  

pháp sư Huyền Trang dịch 
 

Tôi nghe như vầy. Một thời, Đức 

Thế-Tôn du hóa các nước, đến thành 

Quảng nghiêm, dừng ở dưới cây tiếng 

nhạc. Tám ngàn vị đại tỷ kheo, ba vạn 

sáu ngàn vị đại bồ tát, và các quốc 

vương, đại thần, đạo sĩ, cư sĩ, tám bộ 

thiên long, loài người và loài không 

phải người, đại chúng vô lượng như 

vậy, cung kính vây quanh Đức Thế-
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Tôn để được Ngài thuyết pháp cho. 

Lúc ấy, Mạn Thù (1) Pháp Vương Tử 

vâng theo uy thần của Phật, từ chỗ ngồi 

đứng dậy, trần vai áo bên trái, gối bên 

phải quì xuống sát đất hướng về đức 

Phật, cong mình, chắp tay mà thưa, 

“bạch Đức Thế-Tôn, con xin ngài nói 

về tướng loại như thế này, đó là danh 

hiệu, bản nguyện vĩ đại và công đức 

thù thắng của chư Phật, làm cho người 

nghe tiêu trừ những sự chướng ngại do 

nghiệp lực tạo ra.  Là vì con muốn lợi 

lạc cho mọi người trong thời kỳ Phật 

pháp tương tự xuất hiện.” Đức Thế-

Tôn tán dương Mạn Thù Đồng Tử, 
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“lành thay Mạn Thù, lành thay, ông 

đem lòng thương rộng lớn thỉnh cầu 

Như Lai nói về danh hiệu, bản nguyện 

và công đực của chư Phật để cứu vớt 

những kẻ bị nghiệp chướng buộc thắt, 

lợi lạc mọi người trong thời kỳ Phật 

pháp tương tự.  Ông hãy nghe kỹ, suy 

nghĩ rất khéo, Như Lai sẽ nói cho.”   

Mạn Thù bạch Phật, “dạ, xin Phật chỉ 

dạy, chúng con thích thú muốn nghe.” 

Phật dạy Mạn Thù, phía đông cách 

thế giới Ta- Bà này bỡi những thế giới 

hệ bằng số cát hơn mười sông Hằng, có 

một thế giới tên Tịnh Lưu-Ly. Đức 

Phật ở đó danh hiệu là Dược-Sư Lưu-
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Ly Quang Như-Lai, ứng cúng, chánh 

biến tri minh hạnh túc, thiện thệ, thế 

gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng 

phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. 

Mạn Thù, Đức Thế-Tôn Dược-Sư 

Lưu-Ly Quang Như-Lai, xưa kia khi 

làm hạnh Bồ-Tát đã phát ra mười hai 

đại nguyện, cốt làm cho mội người 

thực hiện mọi sự mong ước. 

Đại nguyện thứ nhất, nguyện con 

sau này, khi được tuệ giác vô thượng, 

thì bán thân ánh sáng rực rỡ, chiếu soi 

vô số thế giới hệ. Thân ấy lại được 

trang hoàng bằng ba hai tướng tốt của 

bậc đại trượng phu, và tám mươi tướng 
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phụ.  Lại làm cho mọi người không 

khác gì với con. 

Đại nguyện thứ hai, nguyện con 

sau này, khi được tuệ giác vô thượng 

thì thân như ngọc lưu ly, trong ngoài 

trong suốt, không chút vẩn đục, ánh 

sáng to lớn và chiếu tỏa xa rộng. Công 

đức đồ sộ, lại khéo an trú.  Những tia 

sáng rực rỡ, dệt nhau như mạng lưới, 

và tráng lệ quá hơn nhật nguyệt.  

Chúng sanh tối tăm được soi sáng cả 

nên tùy ý hướng mà làm mọi sự 

nghiệp. 

Đại nguyện thứ ba, nguyện con 

sau này, khi được tuệ giác vô thượng, 
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thì vận dụng vô lượng trí tuệ và 

phương tiện, làm cho mọi người cùng 

được vô tận những vật hưỡng dụng, 

không để cho ai có sự thiếu thốn. 

Đại nguyện thứ tư, con nguyện sau 

này khi được tuệ giác vô thượng, thì 

những kẻ theo tà đạo(28) đèu được làm 

cho ở yên trong đạo giác ngộ, những 

người tu theo thanh văn duyên giác đều 

được xây dựng bằng pháp đại thừa. 

Đại nguyện thứ năm, nguyện con 

sau này khi được tuệ giác vô thượng, 

thì vô số người tu hành phạn hạnh 

trong chánh pháp của con, con làm cho 

tất cả được giới thể không thiếu sót, 
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trọn vẹn giới pháp ba loại.  Giả sử phát 

phạm đi nữa, nghe danh hiệu con rồi là 

phục hồi thanh tịnh, không rơi vào 

đường dử. 

Đại nguyện thứ sáu, nguyện con 

sau này, khi được tuệ giác vô thượng, 

những kẻ thân hình thấp kém, giác 

quan không đủ, xấu xí, u mê, mù điếc, 

câm ngọng, tay quắp, chân quẹo, lưng 

gù, phung lác, điên cuồng, đủ thứ bịnh 

khổ, nhưng nghe danh hiệu con rồi, tất 

cả đều đẹp đẽ, thông minh, giác quan 

hoàn bị, hết mọi bịnh khổ. 

Đại nguyện thứ bảy, nguyện con 

sau này, được tuệ giác vô thượng, 



Bản Kinh Phần Việt dịch                                                         69 
 

những kẻ bị mọi thứ bịnh khổ hành hạ 

mà không ai cứu giúp không nơi nương 

tựa, không có ý sĩ, không có dược liệu, 

không có thân thuộc, không có nhà 

cửa, nghèo nàn lắm khổ, thì danh hiệu 

của con, một khi đi qua thính giác của 

họ, là bịnh khổ tan biến, thân tâm an 

lạc, nhà cửa, thân thuộc và đồ dung, 

đầy đủ tất cả, cho đến thực hiện được 

tuệ giác vô thường. 

Đại nguyện thứ tám, nguyện con 

sau này, khi được tuệ giác vô thượng, 

nếu có nữ nhân nào bị hành hạ bỡi cả 

trăm thứ khổ sở của nữ nhân, nên cùng 

cực chán ngán, muốn thoát thân ấy, thì 
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nghe danh hiệu con rồi, tất cả đều 

chuyển thân nữ nhân thành thân nam 

tử, đủ tướng trượng phu, cho đến thực 

hiện được tuệ giác vô thượng. 

Đại nguyện thứ chín, nguyện con 

sau này, khi được tuệ giác vô thượng, 

thì làm cho mọi người thoát khỏi mạng 

lưới của ma vương, cởi mởi thắc buộc 

của ngoại đạo.  Sa và rừng rậm ác 

kiến(29) thì sẽ được dẫn ra, đem đặt vào 

chánh kiến, và dần dần làm cho họ thực 

tập các hạnh Bồ-Tát để thực hiện một 

cách mau chóng tuệ giác vô thượng. 

Đại nguyện thứ mười, nguyện con 

sau này khi được tuệ giác vô thượng, 
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thì những kẻ bị phép vua ghi sổ, xích 

trói đánh khảo, giam nhốt lao ngục, sắp 

bị hành hình, cộng với vô lượng tai nạn 

khổ nhục và bi thảm sầu muộn khác 

nữa, ngâm nấu bức bách, làm cho cả cơ 

thể lẫn tâm trí đều chịu thống khổ.  

Nhưng nghe danh hiệu của con thì vì 

năng lực phước đức và uy thần của con 

mà họ thoát hết mọi sự lo sợ khổ sở. 

Đại nguyện mười một, nguyện con 

sau này, khi được tuệ giác vô thượng, 

những kẻ bị đói khát hành hạ, vì cầu 

cái ăn mà làm mọi ác nghiệp, nhưng 

nghe được danh hiệu của con, nhất tâm 

thọ trì, thì trước hết con làm cho họ no 
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đủ cơ thể bằng thực phẩm tuyệt diệu, 

sau đó con sẽ đem cái vui cứu cánh của 

pháp vị mà xây dựng cho họ. 

Đại nguyện mười hai, nguyện con 

sau này, khi được tuệ giác vô thượng.  

Những kẻ nghèo thiếu y phục, ngày 

đêm khổ sở vì muỗi mòng lạnh nóng, 

nếu nghe danh hiệu của con mà nhất 

tâm thọ trì. Thì như sở thích của họ, họ 

được liền những thứ y phục tuyệt diệu, 

lại được những đồ trang sức bằng vàng 

ngọc.  Hoa vòng, hương hoa, âm nhạc 

hòa tấi và mọi kỹ thuật biểu diễn, tùy ý 

họ thích, con làm cho đầu đủ tất cả. 
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Mạn Thù, đó là mười hai đại 

nguyện tối thượng nhiệm mầu của Đức 

Thế-Tôn Dược Sư Lưu-Ly Quang Như 

Lai, ứng cúng, chánh biến tri, đã lập ra 

khi còn làm hạnh Bồ-Tát. 

Mạn Thù, những đại nguyện tối 

thượng của Đức Thế-Tôn Dược-Sư 

Lưu-Ly Quang Như-Lai đã lập ra khi 

còn làm hạnh Bồ-Tát và những công 

đức trang nghiêm của thế giới hệ Đức 

Phật ấy diễn tả trong một đại kiếp, hay 

hơn một đại kiếp cũng không thể cùng 

tận. Thế giới hệ của Đức Phật ấy hoàn 

toàn thanh tịnh, không có nữ nhân, 

không có ác đạo, không có cả đến cái 
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tiếng thống khổ.  Đất làm bằng ngọc 

lưu ly, đường ngăn bằng giây vàng. 

Thành, cửa thành, cung điện, lầu gác, 

mái hiên, cửa sổ, lưới giăng, toàn bằng 

bảy thứ quý báu y như thế giới Cực-

Lạc (30) ở phía Tây, công đức trang 

nghiệm không khác gì cả.  Thế giới hệ 

ấy có hai vị Đại Bồ-Tát, vị thứ nhất 

danh hiệu Nhật Quang biến chiếu, vị 

thứ hai danh diệu Nguyệt Quang biến 

chiếu.  Đó là hai vị đứng đầu chúng 

Bồ-Tát nhiều vô số lượng của thế giới 

hệ ấy, thứ lớp kế vị thành Phật và cùng 

có khả năng nắm giữ kho tàng ngọc 

báu chánh pháp của Đức Thế-Tôn 
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Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai.  Thế 

nên, Mạn Thù, những thiện nam hay 

thiện nữ có đức tin hãy nguyện sanh 

thế giới hệ của Đức Phật ấy. 

Lúc ấy, Đức Thế-Tôn lại bảo Mạn 

Thù đồng tử, Mạn Thù, có những kẻ 

không nhận thức cái lẽ thiện ác, chỉ giữ 

thói tham lam mà không biết bố thí và 

phước báo bố thí.  Ngu muội, không có 

trí tuệ, thiếu cả đức tin. Dồn chứa tài 

sản vàng ngọc cho nhiều, nỗ lực mà 

giữ.  Thấy người xin đến, lòng họ 

không vui.  Giả sử bất đắc dĩ mà bố thí, 

thì lúc đó đau tiếc sâu xa như cắt thịt 

mình.  Lại còn lắm kẻ tham lam, dồn 
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chứa tài sản mà đối với bản thân của 

họ, họ còn không hưởng dụng, huống 

chi có thể đem cho cha, mẹ, vợ con, tôi 

tớ, người làm hay kẻ đến xin.  Những 

kẻ ấy, khi mạng chung kết thúc thì sanh 

trong thế giới quỷ đói hay súc sanh.  

Mặc dù ở trong ác thú, nhưng xưa kia, 

khi ở trong loài người, từng được 

thoáng nghe danh diệu của Đức Dược 

Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, nên ngày 

nay dầu ở trong ác đạo(31), vẫn thoáng 

nhớ niệm danh hiệu của Đức Như Lai 

ấy thì liền từ cõi ấy thoát sanh trở lại 

làm người.  Khi đã được làm người và 

ngay khi nhớ đến đời ác đạo trong 
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đường ngạ quỷ, súc-sanh nên không 

ham dục lạc, thích bố thí và ca tụng 

người khác làm việc bố thí.  Có gì cho 

không và dần dần có thể mang đầu, 

mắt, tay, chân, máu thịt và những bộ 

phận khác trong cơ thể mang đem cho 

người đến xin, huống chi những thứ 

tiền tài sản vật khác. 

Mạn Thù, có kẻ dầu thọ giới pháp 

với Như-Lai mà lại phá giới pháp ấy. 

Có kẻ không phá giới pháp mà phá qui 

tắc.  Có kẻ tuy đối với giới pháp và qui 

tắc được nhưng lại phá hoại chánh 

kiến. Có kẻ không phá hoại chánh kiến 

mà bỏ phế đa văn, nên đối với nghĩa lý 
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sâu xa của kinh Phật nói không thể lý 

giải. Có kẻ tuy đa văn mà thượng mạn, 

vì thương mạn úp che tâm trí nên cho 

mình phải, bảo người trái, ghét chê cả 

chánh pháp(32), làm bè đảng với ma.  

Những kẻ ngu si như vậy tự mình đã 

làm theo tà kiến, lại làm cho vô số 

người khác rơi xuống hố lớn nguy 

hiểm.  Những kẻ ấy đáng lý trôi lăn vô 

cùng trong địa ngụ, súc sanh và loài 

quỷ.  Nhưng nếu được nghe danh hiệu 

của Đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-

Lai, thì bỏ ngay tánh ác, tu các pháp 

lành, và sẽ không sa vào các ác đạo. 

Giả sử có kẻ vẫn không có thể bỏ ngay 
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tánh ác, tu các pháp lành mà phải sa 

vào các ác đạo đi nữa, thì nhờ uy lực 

đại nguyện của Đức Dược-Sư Lưu-Ly 

Quang Như-Lai mà làm cho họ thoáng 

nghe được danh hiệu của Ngài, sinh 

mạng kết thúc ở ác đạo. Sanh lại trong 

looài người, được chánh kiến, tinh tiến, 

và ý thích khéo thuần hóa nên thoát ly 

gia đình, đi đến phi gia đình ở trong 

pháp Như Lai mà thọ giới, giữ giới, 

không có phạm giới mà lại chánh kiến, 

đa văn, lý giải nghĩa lý cực kỳ sâu xa 

mà lại viễn ly thượng mạn, không chê 

chánh pháp, không làm bạn với ma, 
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dần dần tu hành các hạnh Bồ-Tát và 

đầy đủ một cách mau chóng. 

Mạn Thù, có kẻ tham lẫn ganh 

ghét, tán tụng bản thân, công kích kẻ 

khác cho nên sẽ sa vào ba ác đạo.  

Nhiều lần ngàn năm chịu mọi sự khổ 

sở khốc liệt, chịu khổ sở khốc liệt rồi 

khi sinh mạng kết thúc ở đó mà đến 

sanh trong loài người, thì làm trâu, bò, 

lừa, ngựa, lạc đà, thường bị đánh đập, 

đói khác hành hạ, lại luôn luôn mang 

nặng chở nhiều, và đi theo đường phải 

đi hoặc được làm người thì sinh nơi 

hèn hạ, làm tôi tớ cho người, bị người 

sai sử, thường mất tự do.  Nhưng nếu 



Bản Kinh Phần Việt dịch                                                         81 
 

xưa kia, khi còn làm người từng nghe 

qua danh hiệu của Đức Thế-Tôn Dược-

Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, thì do 

nhân lành ấy mà nay nhớ lại, chí tâm 

quy y, nhờ thần lực của ngài mà thoát 

hết khổ sở, giác quan tinh nhuệ, trí tuệ 

đa văn. Thường cầu thắng pháp, 

thường gặp thiện hữu, dứt hẳn lưới ma, 

đập vỏ vô minh, khô sông phiền não, 

giải thoát hết thảy sinh lão bịnh tử, lo 

buồn khổ não. 

Mạn Thù, có những kẻ tính thích 

chống đối, ly gián, đấu tranh, kiện 

tụng, gây bực tức và rối loạn cho bản 

thân và kẻ khác. Đem cả thân thể, lời 
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nói và ý nghĩ mà tạo ra và thêm lớn đủ 

thứ ác nghiệp.  Gây mãi cho nhau 

những sự bất lợi để  mưu hại lẫn nhau.  

Cáo triệu những vị thần rừng núi, cây 

cối, mồ mã; giết sinh vậy lấy máu 

huyết mà cúng tế dạ xoa, la sát; viết tên 

người mình oán, làm hình và ảnh của 

người ấy, đem chú thuật tàn ác mà thư; 

ếm phù chú, dung thuốc độc, chú quỷ 

khởi thi - dùng mọi cách này mà làm 

đứt sinh mạng người ấy, làm chết thân 

họ.  Người ấy nếu được nghe danh hiệu 

của đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-

Lai thì mọi việc dữ trên không cách 

nào hại được.  Lại cùng kẻ kia, tất cả 
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đôi bên đều nổi dậy từ tâm đối với 

nhau, làm lợi ích an lạc mà không còn 

ý thức thương tổn hay tâm lý ghét giận.  

Đôi bên cùng vui đẹp. Đối với những 

thứ mình hưởng thụ, ai cũng thích vừa 

đủ thì thôi.  Không muốn lấn nhau và 

chỉ làm ích lợi cho nhau. 

Mạn Thù, trong bốn chúng tỳ 

kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, và 

những thiện nam, thiện nữ khác có đức 

tin thuần tịnh, nếu ai có khả năng thọ 

trì bát quan trai giới cả năm hoặc ba 

tháng thọ trì giới ấy rồi đem thiện căn 

này nguyện sanh về thế-giới Cực-Lạc ở 

phía Tây, chổ A Di Đà Phật để được 
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nghe chánh pháp của Ngài.  Nếu chưa 

quyết định mà nghe danh hiệu của Đức 

Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang 

Như-Lai thì đến khi sinh mạng kết 

thúc, có tám vì Đại Bồ-Tát danh hiệu 

Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát, Quan Thế-Âm 

Bồ-Tát, Đắc Đại Thế-Chí Bồ-Tát, Vô 

Tận-Ý Bồ-Tát, Bảo Đàn-Hoa Bồ-Tát, 

Dược-Vương Bồ-Tát, Dược-Thượng 

Bồ-Tát, và Di-Lạc Bồ-Tát. Tám vị Bố-

Tát này lướt không gian mà đến, chỉ 

đường cho người ấy tức thì người ấy tự 

nhiên hóa sinh trong hoa sen bằng các 

thứ ngọc, và đủ mọi màu sắc xen lẫn 

với nhau, của thế giới hệ Cực-Lạc.  
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Cũng có người nhờ sự ấy mà sanh lên 

cõi trời. Tuy sanh lên cõi trời nhưng 

thiện căn xưa cũng chưa cùng tận, và 

không còn sanh lại tại các ác đạo.  Mà 

sự sống lâu trên cõi trời chấm hết thì 

sanh lại trong nhân gian làm luân 

vương thống nhiếp cả bốn đại châu, uy 

đức tự tại, xây dựng vô lượng trăm 

ngàn chúng sanh vào mười thiện 

nghiệp.  Hoặc sanh vào dòng Sát Đế 

Lợi, Bà La Môn, cư sĩ, đại gia nhiều 

tiền tài, lắm vàng ngọc, kho bồ tràn 

đầy, thân hình và tướng mạo đều đẹp 

đẽ trang nghiêm, bà con và bạn bè cùng 

đầy đủ, trí tuệ thông minh, sức lực 
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mạnh mẽ như đại lực sĩ.  Nếu là phụ nữ 

mà được nghe danh hiệu của Đức Thế-

Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai 

nhất tâm thọ trì thì về sau không còn 

chịu lại thân thể phụ nữ. 

Mạn Thù, khi Đức Dược-Sư Lưu-

Ly Quang Như-Lai thành tựu tuệ giác 

vô thượng Bồ-Đề, thì do năng lực đại 

nguyện xưa mà quán sát chúng sanh bị 

mọi bịnh khổ, như những bịnh gầy ốm, 

co quắp, tiêu khô, vàng nóng, hoặc bị 

trúng bùa ếm, thuốc độc, hoặc chết 

non, chết ngang trái.  Muốn làm cho họ 

tiêu trừ những bịnh khổ ấy, sở cầu mãn 

nguyện nên bấy giờ Đức Thế-Tôn 
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Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai nhập 

định danh hiệu diệt trừ mọi khổ não 

của chúng sanh.  Nhập định ấy rồi, từ 

trong nhục kế phóng ra ánh sáng lớn. 

Trong ánh sáng này diển ra chú đà la ni 

vĩ đại sau đây: “Nam mô bạt già phạt 

đế, bệ sát xã, lu lô tịch lưu ly, bác lặc 

bà, hát ra xà dã. Ðát tha yết đa ra, a ra 

hắc đế. Tam miệu tam bột đà da, đát 

điệt tha. Án, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam 

một yết đế tóa ha.”  Khi trong ánh sáng 

diễn ra chú đà la ni vĩ đại ấy rồi, đại địa 

chấn động, phóng ra ánh sáng lớn, hết 

thảy chúng sanh bịnh khổ tiêu trừ, 

hưởng được cái vui yên ổn.  Mạn Thù, 
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nếu thấy nam tử hay nữ nhân, ai bị bịnh 

khổ thì nên nhất tâm vì bịnh nhân ấy 

mà luôn tinh khiết, tắm rửa, súc miệng, 

rồi đem thực phẫm, dược phẫm, hay 

nước không có vi trùng, trì chú này một 

trăm lẻ tám biến cho họ uống ăn, thì 

bịnh khổ họ có tiêu tan tất cả.  Nếu có 

cầu gì, chí tâm tụng niệm thì cũng được 

như vậy, lại không bịnh, thêm tuổi và 

sau khi sinh mạng kết thúc thì sanh thế 

giới hệ của Đức Dược-Sư Lưu-Ly 

Quang Như Lai, được sư không còn 

thoái chuyển cho đến tuệ giác Bồ-

Đề(33).  Vì vậy Mạn Thù, nếu có nam 

tử, nữ nhân nào đối với Đức Dược-Sư 
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Lưu-Ly Quang Như-Lai mà chí tâm, 

tha thiết, cung kính, cúng dường thì 

hãy thường trì chú này đừng để bỏ phế 

quên mất. 

Mạn Thù, nếu nam tử hay nữ nhân 

có đức tin thuần tịnh được nghe danh 

hiệu của Đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang 

Như-Lai, ứng cúng, chánh biến tri, 

nghe rồi trì niệm. Sáng sớm đánh răng, 

tắm rửa, súc miệng sạch sẽ, đem các 

thứ hương hoa, trong đó có hương đốt, 

hương xoa, và diễn tấu kỹ nhạc mà 

cúng dường hình tượng của Ngài. Đối 

với kinh này tự chép hoặc bảo người 

chép, nhất tâm thọ trì, nghe học nghĩa 
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lý, đối với pháp sư giảng giải kinh này 

cũng nên cúng dường mọi đồ giúp sống 

thân thể mà mình có, hãy cũng dường 

đầy đủ, đừng để vị ấy thiếu thốn.  Như 

vậy thì được chư Phật hộ niệm, sở cầu 

mãn nguyện cho đến thực hiện tuệ giác 

bồ đề. 

Lúc ấy Mạn Thù đồng tử bạch 

Phật, bạch Đức Thế-Tôn, con nguyện 

khi thời kỳ Phật pháp tương tự xuất 

hiện, thì dùng mọi cách làm cho những 

thiện nam hay thiện nữ có đức tin thuần 

tịnh được nghe danh hiệu của Đức Thế-

Tôn Dược Sư Lưu-Lly Quang Như-Lai. 

Cho đến trong lúc ngủ, con cũng đem 
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danh hiệu Ngài thức tỉnh thính giác của 

họ. Bạch Đức Thế-Tôn, đối với kinh 

này thì thọ trì đọc tụng hay tuyên 

thuyết khai thị cho người, tự chép hay 

bảo người chép, cung kính tôn trọng, 

đem hiến cúng những thứ hương hoa, 

hương xoa, hương vụn, hương đất, 

vòng hoa, chuỗi ngọc, tràng phan, bảo 

cái, và kỹ thuật biểu diễn, trong đó có 

âm nhạc. Lấy tơ lụa có năm màu sắc 

làm bao mà đựng.  Quét rưới chỗ thanh 

tịnh, trần thiết dá cao mà để thì khi ấy 

có bốn đại thiên vương, cùng tùy thuộc 

của họ, và vô số trăm ngàn thiên chúng, 

đều đến chỗ đó mà cúng dường, hộ vệ. 
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Bạch Đức Thế-Tôn, những chỗ kinh 

bảo này lưu hành, có ai thọ trì được, thì 

vì bản nguyện, công đức, và danh hiệu 

được nghe, của Đức Thế-Tôn Dược-Sư 

Lưu-Ly Quang Như-Lai, mà nên biết 

người ấy không còn chết ngang trái, 

không còn bị những quỉ thần ác đoạt 

mất tinh chất. Ðã bị đoạt thì được lại 

như cũ, thân tâm an lạc. Phật dạy, Mạn 

thù, đúng như vậy, đúng như ông nói. 

Mạn thù, nếu có thiện nam thiện nữ 

đức tin thuần tịnh, muốn cúng dường 

Đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang 

Như-Lai, thì trước hết, hãy tạo lập hình 

tượng của Ngài, trần thiết tòa thanh 
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tịnh mà đặt để.  Rải các thứ hoa, đốt 

các thứ hương, đem các thứ tràng phan 

mà trang hoàng chỗ ấy.  Bảy ngày đêm 

thọ Bát quan trai giới, ăn đồ ăn thanh 

tịnh. Tắm gội cho sạch và thơm, mặc y 

phục sạch sẽ. Nên phát sanh tâm không 

dơ bẩn, tâm không giận dữ tác hại.  

Nghĩa là đối với hết thảy chúng sanh 

khởi lên cái tâm lợi ích an lạc, từ bi hỷ 

xả và bình đẳng. Rồi tấu nhạc và ca 

tụng, nhiễu quanh tượng Phật Dược-Sư 

Lưu-Ly Quang Như-Lai theo chiều 

hướng bên phải. Lại nên tưởng niệm 

bản nguyện và công đức của đức Như 

lai ấy, đọc tụng kinh này, tư duy nghĩa 
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ý và diễn giảng khai thị.  Như vậy thì 

mọi sở cầu đều toại ý: cầu sống lâu 

được sống lâu, cầu giàu có được giàu 

có, cầu quan chức được quan chức, cầu 

con trai dược con trai, cầu con gái được 

con gái. Nếu ai bỗng nhiên bị ác mộng, 

thấy đủ cảnh tượng khủng khiếp, hoặc 

bị những giống chim quái dị đến tập 

hợp lại, hoặc chỗ ở có cả trăm sự quái 

dị xuất hiện, kẻ ấy nếu đem những đồ 

tuyệt diệu cung kính cúng dường đức 

Thế Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-

Lai, thì những ác mộng và những cảnh 

tượng khủng khiếp, những sự không 

cát tường, ẩn mất tất cả, không thể tác 
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hại. Nếu ai bị những sự hãi sợ như thủy 

tai, hỏa hoạn, khí giới, độc chất, chơi 

vơi giữa chừng, sa xuống chỗ hiểm, voi 

dữ, sư tử, cọp, sói, gấu, bi, rắn độc, bò 

cạp, rít, sâu, muỗi, nhặng, mà chí tâm 

tưởng niệm được đức phật Dược-Sư 

Lưu-Ly Quang Như-Lai, cung kính 

cúng dường, thì mọi sự hãi sợ đều thoát 

được cả. Nếu ai bị nước khác xâm lăng, 

quấy nhiễu, nội bộ trộm cướp, phản 

loạn, tưởng niệm cung kính đức Như 

lai ấy cũng thoát hết thảy. Mạn thù, nếu 

có thiện nam thiện nữ đức tin thuần 

tịnh, cho đến hết đời, không thờ vị trời 

nào khác chỉ nhất tâm qui y Phật Pháp 
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Tăng, thọ trì giới pháp, như năm giới, 

mười giới, bốn trăm giới của Bồ-Tát, 

hai trăm năm mươi giới của tỷ kheo, 

năm trăm giới của tỷ kheo ni. Nhưng 

đối với giới pháp của họ thọ trì, hoặc 

có kẻ phá phạm nên sợ đọa lạc ác đạo. 

Nếu biết chuyên tâm trì niệm danh hiệu 

đức phật Dược-Sư Lưu-Ly Quang 

Như-Lai, cung kính cúng dường, thì 

quyết chắc không phải lãnh chịu đời 

sống trong ba ác đạo. Nếu có nữ nhân 

nào, lúc gần sinh sản, chịu đựng đau 

đớn cùng cực, mà biết chí tâm trì niệm 

danh hiệu, lễ bái, ca tụng, cung kính, 

cúng dường đức Như lai ấy, thì mọi nỗi 
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đau đớn tan biến tất cả. Ðứa con sinh 

ra, mọi bộ phận của thân hình đều hoàn 

bị, sắc tướng của thân hình ấy đẹp và 

nghiêm, ai thấy cũng hoan hỷ, giác 

quan tinh nhuệ, trí tuệ thông minh, yên 

ổn, ít bịnh, không có một kẻ không 

phải người đoạt mất tinh chất của đứa 

con ấy. Lúc ấy đức Thế Tôn bảo tôn 

giả A Nan, “công đức mà đức Thế Tôn 

Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai có 

mà Như lai đã ca tụng, là chỗ hiểu biết 

cực kỳ sâu xa của chư Phật, khó mà lý 

giải, ông tin được không?” Tôn giả A 

Nan bạch Phật, “bạch đức Thế Tôn uy 

đức cao cả, đối với khế kinh Ngài dạy, 
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con không sinh tâm nghi ngờ. Tại sao, 

vì thân thể, lời nói và ý nghĩ của các 

đức Như lai, không động tác nào mà 

không thanh tịnh. Bạch đức Thế Tôn, 

vầng nhật nguyệt kia có thể làm cho rơi 

rụng, và Tu di, hòn núi chúa tể trong 

các hòn núi, cũng có thể làm cho 

nghiêng đổ, nhưng lời nói của chư Phật 

thì không thể làm cho khác đi được. 

Tuy nhiên, bạch đức Thế Tôn, có 

những kẻ đức tin không đủ nghe nói 

chỗ hiểu biết cực kỳ sâu xa của chư 

Phật thì nghĩ, tại sao chỉ trì niệm một 

danh hiệu Phật của đức Dược-Sư Lưu-

Ly Quang Như-Lai mà thu hoạch bao 
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nhiêu công đức và ích lợi vượt bậc như 

vậy. Vì sự không tin này mà quay lại 

phỉ báng. Những kẻ ấy suốt đêm trường 

mất lợi lạc lớn, đọa lạc ác đạo trôi lăn 

không cùng.” Phật dạy tôn giả A Nan, 

những kẻ ấy nếu nghe dược danh hiệu 

của đức Thế Tôn Dược-Sư Lưu-Ly 

Quang Như-Lai, chí tâm thọ trì, không 

sinh nghi hoặc, mà vẫn đọa lạc ác đạo 

là điều không có. A Nan, đó là chỗ hiểu 

biết cực kỳ sâu xa của chư Phật, khó 

thể tin và hiểu. Nay ông tiếp nhận 

được, phải biết toàn là do uy lực Như 

lai. A Nan, hết thảy Thanh văn, Ðộc 

giác và các vị Bồ-Tát chưa bước lên 
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thập địa, đều không thể tin và hiểu một 

cách đúng như sự thực, chỉ trừ các vị 

Bồ-Tát còn hệ thuộc một đời mà thôi. 

A Nan, thân thể loài người khó mà có 

được, sự tin tưởng tôn kính Tam bảo 

càng khó mà có được, nhưng nghe 

danh hiệu của đức Thế Tôn Dược-Sư 

Lưu-Ly Quang Như-Lai lại khó được 

hơn những sự khó được ấy. A Nan, vô 

lượng Bồ-Tát hạnh, vô lượng thiện 

phương tiện, và vô lượng quảng đại 

nguyện, của đức Dược-Sư Lưu-Ly 

Quang Như-Lai, trong một đại kiếp hay 

hơn một đại kiếp, Như lai nói một cách 

đầy đủ, thì đại kiếp ấy có thể kết thúc 
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mau chóng, còn hạnh nguyện và 

phương tiện của đức Phật này vẫn 

không cùng tận. Lúc ấy trong chúng 

hội có một vị đại sĩ danh hiệu Cứu-

Thoát(34), liền từ chỗ ngồi đứng dậy, 

trần vai áo bên phải, gối bên phải quì 

xuống sát đất, cong mình, chắp tay mà 

bạch Phật, bạch đức Thế Tôn uy đức 

cao cả, khi thời kỳ Phật pháp tương tự 

xuất hiện, có những kẻ bị mọi thứ bịnh 

hoạn làm cho nguy khốn, bịnh mãi, gầy 

ốm, ăn uống không được, cổ và môi 

đều khô nóng. Nhìn mọi phía đều đen 

tối. Tướng chết xuất hiện. Cha mẹ, anh 

em, bà con, bạn bè, quen biết, khóc lóc 
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vây quanh. Nhưng bản thân bịnh nhân 

thì tuy vẫn nằm chỗ của mình, mà lại 

thấy sứ giả Diêm vương dẫn thần thức 

của mình đến trước vị vua chấp pháp 

này. Nguyên mọi người đều có vị thần 

Cu-Sanh(35), tùy việc họ làm, tội cũng 

như phước, ghi chép đầy đủ, và bấy giờ 

trao cả cho Diêm Vương(36). Diêm 

Vương tra hỏi kẻ ấy, tính việc họ làm, 

tùy tội và phước mà xử phán. Chính 

trong lúc này, thân thuộc hay quen biết 

của bịnh nhân, nếu biết vì họ mà qui y 

đức Thế-Tôn Dược-Sư Lưu-Ly Quang 

Như-Lai, cung thỉnh chư tăng đọc tụng 

kinh này, đốt cây đèn bảy tầng, treo 
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phan thần "tiếp nối mạng sống" bằng 

năm màu, thì hoặc có kẻ nơi đây thần 

thức về được, và như trong chiêm bao, 

tự thấy rõ ràng; hoặc trải qua bảy ngày, 

hoặc hai mươi mốt ngày, hoặc ba mươi 

lăm ngày, hoặc bốn mươi chín ngày, 

khi thần thức về được thì như từ chiêm 

bao thức dậy, tự nhớ biết tất cả quả báo 

của thiện nghiệp ác nghiệp. Nhờ tự 

chứng kiến nghiệp báo, nên đến nỗi 

gặp phải tai nạn cho sinh mạng, cũng 

không tạo tác ác nghiệp. Vì vậy, những 

thiện nam, thiện nữ đức tin thuần tịnh, 

hãy thọ trì danh hiệu của đức Dược-Sư 

Lưu-Ly Quang Như-Lai, tùy sức có thể 
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mà cung kính cúng dường. Lúc ấy tôn 

giả A Nan hỏi Bồ-Tát Cứu-Thoát, 

“thiện nam tử, nên bằng cách nào cung 

kính cúng dường đức Thế-Tôn Dược-

Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai? Phan và 

đèn "tiếp nối mạng sống" nên làm cách 

nào?” Bồ-Tát Cứu-Thoát nói, “đại đức, 

nếu bịnh nhân muốn thoát bịnh khổ, 

nên vì họ mà bảy ngày đêm thọ trì bát 

quan trai giới. Nên đem đồ ăn, đồ uống 

và đồ dùng, tùy sức liệu biện mà cúng 

dường tỳ kheo tăng. Ngày đêm sáu 

buổi lễ bái cúng dường Đức Thế Tôn 

Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai, đọc 

tụng kinh này bốn mươi chín biến, đốt 
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bốn mươi chín ngọn đèn. Tạo hình 

tượng đức Như-Lai ấy bảy vị. Trước 

mỗi hình tượng để bảy ngọn đèn, cái 

lượng mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe, 

và đốt bốn mươi chín ngày đêm, ánh 

sáng không đứt. Còn làm phan năm 

màu thì dài bốn mươi chín gang tay. 

Nên phóng sanh đến bốn mươi chín 

giống khác nhau. Như vậy thì có thể 

qua được tai nạn nguy khốn, không bị 

mọi thứ ngang trái và quỉ dữ tác hại. 

Ðại đức A Nan, nếu giai cấp Sát đế lợi, 

các vị vua đã làm lễ quán đảnh, khi tai 

nạn nổi dậy, như dân chúng bịnh dịch, 

nước khác lấn ép, nước mình phản 
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nghịch, tinh tú quái dị, nhật thực 

nguyệt thực gió mưa trái thì, quá thì 

không mưa, thì giai cấp Sát đế lợi, các 

vị vua đã làm lễ quán đảnh, lúc ấy, hãy 

phát khởi tâm từ bi đối với tất cả chúng 

sanh, ân xá những người bị giam bị 

nhốt, và theo cách cúng dường tôi đã 

nói trên mà cúng dường Đức Thế-Tôn 

Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-Lai. Nhờ 

thiện căn như vậy, và nhờ năng lực bản 

nguyện của đức Như-Lai ấy, mà làm 

cho quốc độ của họ tức khắc yên ổn, 

gió mưa điều hòa, lúa má thành thục, 

mọi người vô bịnh, vui vẻ. Trong quốc 

độ của họ không có những loại thần dạ 
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xoa bạo ác, tác hại chúng sanh. Mọi 

hiện tượng dữ tức thì ẩn mất tất cả. Còn 

giai cấp Sát đế lợi, và những vị vua đã 

làm lễ quán đảnh, thì sự sống, tướng 

tốt, sức mạnh, vô bịnh và tự do, đều 

được tăng thêm. Nếu hoàng hậu, hoàng 

phi, đông cung, vương tử, đại thần, phụ 

chánh, thể nữ, bách quan và dân chúng, 

bị bịnh làm khổ, và bị những tai nạn 

khác, cũng nên làm phan thần năm màu 

và đốt đèn sáng liên tục, phóng các loại 

có sinh mạng, rải những bông hoa đủ 

màu, đốt những hương thơm nổi tiếng, 

thì bịnh hết, nạn khỏi.” Lúc ấy tôn giả 

A Nan lại hỏi Bồ-Tát Cứu-Thoát, 
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“thiện nam tử, tại sao mạng sống đã hết 

mà có thể làm cho tăng thêm?” Bồ-Tát 

Cứu-Thoát nói, đại đức, “ngài không 

nghe Đức Thế Tôn nói có chín sự chết 

ngang trái hay sao?” Vì chín sự chết 

này mà tôi khuyên làm phan và đèn 

"tiếp nối mạng sống", tu các phước 

đức. Nhờ tu các phước đức mà trọn đời 

không trải qua một cơn đau đớn hoạn 

nạn nào cả. Tôn giả A Nan hỏi, “chín 

sự chết ngang trái là gì?” Bồ-Tát Cứu-

Thoát nói, có kẻ bị bịnh tuy nhẹ, nhưng 

không thầy, không thuốc, không ai coi 

sóc. Gặp thầy thì lại bị cho thuốc 

không đúng, nên thật không đáng chết 
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mà chết một cách ngang trái. Lại tin 

thầy bà yêu nghiệt của tà ma ngoại đạo 

thuộc phạm vi thế gian nói vớ vẩn về 

họa phước, nên đâm ra sợ hãi, dao 

động. Tâm thì không tự chánh nó lại, 

lại đi bói hỏi để tìm lấy tai họa. Giết 

hại sinh vật mà giải tấu thần minh, van 

vái yêu quái để xin làm phước giúp đỡ 

mong muốn thêm tuổi nhưng chung 

cục không thể đạt được. Ngu si mê 

lầm, tin theo cái thấy cong và ngược, 

nên làm chết mình một cách ngang trái, 

nhập vào địa ngục, không có kỳ hạn 

thoát ra. Ðó là sự chết ngang trái thứ 

nhất. Thứ hai, một cách ngang trái bị 
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phép vua giết. Thứ ba, săn bắn, chơi 

bời, đam mê tửu sắc, phóng túng vô độ, 

một cách ngang trái bị những kẻ không 

phải người đoạt mất tinh chất. Thứ tư, 

một cách ngang trái bị lửa đốt. Thứ 

năm, một cách ngang trái bị nước chìm. 

Thứ sáu, một cách ngang trái bị các 

giống thú dữ ăn. Thứ bảy, một cách 

ngang trái rơi xuống sườn núi. Thứ 

tám, một cách ngang trái trúng chết bởi 

thuốc độc, ếm vái, chú thư, quỉ khởi 

thi. Thứ chín, chết một cách ngang trái 

vì đói khát nguy khốn, không được đồ 

ăn thức uống. Ðó là sự chết ngang trái 

mà đức Thế Tôn nói vắn tắt có chín thứ 
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như vậy. Ngoài ra còn có vô số những 

sự ngang trái khác, khó nói cho đủ. Ðại 

Đức A Nan, Diêm vương lãnh xét sự 

ghi chép về sách tịch của thế gian. Ai 

bất hiếu cha mẹ, làm năm tội nghịch, 

hủy nhục Tam bảo, phá phép vua tôi, 

làm hỏng tánh giới, thì Diêm vương 

theo tội nặng nhẹ xét mà phạt. Vì lý do 

ấy, nay tôi khuyến cáo mọi người đốt 

đèn, treo phan, phóng sanh, tu phước, 

làm cho họ qua khỏi khốn khổ, không 

gặp mọi sự hoạn nạn.  

Lúc ấy trong chúng hội có mười 

hai vị đại tướng Dạ xoa, cùng có mặt ở 

đó, là: 
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Đại tướng Cung Tỳ La,  

Đại tướng Phạt Chiết La,  

Đại tướng Mê Xí La,  

Đại tướng An Để La,  

Đại tướng Ngạch Nễ La,  

Đại tướng San Để La,  

Đại tướng Nhân Đạt La,  

Đại tướng Ba Di La,  

Đại tướng Ma Hổ La,  

Đại tướng Chân Đạt La,  

Đại tướng Chiêu Đỗ La, đại tướng Tỳ 

Yết La. 

Mười hai vị đại tướng Dạ xoa này, 

mỗi vị có bảy ngàn Dạ xoa làm tùy 

thuộc, cùng lúc cất tiếng bạch Phật, 
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“bạch Đức Thế Tôn, chúng con bây giờ 

nhờ uy lực của Ngài mà nghe được 

danh hiệu của đức Thế Tôn Dược-Sư 

Lưu-Ly Quang Như-Lai, không còn nỗi 

sợ hãi về ác đạo nữa. Chúng con đốc 

suất nhau, cùng nhau nhất tâm, suốt đời 

qui y Phật Pháp Tăng, thệ nguyện gánh 

vác hết thảy chúng sanh, tạo cho họ cái 

lợi chân thật, cái vui lợi ích. Tùy thôn 

làng, thị thành, thủ đô, và trong rừng 

thanh vắng, của bất cứ xứ nào, mà hoặc 

có kinh này lưu hành, hoặc có kẻ trì 

niệm danh hiệu của đức Dược-Sư Lưu-

Ly Quang Như-Lai, cung kính cúng 

dường Ngài, thì chúng con, và tùy 
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thuộc của chúng con, hộ vệ người ấy, 

làm cho họ thoát mọi khổ nạn, mọi ước 

nguyện đều thỏa mãn. Hoặc ai bị bịnh 

khổ mà cầu thoát qua, thì cũng nên đọc 

tụng kinh này, dùng tơ sợi năm màu mà 

kết tên chúng con.  Ðược toại nguyện 

rồi mới tháo kết ấy.”  Lúc ấy Đức Thế 

Tôn tán dương các đại tướng Dạ xoa 

rằng, “lành thay các tướng Ðại dạ xoa, 

lành thay, các người nghĩ báo ân đức 

của đức Thế Tôn Dược-Sư Lưu-Ly 

Quang Như-Lai, thì thường nên như 

vậy mà lợi ích an lạc hết thảy chúng 

sanh.” Bấy giờ tôn giả A Nan bạch 

Phật, “bạch Đức Thế Tôn, nên mệnh 
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danh như thế nào về pháp môn này, và 

chúng con nên phụng trì kinh này như 

thế nào?”  Phật dạy tôn giả A Nan, 

“pháp môn này nên mệnh danh nói về 

bản nguyện công đức của đức Dược-Sư 

Lưu-Ly Quang Như-Lai, cũng nên 

mệnh danh nói về sự kết nguyện thần 

chú để lợi ích chúng sanh của mười hai 

thần tướng, lại nên mệnh danh Bạt trừ 

hết thảy nghiệp chướng.”  Nên phụng 

trì như vậy.  Khi đức Thế Tôn nói lời 

này rồi, các vị đại Bồ-Tát cùng các vị 

đại thanh văn, quốc vương, đại thần, 

đạo sĩ, cư sĩ, thiên chúng, long chúng, 

dạ xoa, càn thát bà, a tu la, ca lầu la, 
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khẩn na la, ma hầu la dà, loài người và 

loài không phải người, toàn thể đại 

chúng như vậy nghe những điều Phật 

dạy, ai cũng cực kỳ hoan hỷ, tín thọ 

phụng hành.  

Nam mô Dược sư hội thượng Phật 

Bồ-Tát.       (3 lần). 

 



 

 

Hoàn kinh 

(Đảnh lễ) 

Nhất tâm đảnh lễ Bổn Sư Thích Ca Mâu  

Ni Phật. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Quang  

Như Lai. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Hội Thượng  

Phật Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Nhật Quang Biến  

Chiếu Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Nguyệt Quang Biến  

Chiếu Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Văn Thù Sư Lợi Bồ 
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 Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Đắc Đại Thế Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Bảo Đàn Hoa Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Vương Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Dược Thượng Bồ Tát. 

Nhất tâm đảnh lễ Di Lạc Bồ Tát. 

 

(Bát Nhã Tâm Kinh) 

Ma ha bát nhã ba la mật đa tâm kinh, 

Quán Tự Tại Bồ-tát hành thâm Bát-nhã 

ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn 

giai không, độ nhất thiết khổ ách.  Xá-
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Lợi tử sắc bất dị không, không bất dị 

sắc, sắc tức thị không, không tức thị 

sắc. Thọ, tưởng, hành, thức diệc phục 

như thị. Xá-lợi tử, thị chư pháp không 

tướng, bất sanh bất diệt, bất cấu bất 

tịnh, bất tăng bất giảm. 

Thị cố không trung vô sắc, vô thọ, 

tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhỉ, tỹ, 

thiệt, thân, ý; vô sắc, thanh, hương, vị, 

xúc, pháp; vô nhãn giới nãi chí vô ý 

thức giới. Vô vô minh, diệc vô vô minh 

tận, nãi chí vô lão tử, diệc vô lão tử tận; 

vô khổ, tập, diệt, đạo, vô trí diệc vô 

đắc.  Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề-tát-đỏa y 

Bát-nhã ba-la-mật-đa cố, tâm vô quái 
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ngại. Vô quái ngại cố, vô hữu khủng 

bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu 

kính Niết-bàn. Tam thế chư Phật y Bát-

nhã ba-la-mật-đa cố, đắc A-nậu-đa-la 

Tam-miệu Tam-bồ-đề. Cố tri Bát-nhã 

Ba-la-mật-đa, thị đại thần chú, thị đại 

minh chú, thị vô thượng chú, thị vô 

đẳng đẳng chú, năng trừ nhất thiết khổ, 

chân thật bất hư. 

Cố thuyết Bát-nhã Ba-la-mật-đa 

chú tức thuyết chú viết:  

Yết-đế, yết-đế, ba-la yết-đế, ba-la-

tăng yết-đế, bồ-đề tát-bà-ha.  (3 lần) 
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(Thần Chú Vãng Sanh) 

Nam-mô a di đa bà dạ. Ða tha dà đa dạ. 

Ða địa dạ tha. A di rị đô bà tỳ. A di rị 

đa tất đam bà tỳ. A di rị đa tì ca lan đế. 

A di rị đa, tì ca lan đa. Dà di nị dà dà 

na. Chỉ đa ca lệ ta bà ha.  (3 lần) 

 

(Tán Phật Dược Sư) 

Đức giáo chủ Đông Phương 

Mười hai nguyện hoằng dương, 

Cứu muôn loài thoát khổ, 

Khai diễn pháp chân thường 

Bốn chín ngày đèn hương, 

Trang nghiêm khắp đạo trường, 
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Trì danh và đảnh lể, 

Tiêu tai, thọ miên trường. 

Nam mô Dược-Sư Hải Hội Phật Bồ-Tát  
      (3 lần) 

--o0o— 

 

Ta bà cảnh giới thật mong manh, 

Vì để giúp đời, nói pháp kinh. 

Bảy Phật Dược-Sư diệt tội chướng 

Mười hai nguyện lớn cứu quần sanh. 

Ba ngàn hóa Phật đồng gia hộ. 

Tám vị Bồ-Tát chứng lòng thành 

Giải kiết, tiêu tai, tăng tuổi thọ, 

Phước duyên lợi lạc, sống an lành. 
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Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang 

Vương Phật     (108 tùy ý) 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ 

Tát.      (3 lần) 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ 

Tát       (3 lần) 

Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát 
      (3 lần) 

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng 

Bồ-Tát.     (3 lần) 

 

(Phúng kinh) 

 

Tụng kinh Dược Sư công đức thù  

thắng hạnh.  
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Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng-sanh. 

Tốc vãng Vô Lượng Quang Phật sát.  

Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. 

Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu. 

Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ.  

Thế thế thường hành Bồ-tát đạo.  

Nguyện sanh Tây-phương Tịnh độ  

trung. 

Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. 

Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sanh. 

Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 

Nguyện dĩ thử công đức. 

Phổ cập ư nhất thiết. 

Ngã đẳng dữ chúng-sanh. 
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Giai cộng thành Phật đạo. 

 
(cầu nguyện – 1.cầu nguyện cho bản thân) 

 Đệ tử tên … pháp danh … đem 

công đức thọ trì kinh bản nguyện công 

đức của Đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang 

Như-Lai, cầu nguyện bịnh chướng tiêu 

trừ, phước thọ tăng trưởng, đời này 

thiện căn không bị trở ngại, kiếp sau 

đích thân tiếp nhận sự thọ ký tối 

thượng của Phật. 

 
(2. cầu nguyện cho người khác) 

 Đệ tử tên … pháp danh …, chí 

thành vì  … (tên người khác), pháp danh 
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… thọ trì kinh bản nguyện công đức 

của Đức Dược-Sư Lưu-Ly Quang Như-

Lai, cầu nguyện cho xxx  nhờ công đức 

này mà bịnh chướng tiêu tan, phước 

thọ tăng thượng, chánh tính không bị 

phá hoại, thiện căn không bị trở ngại, 

đời này thân cận, phụng sự Tam Bảo, 

kiếp sau đích thân nhận được sự thọ ký 

của Phật. 

 

(Hồi hướng công đức) 

 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Nguyện con và chúng sanh 
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Đều trọn thành Phật đạo. 

 

(Qui y Tam-Bảo) 

Tự qui y Phật, xin nguyện chúng 

sanh thể thao đạo cả, phát lòng vô 

thượng. 

Tự qui y Pháp, xin nguyện chúng 

sanh thấu rõ kinh tạng, trí huệ như 

biển. 

Tự qui y Tăng, xin nguyện chúng 

sanh, thống lý đại chúng hết thảy 

không ngại. 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

KINH DƯỢC SƯ 

 

Phần Sám dịch nghĩa 

Quyển Thượng 

 



 

 

Khai Kinh 

 

(Tán lễ Phật) 

 

Đại từ đại bi, Thương xót chúng sanh, 

Đại hỷ đại xả, Cứu vớt muôn loài 

Hào quang diệu tướng,  

Dùng tự trang nghiêm,  

Chúng con chí thành,   Quy y đảnh lễ. 

 

 Nhất tâm đảnh lễ Phật bảo thường 

trú khắp cả mười phương. 

 Nhất tâm đảnh lễ Pháp bảo thường 

trứ khắp cả mười phương. 
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 Nhất tâm đảnh lễ Tăng bảo thường 

trú khắp cả mười phương. 

 Nhất tâm đảnh lể Bổn Sư Thích 

Ca Mâu Ni Phật. 

 Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai. 

 Nhất tâm đảnh lễ kinh Bản 

Nguyện Công Đức của Đức Dược Sư 

Lưu Ly Quang Như Lai. 

 Nhất tâm đảnh lể chư Phật Bồ Tát 

trong pháp hội Dược Sư. 

 

(Cử Tán hương) 

 

Hương thơm tâm tánh 
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Đủ cả năm phần 

Vừa được đốt lên 

Bỡi lửa bản thể 

Thì cả pháp giới, 

Đều được chan hòa,  

Phàm cúng với thánh, 

Xông ướp tất cả; 

Chính trong hương thơm 

Quyện lên như vậy, 

Mà các Đức Phật 

Hiển lộ toàn thân. 

 Nam mô Hương Cúng Dường Bồ 

Tát Ma Ha Tát. (3 lần) 
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(Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh) 

Ám lam sa ha.   (21 lần) 

 

(Chấn ngọn làm sạch thân miệng ý) 

Án ta phạ bà phạ thuật đà, ta phạ đạt 

ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám.    
(7 lần) 

 

(văn phát nguyện) 

 

Kính lạy chư Thế Tôn 

Quy y các Phật đà, 

Nay con phát đại nguyện, 

Lễ bái Dược Sư sám 

Trên trả bốn ơn năng, 

Dưới giúp ba đường khổ, 

Những người  thấy nghe được, 
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Đều phát tâm Bồ Đề, 

Báo thân này kết thúc, 

Cùng sanh các Tịnh Độ. 

 

(Niệm hiệu Phật) 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật.       (3 lần) 

 Nam mô Dược Sư Hội Thượng 

Phật Bồ Tát.     (3 lần) 

 



 

 

Mở đầu vận dụng phương pháp 

sám hối “đạo tràng Dược Sư”, chúng 

con ngày nay nên đem tánh mạng mà 

quy y đảnh lễ chư Phật trong quá khứ, 

hiện tại và vị lai: 

Nam mô Quá Khứ Tỳ Bà Thi Phật. 

Nam mô Thi Khí Phật. 

Nam mô Tỳ Xá Phù Phật. 

Nam mô Câu Lưu Tôn Phật. 

Nam mô Câu Na Hàm Mâu Ni Phật. 

Nam mô Ca Diếp Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  

Phật. 

Nam mô Đương Lai Di Lạc Tôn Phật. 
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Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như  

Lai. 

Nam mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ  

Tát. 

 

Phương pháp sám hối “Dược Sư, tiêu 

tai diên thọ”, Quyển thượng. 

 

Hết thảy chư Phật thương tưởng 

chúng sanh, nên đã dạy cho phương 

pháp sám hối “đạo tràng Dược Sư”, là 

vì con người dơ bẩn quá nặng, bóng tối 

vô minh che khuất tâm trí, không hiểu 

nhân quả, không siêng sám hối. Phóng 

túng tham lam sân hận ngu si, buổn thả 
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sát sanh trộm cắp dâm dục.  Tội lỗi dơ 

bẩn đã tạo vô lượng vô biên, ác nghiệp 

oan cừu đã kết vô cùng vô tận, không 

hay không biết, ngày càng sâu dày. 

Đến nỗi thúc ngắn đời sống lâu dài mà 

thành chết yểu, chết oan, cách mất chức 

vị quan quyền mà thành thấp thỏi 

nghèo hèn, tước bỏ giàu sang, sung túc 

má thành nghèo khổ khốn cùng, chết 

non, con trai, con gái mà thành cô đơn 

lẻ chiếc.  Mắc vào chín cái chết ngang 

trái, sa xuống ba con đường ác đạo.  

Khổ qua nhiều mối, tự tạo tác, tự lãnh 

chịu.  Ác báo nhiều cách, hoặc đời này, 
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hoặc kiếp sau.  Tơ tóc không sai, dầu 

mau, dầu chậm chắc chắn phải trả. 

Nên xưa kia, Đức Thích Tôn đã từ 

bi cứu vớt, bằng cách nói bản kinh về 

Bản nguyện và công đức của Đức 

Dược sư Lưu Ly Quang Như Lai, dạy 

người đọc tụng hãy tạo hình tượng Đức 

Như Lai ấy bảy vị. Trước mỗi vị đặt 

bảy ngọn đền, cái lượng mỗi ngọn đèn 

lớn như bánh xe, đốt đến bốn mươi 

chín ngày, ánh sáng không tắt.  Nhưng 

việc ấy chỉ vua quan, cư sĩ đại gia, 

nhiều tiền lắm của, kho bồ tràn đầy mới 

làm nỗi, còn người kém sức, lòng dẫu 

ưng muốn mà không có khả năng làm 
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cho trang nghiêm đúng cách. Vì lý do 

ấy mà căn cứ chính trong kinh Bản 

nguyện công đức nói trên, diễn ra 

phương pháp sám hối, “Tiêu tai diên 

thọ”, tiện cho mọi người tắm gội trai 

giới, hoặc trong chùa chiền, hoặc nơi 

nhà cửa, hoặc mời các vị xuất gia, hoặc 

cùng những người thiện niệm, rưới 

quét sửa dọn, hương hoa đền nến, tùy 

sức hiến cúng, y văn đọc tụng, chí 

thành lễ bái, như thê thì không có sự 

mong cầu nào không ứng nghiệm, 

không có sự ước nguyện nào không 

hoàn thành. 
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Trong kinh dạy rằng, bộc bạch 

sám hối tội ác đã làm, là điều mà Tịnh 

danh đại sĩ ưa chuộng. Vì vậy mà sửa 

chữa quá khứ, tu tỉnh tương lai, tẩy giặt 

thân tâm, đoạn tuyệt ác pháp, thề 

không làm lại, tội lỗi nhiều kiếp sách 

hết không còn, nên tùy nguyện cầu thỏa 

mãn tất cả. Đệ tử chúng con chí tâm 

đảnh lễ, khẩn cầu sám hối: 

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  

Phật. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như  

Lai. 

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. 
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Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương khắp pháp giới, thuộc thì 

quá khứ; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

hiện tại; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

vị lai; 

Kính lạy kinh Bản nguyện công 

đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai; 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ  

Tát, 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ  
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Tát,  

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát, 

Nam mô Dược Vương Bồ Tát, 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát,  

Nam mô Di Lạc Bồ Tát, 

Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát. 

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. 

Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ 

Tát dưới cây tiếng nhạc; 

Kính lạy các vị đại thánh tăng là 

tôn giả A Nan và tám ngàn vị tỷ kheo; 
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Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. 

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối 

tiếp.  Nghĩ lại thời kỳ Phật pháp tương 

tự xuất hiện, nếu mọi người vì muốn 

lợi ích an lạc, nhổ trừ tất cả nghiệp 

chướng, xây dựng công đức hơn lạ; 

muốn tu tập một cách đầy đủ đại 

nguyện của chư Phật, và thọ trì một 

cách trọn vẹn danh hiệu và kho báu 

chánh pháp của chư Phật; muốn được 

vô thượng chánh biến giác bâm hai 

tướng tốt và tám mươi tướng phụ trang 

hoàng cơ thể; muốn được vô lượng trí 

tuệ phương tiện để làm cho chúng sanh 

đứng yên trong pháp đại thừa; muốn tu 
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hành phạn hạnh, được giới thể không 

thiếu sót, trọn vẹn giới pháp ba loại, 

tuyện đối thanh tịnh, không có phá 

phạm; muốn được các giác quan đều 

hoàn bị, không mọi tật nguyền và bịnh 

khổ, nhà cửa, thân thuộc và đồ dung 

đều đủ và lưới của ma vương, cổi mở 

ràng buộc của ngoại đạo, pháp nhổ 

rừng rậm của mọi thứ ác kiến; nếu có 

nữ nhân muốn chuyển nữ thành nam, 

đầy đủ hình tướng trượng phu; muốn 

cầu con trai được con trai, cầu con gái 

được con gái, cầu sống lâu được sống 

lâu; hoặc bị phép vua làm tội mà muốn 

giải thoát mọi sự lo sợ thống khổ; 
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muốn được đồ ăn, đồ uống tuyệt diệu, 

pháp vi no đủ, mọi thứ y phục tuyệt 

diệu và tất cả đồ trang sức bằng vàng 

ngọc muốn thực hành bố thí, mọi thứ 

mình có tooàn không ham tiếc, hiến cả 

cho người đến xin; muốn được chánh 

kiến, tinh tiến và ý thích khéo điêu 

luyện, đa văn thông lợi, lý giải nghĩa lý 

cực kỳ sâu xa, thường cầu thắng pháp. 

thường gặp thiện hữu; muốn thọ trì giới 

pháp; nguyện sanh thế giới hệ Cực Lạc 

ở phía Tây, chỗ A Di Đà Phật, để được 

nghe chánh pháp của Ngài; nếu có giới 

pháp đã phá hủy mà muốn phục hồi 

thanh tịnh, sinh mạng đã hết mà muốn 
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cứu, muốn nối, cho đến quốc độ và dân 

chúng bị mọi sự ngang trái và mọi sự 

tai nạn mà muốn tiêu trừ cho ẩn mất để 

mưa gió thuận thời, dân chúng vui vẻ, 

thì hãy trang nghiêm đúng cách, quy y 

và đảnh lễ Đức Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai, nhất tâm tinh tiến, tu 

tập chánh định. Tại sao, vì Đức Như 

Lai ấy, khi làm hạnh Bồ tát, đã phát 

mười hai đại nguyện tối thượng và 

nhiệm mầu, tạo ra công đức thù thắng, 

nên làm cho những người nghe được 

thì nghiệp chướng tiêu trừ, hết thảy sở 

cầu đều được mãn nguyện.  Điều này, 

chỉ các vị Bồ Tát còn hệ thuộc một đời 
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mới có khả năng tin và hiểu đúng như 

sự thực, tu hành đúng như Phật dạy.  

Nên phải đem thân thể, tính mạng và 

tài sản ra, không lẫn, không tiếc, tận 

lực trang nghiêm, thì quyết chắc được 

kết quả và toại nguyện.  Vì nghĩ lại như 

vậy, nên ngày nay đệ tử cùng những 

người hiện diện, tất cả đều chí tâm quy 

mạng đảnh lễ: 

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật, 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật, 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như  

Lai 

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. 
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Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

quá khứ; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

hiện tại; 

Kinh lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

vị lai; 

Kính lạy kinh Bản nguyện công 

đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai: 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ  

Tát. 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ  
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Tát. 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát,  

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát, 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát, 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát, 

Nam mô Dược Vương Bồ Tát, 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát, 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát,  

Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát, 

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát, 

Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ 

Tát duới cây tiếng nhạc; 

Kính lạy các vị đại thánh tăng là 

tôn giả A Nan và tám ngàn vị tỷ kheo. 
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Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. 

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối 

tiếp.  Nguyện xin chư Phật Bồ Tát 

đồng vận từ bi giáng lâm đạo tràng; 

tooàn thể tám bộ thiên long, các tướng 

Dạ xoa, cùng sinh thương tưởng, đi đến 

đạo tràng.  Các thánh chúng như vậy, 

xin cùng chứng minh.  Chúng con ngày 

nay, muốn vì chúng sanh khắp cả mười 

phương và toàn thể lục đạo, mà tu hành 

tuệ giác vô thượng, đoạn trừ hết thảy 

nghiệp chướng, cùng vào biển cả đại 

nguyện của Đức Như Lai, để hiện sắc 

thân khắp nơi nơi trong một niệm mà 

cúng dường hết thảy Tam Bảo khắp cả 
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mười phương, nơi trong một niệm mà 

hóa độ cùng khắp tất cả chúng sanh 

trong lục đạo, làm cho họ nhập vào tuệ 

giác vĩ đại và bình đẳng. Vì muốn như 

vậy nên ngày nay nhất tâm tinh tiến, tu 

hành đúng như lời Phật dạy.  Nguyện 

xin chư Phật, Bồ Tát, Đức Dược Sư 

Như Lai, đem năng lực bản nguyện mà 

nhận cho sự sám hối của con, làm cho 

việc con làm quyết định phá trừ nghiệp 

chướng, viên thành hạnh nguyện.  Như 

kinh đã dạy, nguyện xin chứng minh.  

“Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như 

Lai, ứng cúng, chánh biến tri, minh 

hạnh viên mãn, quang minh, quảng đại.  
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Công đức đồ sộ, thân khéo an trú.  

Lưới sáng tráng lệ quá hơn nhật 

nguyệt. Chúng sanh tối tăm được soi 

sáng cả.  Tùy mong cầu gì cũng đều 

toại nguyện.  Bao nhiêu bịnh khổ đều 

tiêu tan cả.  Vô lượng Bồ Tát hạnh, vô 

lượng thiện phương tiện, và vô lượng 

quảng đại nguyện, của Đức Phật Dược 

Sư, mong một đại kiếp hay hơn một đại 

kiếp, ta, Thích Ca Như Lai, nói một 

cách đầy đủ, thì đại kiếp ấy có thể kết 

thúc mau chóng, còn hạnh, nguyện và 

phương tiện của Đức Phật này vẫn 

không cùng tận”.  Vì thế mà chúng con 

chí tâm quy mạng đảnh lễ: 
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Nam mô, bạc già phạt đế, bệ sát xã 

lũ rô - bệ lưu ly bát lạt bà – hát ra xà 

dã, đát tha yết đa dã, a ra hát đế, tam 

miệu tam bột đà da, đát diệt tha: Án, bệ 

sát thệ, bệt sát thệ, bệt sát xã – tam một 

yết đế, sá ha.      (3 lần) 

Nam mô Dược Sư Hội Thượng 

Phật Bồ Tát.     (3 lần) 

 



 

 

Hoàn Kinh 
(Tán Phật) 

 

Kính lạy Đức Dược Sư, 

Chánh giác rất vi diệu, 

Ở cõi Tịnh Lưu Ly, 

Thuộc phía đông cõi này; 

Ngài thật khó nghĩ bàn, 

Đủ ba vô số kiếp, 

Và không ai sánh bằng,  

Với mười hiệu tôn xưng 

Trong nhân đã pháp ra 

Mười hai môn đại nguyện, 

Trong quả đã viên mãn 
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Trăm ngàn loại tướng hảo; 

Biển từ bi rộng lớn 

Khó ai lường cho nổi, 

Núi công đức cao cả 

Không thể khen cho cùng. 

Nam mô Đông Tịnh Lưu Ly giới 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng 

cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, 

thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, 

điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, 

Phật Thế Tôn. 

 

(Niệm Phật) 

 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.  
(30 đến 108 lần) 
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Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ 

Tát.       (3 lần) 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ 

Tát.        (3 lần cho mỗi danh hiệu trở xuống) 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát.  

Nam mô Dược Vương Bồ Tát. 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát. 

 
(cầu nguyện – 1.cầu nguyện cho bản thân) 

 Đệ tử tên … pháp danh … đem 

công đức thọ trì kinh bài sám theo 
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phương pháp sám hối “đạo tràng Dược-

Sư”, cầu nguyện bịnh chướng tiêu trừ, 

phước thọ tăng trưởng, đời này thiện 

căn không bị trở ngại, kiếp sau đích 

thân tiếp nhận sự thọ ký tối thượng của 

Phật. 

 
(2. cầu nguyện cho người khác) 

 Đệ tử tên … pháp danh …, 

chí thành vì  … (tên người khác), pháp 

danh … bài sám theo phương pháp sám 

hối “đạo tràng Dược-Sư”, cầu nguyện 

cho … nhờ công đức này mà bịnh 

chướng tiêu tan, phước thọ tăng 

thượng, chánh tính không bị phá hoại, 



Hoàn Kinh - Quyển Thượng                                                          157 
 

thiện căn không bị trở ngại, đời này 

thân cận, phụng sự Tam Bảo, kiếp sau 

đích thân nhận được sự thọ ký của 

Phật. 

 

(Hồi hướng) 

 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Nguyện con và chúng sanh 

Đểu trọn thành Phật đạo. 

 

(Quy Y Tam Bảo) 

 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng 

sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô 

thượng. 
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Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng 

sanh, thấu rõ  kinh tạng, trí tuệ như 

biển. 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng 

sanh, quản lý đại chúng hết thảy không 

ngại. 

 

 



 

 

 

 

 

KINH DƯỢC SƯ 

 

Phần Sám dịch nghĩa 

Quyển Trung 

 

 

 



 

Khai Kinh 

(Tán lễ Phật) 

 

Đại từ đại bi, Thương xót chúng sanh, 

Đại hỷ đại xả, Cứu vớt muôn loài 

Hào quang diệu tướng,  

Dùng tự trang nghiêm,  

Chúng con chí thành,   Quy y đảnh lễ. 

 

 Nhất tâm đảnh lễ Phật bảo thường 

trú khắp cả mười phương. 

 Nhất tâm đảnh lễ Pháp bảo thường 

trứ khắp cả mười phương. 

 Nhất tâm đảnh lễ Tăng bảo thường 

trú khắp cả mười phương. 



Khai Kinh - Quyển Trung                                                              161 
 

 Nhất tâm đảnh lể Bổn Sư Thích 

Ca Mâu Ni Phật. 

 Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai. 

 Nhất tâm đảnh lễ kinh Bản 

Nguyện Công Đức của Đức Dược Sư 

Lưu Ly Quang Như Lai. 

 Nhất tâm đảnh lể chư Phật Bồ Tát 

trong pháp hội Dược Sư. 

 

(Cử Tán hương) 

 

Hương thơm tâm tánh 

Đủ cả năm phần 

Vừa được đốt lên 
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Bỡi lửa bản thể 

Thì cả pháp giới, 

Đều được chan hòa,  

Phàm cúng với thánh, 

Xông ướp tất cả; 

Chính trong hương thơm 

Quyện lên như vậy, 

Mà các Đức Phật 

Hiển lộ toàn thân. 

 Nam mô Hương Cúng Dường Bồ 

Tát Ma Ha Tát.    (3 lần) 

 

(Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh) 

Ám lam sa ha.   (21 lần) 
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(Chấn ngọn làm sạch thân miệng ý) 

Án ta phạ bà phạ thuật đà, ta phạ đạt 

ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám.    
(7 lần) 

 
(văn phát nguyện) 

 

Kính lạy chư Thế Tôn 

Quy y các Phật đà, 

Nay con phát đại nguyện, 

Lễ bái Dược Sư sám 

Trên trả bốn ơn năng, 

Dưới giúp ba đường khổ, 

Những người  thấy nghe được, 

Đều phát tâm Bồ Đề, 
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Báo thân này kết thúc, 

Cùng sanh các Tịnh Độ. 

 

(Niệm hiệu Phật) 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật.       (3 lần) 

Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ 

Tát.     (3 lần) 

 



 

Phương pháp sám hối “Dược 

Sư, tiêu tai diên thọ”, quyển trung. 

 

Hết thảy chư Phật thương tưởng 

chúng sanh, nên đã dạy cho phương 

pháp sám hối “đạo tràng Dược Sư”, 

nên ngày nay chúng đem tánh mạng mà 

quy y đảnh lễ hết thảy chư Phật: 

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  

Phật. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như  

Lai. 

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. 
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Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới thuộc thì 

quá khứ; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương khắp pháp giới, thuộc thì 

hiện tại, 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương khắp pháp giới, thuộc thì 

vị lại, 

Kính lạy kinh Bản nguyện công 

đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai; 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ  

Tát. 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ  
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Tát. 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. 

Nam mô Dược Vương Bồ Tát. 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát.  

Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát. 

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. 

 Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ 

Tát dưới cây Tiếng nhạc; 

 Kính lạy các vị đại thánh tăng già 

Tôn giả A Nam và tám ngày vị tỳ kheo; 
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Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. 

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối 

tiếp.  Đệ tử chúng con khắp vì bốn ơn, 

ba cõi và pháp giới chúng sanh, nguyện 

đoạn trừ cả ba thứ chướng ngại, nên 

quy tánh mạng đề nơi Phật, đảnh lễ mà 

sám hối.  Con với chúng sanh, vô thỉ 

đến giờ, do ái và kiến mà trong chấp 

nhân ngã, ngoài vì bạn xấu, nên không 

tùy hỷ ai cả, dầu là một điều thiện bằng 

tơ tóc, chỉ biết khắp cả thân miệng ý 

cùng làm đủ các ác nghiệp. Việc tuy 

không rộng mà ác ý bủa khắp.  Ngày 

đêm liên tục, không có gián đoạn. Che 

giấu lỗi lầm, không muốn ai hay.  
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Không sợ ác đạo, không hổ không thẹn.  

Bài bác, cho rằng không có nhân quả. 

Tội chướng như vậy mà chưa hề trãi 

qua sự sám hối nào cả.  Chúng con 

ngày nay đối trước chư Phật khắp cả 

mười phương, trước Đức Dược Sư Như 

Lai, tin tưởng sâu sa nguyên lý nhân 

quả, phát sanh hổ thẹn hệ trọng và phát 

sanh sợ hãi to lớn mà bộc bạch sám 

hối.  Đoạn tâm lien tục mà phát tâm Bồ 

Đề.  Đoạn ác tu thiện, siêng năng thúc 

dục cả thân miệng ý.  Đổi bỏ tánh xấu 

nặng nề ngày xưa mà tùy hỷ đối vói 

người phàm cũng như bực thánh, dầu 

chỉ một điều thiện bằng tơ tóc mà thôi.  
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Nghĩ nhớ Đức Phật Dược Sư có cái sức 

của thệ nguyện to lớn, có thể cứu vớt 

con, đem con ra khỏi biển hai chết (37) 

mà đặt lên trên bờ ba đức (38), nên 

nguyện xin Ngài từ bi, thương xót 

nhiếp thọ.  Tất cả đều chí tâm quy 

mạng đảnh lễ: 

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  

Phật. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như  

Lai. 

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. 
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Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

quá khứ; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

hiện tại; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

vị lai; 

Kính lạy kinh Bản nguyện công 

đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai; 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ  

Tát. 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ  
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Tát. 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. 

Nam mô Dược Vương Bồ Tát. 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát.  

Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát. 

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. 

 Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ 

Tát dưới cây Tiếng nhạc; 

Kính lạy các vị đại thánh tăng già 

Tôn giả A Nam và tám ngày vị tỳ kheo; 
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Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. 

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối 

tiếp. Đệ tử chúng từ vô thỉ đến ngày 

nay, có cái bịnh tham lam sân hận và 

tật đố, cái bịnh kiêu mạn ngạo ngược, 

cái bịnh không biết thiện ác, cái bịnh 

không tin tội phước, cái bịnh bất hiếu 

ngũ nghịch (39), cái bịnh phá nhục Tam 

Bảo, cái bịnh không tu trai giới, cái 

bịnh phá phạm thi la (40), cái bịnh khen 

mình chê người, cái bịnh ham được 

không chán, cái bịnh say mê tiếng hay 

và chạy theo sắc đẹp, cái bịnh ham hố 

hơi thơm, và ưa thích đụng chạm, cái 

bịnh tin theo sự thấy cong, và ngược 
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(41), cái bịnh đam mê tửu sắc mà phóng 

túng vô độ, cái bịnh dầu gặp thầy mà 

cho lại cho thuốc không đúng, cái bịnh 

vô lượng tai nạn, khổ nhục, và bi thảm 

sầu muộn khắc nữa, ngâm nấu bức 

bách, làm cho cả cơ thể lẫn tâm trí đều 

chịu thống khổ.  Muốn làm cho những 

bịnh khổ ấy tiêu trừ, sở cầu mãn 

nguyện, nên bấy giờ Đức Thế Tôn 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai nhập 

định danh hiệu Diệt trừ mọi khổ não 

của chúng sanh.   Nhập định ấy rồi, từ 

trong nhục kế phóng ra ánh sáng lớn. 

Trong ánh sáng này diễn ra Đà la ni vĩ 

đại sau đây:  “Nam mô, bạc già phạt 
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đế, bệ sát xã lũ rô, bệ lưu ly bát lạt bà, 

hát ra xà dã, đát tha yết đa dã, a ra hát 

đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt 

tha: Án, bệ sát thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, 

tam một yết đế, sá ha.”  Khi trong ánh 

sáng diễn ra Đà la ni vĩ đại ấy rồi, đại 

địa chấn động, phóng ánh sáng lớn, hết 

thảy chúng sanh bịnh khổ tiêu trừ, 

hưởng được cái vui yên ổn. 

Do đó, mà biết công năng sám hối 

là tể thuốc linh nghiệm làm lành bịnh 

thân tâm, là toa thuốc thần kỳ làm thoát 

khổ sinh tử.  Có vị đại y vương theo 

bịnh đặt thuốc: từ bi hỷ xã là thuốc, 

nhẫn nhục nhu hòa là thuốc, chánh tín 
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Tam Bảo là thuốc, siêng tu phước tuệ 

là thuốc, sáu ba la mật là thuốc, ăn no 

cam lộ là thuốc, ham cầu pháp vị là 

thuốc, tu chân dưỡng khí là thuốc, phản 

bản hoàn nguyên là thuốc, có lỗi đổi 

được là thuốc, phương tiện khôn khéo 

là thuốc, không động vì tiếng hay sắc 

đẹp là thuốc, lắng lòng tuyệt dục là 

thuốc.  Thường dung những thứ thuốc 

như vậy giã ra, giần đi, rồi hợp lại mà 

thường thường đem uống. 

Nhưng chúng sanh nếu bịnh lẽ ra 

cùng một bịnh, chúng sanh cần thuốc lẽ 

ra cùng một thuốc.  Nếu nói có nhiều 

pháp thì thế là điên đảo.  Nếu căn cứ 
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thật tướng của nhất thừa(42) mà nói, thì 

đâu có thêm có bớt, có dơ, có sách, có 

lành, có dữ, có tội, có phước, có bịnh, 

có thuốc.  Nhìn lại phương tiện trước 

đã áp dụng, thật như người trong chiêm 

bao: chiêm bao thấy thân bị bịnh nên 

tìm thầy uống thuốc mà được hết, được 

lành; đến lúc tỉnh giấc chiêm bao thì rõ 

ra vốn là không bịnh, sự không bịnh 

cũng không, huống chi thầy với thuốc.  

Nên bịnh của chúng sanh toàn là bịnh 

huyễn, thuốc của chư Phật toàn là 

thuốc huyễn.  Do đó mà biết, pháp mà 

Như Lai thuyết ra toàn là một tướng, 

một vị.  Tướng vị giải thoát, tách rời 
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diệt sạch, cứu cánh Niết Bàn, chung 

quy về Không (43).  Ví như từ một đám 

mây mà mưa xuống, thì cây thuốc lớn, 

nhỏ gì cũng được tốt tươi, chúng con 

ngày nay nhờ ơn Phật mà được nghe 

danh hiệu của Đức Thế Tôn Dược Sư 

Lưu Ly Quang Như Lai, không còn có 

nữa cái nạn bịnh khổ, mới có khả năng 

đạt đến một cách trọn vẹn tuệ giác vô 

thượng Bồ Đề.  Vì vậy, ngày nay 

chúng con đốc suất nhau, cùng nhau 

nhất tâm, suốt đời quy y Phật, Pháp, 

Tăng. Và bây giờ quy y đảnh lễ hết 

thảy chư Phật: 

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. 
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Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  

Phật. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như  

Lai. 

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

quá khứ; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

hiện tại; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới, thuộc thì 

vị lai; 
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Kính lạy kinh Bản nguyện công 

đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai; 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ  

Tát. 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ  

Tát. 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. 

Nam mô Dược Vương Bồ Tát. 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát.  
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Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát. 

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. 

Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ 

Tát dưới cây Tiếng nhạc; 

Kính lạy các vị đại thánh tăng già 

Tôn giả A Nam và tám ngày vị tỳ kheo; 

Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. 

Đảnh lể chư Phật rồi lại sám hối 

tiếp.  Nếu người ngào muốn thoát bịnh 

khổ nên vì họ mà bảy ngày đêm thọ trì 

Bát quan trai giới.  Nên đem đồ ăn, đồ 

uống và đồ dung, tùy sức liệu biện mà 

cúng dường Tỳ kheo tăng.  Ngày đêm 

sáu buổi lể bái hành đạo, cúng dường 

Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang 
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Như Lai.  Đọc tụng Bản kinh tôn quý 
(44) bốn mươi chín biến.  Đốt bốn mươi 

chín ngọn đèn ngọn đèn.  Đến bốn 

mươi chín ngày đêm, ánh sáng không 

đứt. Như vậy thì có thể qua được tai 

nạn nguy khốn, không bị mọi thứ 

ngang trái và quỷ dữ tác hại. Vì vậy 

ngày nay đệ tử cùng với những người 

hiện diện, tất cả đều cùng cực tinh tiến 
(45), đốt hương rãi hoa, thắp đèn treo 

phan(46), phóng sanh tu phước, để được 

qua khỏi khốn khổ, không gặp mọi sự 

hoạn nạn.  Nguyện xin Đức Như Lai 

chứng minh cho sự sám hối của con. 



Phương Pháp Sám Hối - Quyển Trung                                          183 
 

Đệ tư chúng con từ vô thỉ đến 

ngày nay, làm gì cũng không vừa ý.  

Nên biết tất cả đều vì quả báo sót lại 

của ác nghiệp từ quá khứ đến nay mà 

gây ra. Vì vậy, ngày nay cần phải nổ 

lực mà cầu xin sám hối. Sám hối quả 

bảo ác mộng, những cảnh tượng khủng 

khiếp, những sự không cát tường của 

trong loài người. Sám hối quả báo bịnh 

dữ liền năm, lắm tháng không lành, gối 

gường nắm chiếu, không thể đứng đi 

của trong loài người.  Sám hối quả báo 

đông ôn hạ dịch (47), sốt rét đọc và 

thương hàn của trong loài người.  Sám 

hối quả báo thủy tai hỏa hoạn, trộm 
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cướp giặc giả, chiến tranh nguy khốn 

của trong loài người.  Sám hối quả báo 

bị sư tử, cọp, sói, rắn độc, bò bạp, rít và 

sâu làm hại củ trong loài người. Sám 

hối quả báo sanh lão bịnh tử, lo buồn 

khổ não của trong loài người.  Sám hối 

quả báo thân miệng và ý toàn là công 

cụ tạo tác và tăng trưởng đủ thứ ac 

nghiệp của cả chúng sanh. Sám hối quả 

báo sẽ sa vào ba ác đạo, nhiều lần ngàn 

năm chịu mọi sự khổ sở khốc liệt của 

cả chúng sanh.  Sám hối quả báo đáng 

lý trôi lăn vô cùng trong địa ngục, súc 

sanh, và loài quỷ (48) của cả chúng sanh. 

Sám hối quả báo lại sanh nữa trong các 
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ác đạo của cả chúng sanh.  Sám hối quả 

báo làm tôi tới người, bị người sai sử 

của cả chúng sanh. Sám hối quả báo 

hoạc làm trâu, bò, lừa, ngựa, lạc đà, 

thường bị đánh đập.  Lại còn quả báo 

luôn luôn mang nặng chở nhiều, đi theo 

đường phải đi mà bị đói khát hành hạ 

của cả chúng sanh. Sám hối quả báo bị 

bùa ếm thuốc độc và quỷ khởi thi (49) 

ngụy tao yêu dị của loài người. Cùng 

loại như vậy, trong hiện tại cũng như vị 

lai.  Loài người cũng như chư Thiên, 

quả báo có vô lượng tai họa, ngang trái, 

biến cố, thời khí ương ách, hoạn nạn, 

suy tổn và quấy phá.  Chúng con ngày 
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nay chí thành hướng về Đức Phật Dược 

Sư, về Thánh chúng quy tụ như biển 

cả, mà cầu xin sám hối, nguyện tiêu 

diệt cả.  

Trước đã cứu xét cái lẽ cứu cánh 

là bịnh này thuốc này đồng một huyễn 

ảo, lại cứu xét mà sám hối trọn vẹn hết 

thảy báo chướng do các nghiệp gây ra.  

Nay nên tuần tự phát nguyện hồi 

hướng. Đệ tử chúng con nguyện đem 

công đức được phát sanh bởi sự sám 

hối ba thứ chướng ngại mà hồi hướng 

cả, hiến cho hết thảy chúng sanh để 

cùng sám hối.  Nguyện cùng chúng 

sanh từ nay sắp đi, cho đến ngày thực 
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hiện tuệ giác vô thượng, nhớ khổ sanh 

tử mà phát Bồ Đề tâm. Đổi ác làm 

lành, bỏ tà về chánh.  Thân tâm an lạc, 

diệu toán vô cùng. Áo cơm sung túc, 

nhà cửa, thân thuộc, đồ dung và kho 

nẫm tràn đầy.  Hình tướng đoan chánh, 

trí tuệ thong minh, uy nghiêm dũng 

liệt. Các tướng Dạ xoa hộ vệ, chư Phật 

thánh chúng nhiếp thọ.  Làm gì cũng 

được ân trạch của đức Từ Bi(50). 

Đệ tử chúng con lại nguyện từ nay 

sắp đi, mau chứng tuệ giác Bồ Đề, 

tướng tốt tướng phụ và ánh sáng (51) 

đều tráng lệ, lạ và hơn cả.  Nguyện 

chúng sanh được ánh sáng soi sáng, tùy 
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ý hướng mà làm mọi sự nghiệp.  

Nguyện chúng sanh cùng được vô tận 

những vật hưỡng dụng, không có sự 

thiếu thốn.  Nguyện chúng sanh xây 

dựng đại thừa, đều được ở yên trong 

đạo giác ngộ(52).  Nguyện chúng sanh 

được giới thể không thiếu sót, giả sử 

phá phạm thì phục hồi thanh tịnh. 

Nguyện chúng sanh đẹp đẽ, thông 

minh, giác quan hoàn bị, hết mọi bịnh 

khổ.  Nguyện chúng sanh bịnh khổ tan 

biến nhà cửa, thân thuộc và đồ dung, 

đầy đủ tất cả.  Nguyện chúng sanh 

chuyển thân nữ nhân thành thân nam 

tử, đủ tướng trượng phu, cho đến thực 
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hiện tuệ giác vô thượng.  Nguyện 

chúng sanh thoát khổi mạng lưới của 

ma vương, cõi mở thắt buộc của ngoại 

đạo.  Nguyện chúng sanh, phép vua 

làm tội, bi thảm sầu muộn ngâm nấu 

bức bách đều thoát được cả.  Nguyện 

chúng sanh ăn uống no đủ, sau đó lại 

được xây dựng bằng cái vui cứu cánh 

của pháp vị.  Nguyện chúng sanh, như 

sở thích của họ, mọi thứ y phục tùy ý 

mong muốn đầy đủ tất cả. 

Lại nguyện tất cả chúng sanh, 

sống lâu, giàu có, quan chức, con trai, 

con gái, cầu gì cũng toại nguyện cả.  

Nguyện tất cả quốc độ, trăm sự quái dị, 
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chín cái chết ngang trái, tám thứ 

chướng nạn, ba thứ tai họa(53), nước 

khác xâm lăng quấy nhiễu, đạo tặc làm 

phản làm loạn, hết thảy nạn dữ như vậy 

tiêu mất tất cả; quốc độ yên ổn, gió 

mưa điều hòa, lúc má thành thục, mọi 

người vô bịnh, vui vẻ, hạnh nguyện bồ 

đề sáng chói hơn lên trong từng ý nghĩ, 

cứu giúp chúng sanh đau khổ thì luôn 

luôn tưởng như cứu vớt bản thận. 

Lại nguyện đời đời kiếp kiếp, sanh 

ra ở đâu cũng không rơi nhằm những 

chỗ biên thùy, mọi rợ, mà lại sinh vào 

gia đình chánh tín; tướng mạo đoan 

nghiêm, trí tuệ biện tài; viễn ly ác pháp, 
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thân cận thiện hữu; kiên trì giới hạnh, 

kiến lập đại thừa.  Lại nguyện đời đời 

kiếp kiếp, sanh ra ở đâu cũng chấn 

hưng pháp Phật, phá hủy lưới ma; phấn 

chí mà tu hành đầy đủ sáu ba la mật; 

quảng tu cúng dường để trang nghiệm 

hai thứ phước tuệ, nhẫn nhục tinh tiến 

để thực hiện tuệ giác Bồ đề. 

Chúng con ngày nay nên nghĩ báo 

ân đức của Đức Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai, bằng cách thường nên 

như vậy mà lợi ích an lạc hết thảy 

chúng sanh.  Vì thế mà chúng con chí 

tâm quy y đảnh lễ: 
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Nam mô, bạc già phạt đế, bệ sát xã 

lũ rô, bệ lưu ly bát lạt bà, hát ra xà dã, 

đát tha yết đa dã, a ra hát đế, tam miệu 

tam bột đà da, đát điệt tha: Án bệ sát 

thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết 

đế, sa ha.      (3 lần) 

Nam mô Dược Sư Hội Thượng 

Phật Bồ Tát.     (3 lần) 

 



 

Hoàn Kinh 

 

(Tán Phật) 

 

Kính lạy Đức Dược Sư, 

Chánh giác rất vi diệu, 

Ở cõi Tịnh Lưu Ly, 

Thuộc phía đông cõi này; 

Ngài thật khó nghĩ bàn, 

Đủ ba vô số kiếp, 

Và không ai sánh bằng,  

Với mười hiệu tôn xưng 

Trong nhân đã pháp ra 

Mười hai môn đại nguyện, 

Trong quả đã viên mãn 

Trăm ngàn loại tướng hảo; 



194                                                               Kinh Sám Dược Sư 
 

Biển từ bi rộng lớn 

Khó ai lường cho nổi, 

Núi công đức cao cả 

Không thể khen cho cùng. 

 Nam mô Đông Tịnh Lưu Ly giới 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng 

cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, 

thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, 

điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, 

Phật Thế Tôn. 

 

(Niệm Phật) 
 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.  
(30 đến 108 lần) 
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Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ 

Tát.       (3 lần) 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ 

Tát.        (3 lần cho mỗi danh hiệu trở xuống) 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát.  

Nam mô Dược Vương Bồ Tát. 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát. 

 
(cầu nguyện – 1.cầu nguyện cho bản thân) 

 Đệ tử tên … pháp danh … đem 

công đức thọ trì kinh bài sám theo 
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phương pháp sám hối “đạo tràng Dược-

Sư”, cầu nguyện bịnh chướng tiêu trừ, 

phước thọ tăng trưởng, đời này thiện 

căn không bị trở ngại, kiếp sau đích 

thân tiếp nhận sự thọ ký tối thượng của 

Phật. 

 

(2. cầu nguyện cho người khác) 

 Đệ tử tên … pháp danh …, 

chí thành vì  … (tên người khác), pháp 

danh … bài sám theo phương pháp sám 

hối “đạo tràng Dược-Sư”, cầu nguyện 

cho … nhờ công đức này mà bịnh 

chướng tiêu tan, phước thọ tăng 

thượng, chánh tính không bị phá hoại, 
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thiện căn không bị trở ngại, đời này 

thân cận, phụng sự Tam Bảo, kiếp sau 

đích thân nhận được sự thọ ký của 

Phật. 

 

(Hồi hướng) 

 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Nguyện con và chúng sanh 

Đểu trọn thành Phật đạo. 
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(Quy Y Tam Bảo) 

 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng 

sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô 

thượng. 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng 

sanh, thấu rõ  kinh tạng, trí tuệ như 

biển. 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng 

sanh, quản lý đại chúng hết thảy không 

ngại. 

 



 

 

 

 

 

 

KINH DƯỢC SƯ 

 

 

Phần Sám dịch nghĩa 

Quyển Hạ 

 

 

 



 

 

Khai Kinh 

(Tán lễ Phật) 

 

Đại từ đại bi, Thương xót chúng sanh, 

Đại hỷ đại xả, Cứu vớt muôn loài 

Hào quang diệu tướng,  

Dùng tự trang nghiêm,  

Chúng con chí thành,   Quy y đảnh lễ. 

 

 Nhất tâm đảnh lễ Phật bảo thường 

trú khắp cả mười phương. 

 Nhất tâm đảnh lễ Pháp bảo thường 

trứ khắp cả mười phương. 
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 Nhất tâm đảnh lễ Tăng bảo thường 

trú khắp cả mười phương. 

 Nhất tâm đảnh lể Bổn Sư Thích 

Ca Mâu Ni Phật. 

 Nhất tâm đảnh lễ Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai. 

 Nhất tâm đảnh lễ kinh Bản 

Nguyện Công Đức của Đức Dược Sư 

Lưu Ly Quang Như Lai. 

 Nhất tâm đảnh lể chư Phật Bồ Tát 

trong pháp hội Dược Sư. 

 

(Cử Tán hương) 

 

Hương thơm tâm tánh 

Đủ cả năm phần 
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Vừa được đốt lên 

Bỡi lửa bản thể 

Thì cả pháp giới, 

Đều được chan hòa,  

Phàm cúng với thánh, 

Xông ướp tất cả; 

Chính trong hương thơm 

Quyện lên như vậy, 

Mà các Đức Phật 

Hiển lộ toàn thân. 

Nam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát 

Ma Ha Tát.     (3 lần) 

 

(Chân ngôn làm sạch ngoại cảnh) 

Ám lam sa ha.   (21 lần) 
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(Chấn ngọn làm sạch thân miệng ý) 

Án ta phạ bà phạ thuật đà, ta phạ đạt 

ma ta phạ, bà phạ thuật độ hám.    
(7 lần) 

(văn phát nguyện) 

 

Kính lạy chư Thế Tôn 

Quy y các Phật đà, 

Nay con phát đại nguyện, 

Lễ bái Dược Sư sám 

Trên trả bốn ơn năng, 

Dưới giúp ba đường khổ, 

Những người  thấy nghe được, 

Đều phát tâm Bồ Đề, 

Báo thân này kết thúc, 
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Cùng sanh các Tịnh Độ. 

 

(Niệm hiệu Phật) 

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni 

Phật.       (3 lần) 

Nam mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ 

Tát.       (3 lần) 

 



 

Phương pháp sám hối “Dược Sư, 

Tiêu Tai Diên Thọ”, quyển Hạ 

Chư Phật trong ba thì gian thương 

tưởng chúng sanh, dạy cho phương 

pháp sám hối “đạo tràng Dược Sư”, 

nên ngày nay chúng con đem tánh 

mạng mà quy y đảnh lễ hết thảy chư 

Phật: 

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  

Phật. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như  

Lai. 

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. 
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Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới thuộc thì 

quá khứ; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương khắp pháp giới, thuộc thì 

hiện tại, 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương khắp pháp giới, thuộc thì 

vị lại, 

Kính lạy kinh Bản nguyện công 

đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai; 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ  

Tát. 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ  
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Tát. 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. 

Nam mô Dược Vương Bồ Tát. 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát.  

Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát. 

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. 

 Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ 

Tát dưới cây Tiếng nhạc; 

Kính lạy các vị đại thánh tăng già 

Tôn giả A Nam và tám ngày vị tỳ kheo; 
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Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. 

Đảnh lễ chư Phật rồi lại sám hối tiếp.  

Đệ tử chúng con từ trên đến đây, đã 

sám hối rồi, bây giờ nên phát sanh tâm 

không dơ bẩn, tâm không giận dữ tác 

hại, nghĩa là đối với hết thảy chúng 

sanh, khởi lên cái tâm lợi ích an lạc, tử 

bi hỷ xả và bình đẳng. Chính trong tâm 

nguyện như vậy mà nhiếp niệm chánh 

quán.  Bằng cách không tuyệt kiết sử 
(54) mà cũng không giữ kiết sử quán các 

pháp không, như nhật tướng. 

Quán các pháp không là thế nào?  

Hành giả xét kỷ, hiện tại một tâm niệm 
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đây, chỉ là mà vọng tâm tùy duyên hiện 

khởi.  Tâm như vậy là do tâm mà thành 

tâm. Là không do tâm mà thành tâm. 

Là cũng do tâm, cũng không do tâm mà 

thành tâm.  Là không phải do tâm mà 

thành tâm.  Là ở quá khứ, ở hiện tại 

hay ở vi lại.  Là ở trong , ở ngoài, ở 

trung gian. Có dấu vết gì ở phương 

nào, trong mọi sự tương quan như vậy 

mà tìm tâm, vẫn thấy cứu cánh không 

thể tìm được, như huyễn, như mộng, 

không danh, không tướng.  Bấy giờ 

hành giả còn không thấy tâm xét, 

không lấy, không bỏ, không dựa, 

không bám, cũng không trú ở nơi sự 
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yên lặng, con đường ngôn ngữ đã tuyệt 

(55), hết thể trình bày nói phô. 

Xét tâm không thật là tâm thì tội 

phước không có chủ thể.  Tội phước 

tánh không thì hết thảy các pháp toàn là 

không. Tâm không phải tâm, pháp 

chẳng phải pháp. Sám hối như vậy gọi 

là sự sám hối to lớn, là sự sám hối phá 

hủy tâm thức.  Vì lý do này, tâm này 

cũng như tâm khác thực sự lặng mất, 

niệm trước cùng với niệm sau toàn 

không trú ở.  Như hư không mà hư 

không cũng không thể tìm được, sự 

không thể tìm được cũng không thể tìm 
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được. Tự nhiên siêu việt trên các tam 

muội, ánh sáng chiếu sáng, vạn pháp 

hiển hiện, thấu suốt tất cả, không còn 

chướng ngại, quảng đại như pháp tánh, 

cứu cánh như hư không.  Nguyện xin 

được như sợ nguyện, mãn Bồ Đề 

nguyện.  Đệ tử chúng con, ai nấy vận 

dụng tất cả tâm trí mà quy y đảnh lễ: 

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  

Phật. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như  

Lai. 

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. 
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Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới thuộc thì 

quá khứ; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương khắp pháp giới, thuộc thì 

hiện tại, 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương khắp pháp giới, thuộc thì 

vị lại, 

Kính lạy kinh Bản nguyện công 

đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai; 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ  

Tát. 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ  
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Tát. 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. 

Nam mô Dược Vương Bồ Tát. 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát.  

Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát. 

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. 

 Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ 

Tát dưới cây Tiếng nhạc; 

Kính lạy các vị đại thánh tăng già 

Tôn giả A Nam và tám ngày vị tỳ kheo; 
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Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. 

Đảnh lễ chư Phật rồi, lại kế tiếp 

xét thật tướng của tâm. Bất cứ lúc nào, 

bất cứ làm gì, dầu đi, dầu đứng, dầu ra, 

dầu vào, đại tiện tiểu tiện, rưới quét rửa 

giặt, thi vi cử động, cúi ngước xem 

nghe, đều nên một lòng tưởng niệm 

Tam Bảo, xét tâm tánh không.  Không 

được, dầu trong khoảnh khắc mà thôi, 

nhớ đến ngũ dục, đến việc đời, sinh 

tâm tà niệm; lại cùng người ngoài nói 

năng bàn tán, buông thả giỡn cợt, nhìn 

sắc đẹp, nghe tiếng hay bám dính cảnh 

trần, nổi nghiệp bất thiện, nổi ý niệm 

tạp mà thực chất là phiền não vô ký, 
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không thể tu hành đúng như Phật pháp.  

Nếu quả tâm tâm lien tục, không rời 

thật tướng, không tiếc thân mạng, vì 

toàn thể chúng sanh mà tu hành 

phương pháp sám hối, thì thế gọi là 

chân thật, là nhất tâm tinh tiến, lấy Phật 

pháp mà trang hoàng. Do đó, chúng 

con lại chí thành năm bộ phận gieo 

xuống sát đất mà quy y đảnh lể Tam 

Bảo thường trú: 

Nam mô Tỳ Lô Giá Na Phật. 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni  

Phật. 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như  
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Lai. 

Nam mô Vô Lượng Thọ Phật. 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương, khắp pháp giới thuộc thì 

quá khứ; 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương khắp pháp giới, thuộc thì 

hiện tại, 

Kính lạy tất cả chư Phật cùng 

mười phương khắp pháp giới, thuộc thì 

vị lại, 

Kính lạy kinh Bản nguyện công 

đức của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai; 

Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ  
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Tát. 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ  

Tát. 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát. 

Nam mô Dược Vương Bồ Tát. 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát.  

Nam mô Tiêu Tai Chướng Bồ Tát. 

Nam mô Tăng Phước Thọ Bồ Tát. 

 Kính lạy ba vạn sáu ngàn vị đại Bồ 

Tát dưới cây Tiếng nhạc; 
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Kính lạy các vị đại thánh tăng già 

Tôn giả A Nam và tám ngày vị tỳ kheo; 

Nam mô Cứu Thoát Bồ Tát. 

Đảnh lễ chư Phật rồi lại chí thành 

sám hối. Đệ tử chúng con cùng với 

pháp giới hết thảy chúng sanh, từ vô thỉ 

đến bay giờ, vì ba thứ chướng ngại vấn 

thắt và úp che tâm trí, nên đối với mọi 

cảnh tượng vọng sinh tham trước; ngu 

si vô trí, thiếu mất tín tâm, đem thân 

miệng ý tạo đủ ác nghiệp, đến nỗi phỉ 

báng Phật pháp, phá phạm thi la, triển 

chuyển thường làm những việc bất 

lợi(56).  Hoặc ở tịnh địa (57) nhưng thánh 

quả chưa tròn đầy, lưu chú (58) nhỏ 
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nhiệm nên tam muội khó kết quả.  Nay 

gặp Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như 

Lai là có thể trừ diệt tội chướng mau 

chóng, thành tựu quả vị diệu giác (59).  

Nên con chí tâm quy hướng, cúi đầu 

trán, gieo chân thành, bộc bạch tội lỗi, 

cầu xin sám hối.  Nguyện xin đấng 

Biển cả đại nguyện đại từ bi (60) bình 

đẳng nhiếp thọ, làm cho con và pháp 

giới chúng sanh, nghiệp chướng cũ tự 

tiêu mất, mọi tai nạn đều thoát qua.  

Đập võ vô minh, khô sông phiền não. 

Chánh kiến mở tỏ, diệu tâm sáng suốt.  

Ở yên nơi tuệ giác Bồ đề, nên ánh sáng 

của bản thể luôn luôn vắng lặng (61) 
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được hiện tiền. Không bịnh yên vui, 

đúng như sở thích mong cầu, mọi đồ 

trang sức tùy ý muốn gì có nấy.  Giác 

quan tinh nhuệ, đa văn và lý giải thấu 

suốt.  Giữ phạn hạnh một cách tin, 

nhập tinh thuần, nhập vào tam ma địa. 

Vận dụng vô lượng phương tiện của trí 

tuệ mà làm cho chúng sanh được mọi 

đồ dung, không thiếu chi cả.  Khéo tu 

đủ thứ Bồ Tát pháp hạnh, mau chứng 

vô thượng chánh đẳng Bồ để.  Đến lúc 

gần chết thì minh mẫn, yên lành, vui 

đẹp, quyết định sanh thê giới hệ Cực 

Lạc của Đức Phật A Di Đà, thuộc về 

phía Tây. Bằng sự chỉ đường của tám 
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vị đại Bồ Tát. Tự nhiên hóa sinh trong 

hoa quý báu.  Rồi tiếp nhận sự thọ ký 

của Phật, thực hiện vô lượng Đà La Ni 

môn.  Nên hết thảy công đức đều thành 

tựu được cả.  Sau đó phân hóa thân 

hình ra vô số, khắp cả thế giới hệ trong 

mười phương.  Trong một niệm mà 

cúng dường hết thảy chư Phật khắp cả 

pháp giới, trong một niệm mà hiện đủ 

sức thần, độ thoát hết thảy chúng sanh 

khắp cả pháp giới, thành bực vô thượng 

chánh đẳng chánh giác. 

Hư không mà cùng tận đi nữa, thệ 

nguyện của con trên đây cũng vẫn vô 
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cùng. Sám hối phát nguyện rồi, chúng 

con quy y đảnh lễ hết thảy Tam Bảo 

thường trú: 

Nam mô, bạc già phạt đế, bệ sát xã 

lũ rô, bệ lưu ly bát lạt bà, hát ra xà dã, 

đát tha yết đa dã, a ra hát đế, tam miệu 

tam bột đà da, đát điệt tha: Án bệ sát 

thệ, bệ sát thệ, bệ sát xã, tam một yết 

đế, sa ha.      (3 lần) 

Nam mô Dược Sư Hội Thượng 

Phật Bồ Tát.     (3 lần) 

 



 

Hoàn Kinh 

 
(Tán Phật) 

 

Kính lạy Đức Dược Sư, 

Chánh giác rất vi diệu, 

Ở cõi Tịnh Lưu Ly, 

Thuộc phía đông cõi này; 

Ngài thật khó nghĩ bàn, 

Đủ ba vô số kiếp, 

Và không ai sánh bằng,  

Với mười hiệu tôn xưng 

Trong nhân đã pháp ra 

Mười hai môn đại nguyện, 

Trong quả đã viên mãn 

Trăm ngàn loại tướng hảo; 
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Biển từ bi rộng lớn 

Khó ai lường cho nổi, 

Núi công đức cao cả 

Không thể khen cho cùng. 

Nam mô Đông Tịnh Lưu Ly giới 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng 

cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, 

thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, 

điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, 

Phật Thế Tôn. 

 

(Niệm Phật) 

 

Nam mô Dược Sư Lưu Ly Quang Phật.  
(30 đến 108 lần) 
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Nam mô Nhật Quang Biến Chiếu Bồ 

Tát.       (3 lần) 

Nam mô Nguyệt Quang Biến Chiếu Bồ 

Tát.      (3 lần cho mỗi danh hiệu trở xuống) 

Nam mô Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Nam mô Đắc Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Nam mô Vô Tận Ý Bồ Tát. 

Nam mô Bảo Đàm Hoa Bồ Tát.  

Nam mô Dược Vương Bồ Tát. 

Nam mô Dược Thượng Bồ Tát. 

Nam mô Di Lạc Bồ Tát. 
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(1. cầu nguyện – 1.cầu nguyện cho bản thân) 

 Đệ tử tên … pháp danh … đem 

công đức thọ trì kinh bài sám theo 

phương pháp sám hối “đạo tràng Dược-

Sư”, cầu nguyện bịnh chướng tiêu trừ, 

phước thọ tăng trưởng, đời này thiện 

căn không bị trở ngại, kiếp sau đích 

thân tiếp nhận sự thọ ký tối thượng của 

Phật. 
(2. cầu nguyện cho người khác) 

 Đệ tử tên … pháp danh …, 

chí thành vì  … (tên người khác), pháp 

danh … bài sám theo phương pháp sám 

hối “đạo tràng Dược-Sư”, cầu nguyện 

cho … nhờ công đức này mà bịnh 



Hoàn Kinh - Quyển Hạ                                                                  227 
 

chướng tiêu tan, phước thọ tăng 

thượng, chánh tính không bị phá hoại, 

thiện căn không bị trở ngại, đời này 

thân cận, phụng sự Tam Bảo, kiếp sau 

đích thân nhận được sự thọ ký của 

Phật. 

 

(Hồi hướng) 

 

Nguyện đem công đức này 

Hướng về khắp tất cả 

Nguyện con và chúng sanh 

Đểu trọn thành Phật đạo. 
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(Quy Y Tam Bảo) 
 

Tự quy y Phật, xin nguyện chúng 

sanh, thể theo đạo cả phát lòng vô 

thượng. 

Tự quy y Pháp, xin nguyện chúng 

sanh, thấu rõ  kinh tạng, trí tuệ như 

biển. 

Tự quy y Tăng, xin nguyện chúng 

sanh, quản lý đại chúng hết thảy không 

ngại. 

 



 

Chú Thích 

Phương pháp sám hối “Đạo Tràng Dược Sư” cũng gọi 

là phương pháp sám hối, “Tiêu Tai Diên Thọ” 

Kinh và Sám là hai thuật ngữ, điều này hãy phân biệt rõ rang, 

không nên lẫn lộn.  Kinh có nhiều nghĩa nhưng nghĩa thông 

dụng là Thường Pháp hay Kế Pháp. 

Thường Pháp là pháp của chư Phật trong mười 

phương, ba đời thường nói, hoặc Bồ Tát nói được Phật ấn 

chứng. 

Kế Pháp là pháp hợp với chơn ý, thời tiết, nhơn duyên 

và căn tánh của chúng sanh. 

Sám ở đây nói đủ là sám pháp - phương pháp sám hối, 

cung cách phát lồ những lỗi lầm đã gây tạo, chừa bỏ không tạo 

tác (tái phạm) thuộc về “Tu Pháp” – nghi thức gồm có” trang 

nghiêm đàn tràng và phát lồ sám nguyện, lễ bái Tam Bảo… 

Sám pháp do bậc cổ đức liệt vị Tổ sư nương nơi kinh văn mà 

soạn thuật như: Từ Bi đạo tràng sám pháp (Lương Hooàng 

Sám), Từ Bi Thủy Sám (Thủy Sám). Dược Sư Sám pháp, 

Quán Âm Sám pháp (Viên Thông sám pháp), A Di t Kinh Đà 

Sám pháp (Vô Lượng Thọ Sám pháp), Pháp Hoa Sám pháp 
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(Pháp Hoa Tam Muội Sám nghi), Phương Đẳng Sám pháp, 

Kim Quang Minh Sám pháp (Kiết Tường Sám pháp), v.v… 

Sở dĩ gọi là sám để phân biệt Kinh nhưng đã trình bày. 

Nội dung nguyên bản gồm có Kinh Dược Sư và Sá 

Dược Sư thế nên danh đề là “Kinh Sám Dược Sư”.  Tóm tắc, 

những nghi thức sám hối (Sám Pháp) không thể gọi là Kinh; 

như các bản Lương Hooàng Sám, Thủy Sám, Hồng Danh Bảo 

Sám, v.v… đều không thể gọi là Kinh Lương Hoằng Sám, 

Kinh Thủy Sám, Kinh Hồng Danh Bảo Sám, rất nên thận trọng 

để tránh sự bô tình sữ dụng KINH PHÁP lẫn lộn, phạm vào lỗi 

phá kiến. 

Ở đây chúng tôi chỉ trình bày những điều trong phạm vi 

tham cứu, bản dịch giải của Tôn giả Diệu Liên thương Chánh 

hạ Thành (Tổ Vạn An) bằng chữ Nôm, tài liệu này là một 

trong nhiều tài liệu thánh điển mà Tổ đã chú giải.  Thượng 

nhơn Hồng Quang thượng Chơn hạ Minh dung tài liệu của Tổ 

làm trọng yău căn bản cho sự giảng thuật. 

1. Phán đoán mà tính chân thực  

2. Thánh nhân. 

3. Rồng ở cõi trời 
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4. Điều Ngự Trượng Phu còn một nghĩa khác nữa là Đức 

Phật có khả năng điều phục những người hiền và ngự phục 

những kẻ ác theo về chính đạo 

5. Người biết giữ phép tắc 

6. Bát thập tùy hình còn gọi là bát thậptùy hảo – ý nghĩa là 80 

vẽ đẹp của chư Phật 

7. Luy 

8. còn gọi là nhất sanh bổ xứ - là Bồ Tát đẳng 

9. 8 vị Bồ Tát lớn - đứng đầu 

10. 8 danh hiệu của Bồ Tát 

11. :ướt không gian mà đến 

12. Lại nữa 

13. Sa ha hay còn gọi là sóa ha – chân ngôn ý nói vượt qua 

14. Vì người bịnh 

15. Tinh khiết 

16. Thánh nhân đã đạt bậc giác ngộ 

17. Bông hoa 

18. Tỉnh thức, giác ngộ 

19. Thọ trì 

20. Thanh khiết 

21. Làm nhiều phước 

22. Có 

23. Tín 
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24. Xưng tên mình 

25. Xưng pháp danh 

26. Xưng tên họ người mình cầu 

27. Mạn Thù Thất Lợ 

28. Tà đạo con đường không chính đáng 

29. Ác kiến như tà kiến thấy sai lệch 

30. Giống như ác kiến 

31. Cảnh giới Tây Phương của Phật A Di Đà 

32. Tà đạo, làm chuyện không chính đáng 

33. Thời kỳ pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu 

34. Vị Bồ Tát trong thời Đức Phật Thích Ca 

35. Thần coi về sổ bộ cuộc đời mình 

36. Diêm Vương, người tra xét tội phước của mình 

37. Phân đoạn và biến dịch 

38. Pháp thân, bát nhã và giải thoát 

39. Giết cha, giết mẹ, giết La Hán, làm thân Phật đổ máu, phá 

Tăng hòa hợp, hủy vật Tam Bảo, phỉ báng và trở ngại Phật 

Pháp, ngược đãi người xuất gia, phạm 1 trong 5 điều trên, 

phủ nhận nghiệp báo mà làm ác mãi. 

40. Giới (thanh lương, tánh thiện) 

41. Tà kiến 

42. Thật tướng của nhất thừa = tướng thực của giáo lý duy 

nhất. Tướng thực ở đây phải hiểu theo từ ngữ và tư tưởng 
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của Ngài La Thập: tướng thực thì không còn thực đối với 

giả, không còn tướng đối với tánh. 

43. Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt 

44. Bao gồm kinh khác tương tự hay là kinh Dược Sư 

45. Phát khởi, tinh chuyên, thuần nhất 

46. Hình dạng như cờ Phật giáo treo xuôi xuống, tùy theo pháp 

hội/sự mà tên gọi khác nhau 

47. Ôn và dịch đều là bịnh thời khí và truyền nhiễm. Mùa 

Đông gọi là ôn, mùa Hạ gọi là dịch 

48. Ý nói không dể sanh loài người, chư thiên 

49. Tà quỷ. Phi thi quỷ có thể dịch là thây chết phi chay,, ma 

quỷ lếu láo. 

50. Ân trạch của ông cha để lại,  Ân từ của Phật 

51. Ánh quang minh, hào quang.  Thật ra hào quang mới có 

ánh sáng nơi bạch hào mà thôi 

52. Đạo Bồ đề 

53. Bát chướng nạn, 8 nơi và sự trở ngại, sự thấy Phật nghe 

pháp, là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, câu lô châu, trường 

thọ thiên, đui điếc, câm ngọng (giác quan không đủ), thế 

tri biện thông, trước hay sau Phật.  3 tai họa là tiểu tam tai: 

chiến tranh, dịch và đói.  Bát nạn, tam tai ở đây chỉ một ít 

và bình thường thôi. 

54. Kiết sữ là phiền não 
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55. Ngôn ngữ đạo loạn. Tâm hành xứ diệt, là điển ngữ của 

Ngài Long Thọ (Trung luận).  Nghĩa đen: con đường ngôn 

ngữ đã tuyệt, cái chỗ tâm hành đã mất. Ý: bất khả tư nghị, 

siêu việt tư duy và mô tả. 

56.  Việc làm không lương thiện 

57. Chổ ở của tỳ kheo ở mà vô tội gọi là tịnh địa 

58. Sự sinh diệt liên tục trong từng sát na 

59. Chỉ dưới Phật một bực 

60. Lòng từ của Phật 

61. Ánh sáng của bản thể luôn luôn vắng lặng 

 

Nhân mùa Tết Nguyên Đán 2017 

Niệm Phật Đường Fremont 

273 Solar Way  - Fremont, CA 94538 
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