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LÔØI NOÙI ÑAÀU 

 

1. VAØI NEÙT VEÀ BAÛN DÒCH 

Kinh Döôïc Sö goïi ñuû laø Döôïc Sö Nhö Lai Boån Nguyeän 

Coâng Ñöùc Kinh, ñöôïc dòch töø baûn chöõ Haùn cuûa ngaøi 

Huyeàn Traùng. Taïi Trung Quoác coøn coù theâm boán baûn dòch 

khaùc laø: 1) baûn dòch ñôøi Ñoâng Taán (naêm 317-322) cuûa 

ngaøi Mieân-thi-lôïi Maät-ña-la, 2) baûn dòch ñôøi Löu Taán 

(naêm 457) cuûa ngaøi Hueä Giaûn, 3) baûn dòch ñôøi Tuyø (naêm 

615) cuûa ngaøi Ñaït-ma-caáp-ña, vaø 4) baûn dòch cuûa ngaøi 

Nghóa Tònh (naêm 707). Nhôø tính chaát vaên chöông vaø deã ñoïc 

tuïng, baûn cuûa ngaøi Huyeàn Traùng ñöôïc söû duïng phoå bieán 

nhaát trong caùc chuøa Baéc Toâng taïi Trung Quoác vaø caùc nöôùc 

chòu aûnh höôûng neàn vaên hoaù vaø vaên töï cuûa nöôùc naøy. 

Trong baûn dòch tieáng Vieät, chuùng toâi coá gaéng giöõ 

nguyeân caáu truùc “töù töï” cuûa baûn dòch chöõ Haùn, nhaèm taïo 

vaàn ñieäu cho töøng lôøi kinh, giuùp cho ngöôøi ñoïc tuïng deã 

nhôù vaø thoï trì.  

Ñeå noäi dung cuûa Kinh ñöôïc lieàn laïc, chuùng toâi ñaõ hoaùn 

ñoåi vò trí cuûa moät soá cuïm töø, caâu vaø ñoaïn. Nhöõng caâu vaên 

vaø yù töôûng truøng laäp trong baûn chöõ Haùn ñaõ ñöôïc tænh löôïc 

trong baûn tieáng Vieät. 

Caên cöù theo noäi dung, chuùng toâi ñaõ chia kinh naøy laøm 

17 phaàn, moãi phaàn mang moät tieâu ñeà lieân heä ñeán caùc 

phöông dieän khaùc nhau cuûa phaùp trò lieäu khoå ñau vaät lyù vaø 
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khoå ñau tinh thaàn. Tröôøng hôïp, phaàn naøo maø noäi dung cuûa 

noù ñeà caäp ñeán nhieàu vaán ñeà khaùc nhau, thì tieâu ñeà cuûa noù 

mang tính caùch bao quaùt. Caùch phaân chia nhö vaäy, moät 

maët, giuùp cho boá cuïc cuûa baøi Kinh ñöôïc phaân ñònh roõ 

raøng, maët khaùc, taïo söï chuù taâm cuûa haønh giaû vaøo phaùp 

moân maø hoï ñang thoï trì, vôùi nhöõng yù töôûng gôïi yù cuï theå 

vaø bao quaùt. 

2. TÒNH ÑOÄ DÖÔÏC SÖ LÖU LY 

Theá giôùi cuûa ñöùc Phaät Döôïc Sö cuõng ñöôïc goïi laø “theá 

giôùi Cöïc Laïc” vì caùc caù nhaân vaø ñoaøn theå taïi ñaây luoân soáng 

trong söï an laønh vaø sieâng laøm vieäc thieän ích, döôùi söï höôùng 

daãn cuûa Phaät vaø Boà-taùt. Coõi Phaät Döôïc Sö coøn goïi laø “Tònh 

Ñoä” ôû phöông Ñoâng veà ñòa lyù, vaø thanh tònh nhö löu ly, veà 

ñaëc ñieåm. Hình aûnh cuûa “ngoïc löu ly” gôïi cho chuùng ta veà 

moät “caùi göông” phaûn chieáu, theo tinh thaàn “taâm tònh thì coõi 

Phaät tònh.”  

Noùi caùch khaùc, khi taâm vaéng maët hoaøn toaøn doøng chaûy 

cuûa caùc taâm lyù phieàn naõo thì coõi taâm ñoù laø moät tònh ñoä; taát 

caû haønh vi thanh tònh ñeàu ñöôïc goïi laø “trang nghieâm Phaät 

ñoä. Ngöôøi vôùi taâm thanh tònh nhö löu ly nhö vaäy cö truù ôû 

ñaâu thì tònh ñoä coù maët ôû ñoù. Moâ thöùc “taâm tònh  coõi tònh” 

laø con ñöôøng hai chieàu cuûa moät quaù trình tu taäp nhaèm thieát 

laäp an vui vaø haïnh phuùc ngay baây giôø vaø taïi ñaây. 

3. CHAÁT LIEÄU DÖÔÏC SÖ TRONG MOÃI NGÖÔØI 

Möôøi hai ñaïi nguyeän cuûa Phaät Döôïc Sö khoâng chæ trình 

baøy veà baûn nguyeän cöùu ñôøi cuûa ñöùc Phaät Thaày Thuoác khi 

ngaøi coøn laø vò Boà-taùt, maø coøn giôùi thieäu phöông phaùp 
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haønh ñaïo vaø hoaèng phaùp coù hieäu quaû cho taát caû nhöõng ai 

ñang höôùng veà ñaïo quaû giaùc ngoä voâ thöôïng.  

Trong Kinh Döôïc Sö, moâ-típ “caàu chi ñöôïc naáy” phaûn 

aùnh tha löïc ñoä sinh cuûa chö Phaät vaø Boà-taùt ñoái vôùi chuùng 

sinh chæ mang yù nghóa bieåu tröng vaø thöù yeáu. Trong khi 

ñoù, caùc yù töôûng saâu xa naèm trong töøng lôøi Kinh môùi chính 

laø tö töôûng chuû ñaïo cuûa Kinh Döôïc Sö, phaûn aùnh tinh thaàn 

“töï trò lieäu” cho caùc chuùng sinh ñang khoå ñau, do nhaân 

quaû cuûa haønh vi baûn thaân gaây ra trong chuoãi kieáp soáng.  

Noùi caùch khaùc, giôùi thieäu nguyeän löïc ñoä sinh cuûa Phaät 

Döôïc Sö laø ñeå laøm troåi daäy chaát lieäu giaùc ngoä (Phaät) tieàm 

aån trong töøng con ngöôøi, theo ñoù, moãi ñöùc tính cao caû, moãi 

söï chuyeån hoaù taâm laø moät “döôïc chaát” (Döôïc) cho söï 

soáng cuûa baûn thaân, vaø nhôø tinh thaàn töï cöùu ñoä naøy, moãi 

ngöôøi laø moät “vò thaày” (Sö) cho chính mình! 

Ñoïc tuïng vaø haønh trì Kinh Döôïc Sö laø nhaèm phaùt trieån 

caùc ñöùc tính cao ñeïp trong moãi ngöôøi ñeå trò lieäu taâm beänh 

cuûa baûn thaân vaø tha nhaân. Caùc döôïc chaát trò lieäu vaø tieàm 

naêng thaày thuoác ñoù coù saün trong moãi con ngöôøi. Tu haïnh 

Döôïc Sö ñeå ñöôïc ñöùc Phaät Löu Ly Quang Vöông ban cho 

chuùng ta “thuoác” phöôùc-loäc-thoï, vaø ñeå chuùng ta “soáng vôùi 

döôïc chaát taâm linh,” nhaèm chöõa laønh caùc chöùng beänh voâ 

minh, phieàn naõo, nghieäp chöôùng caù nhaân töø nhieàu ñôøi. 

4. PHAÙP TU DÖÔÏC SÖ 

Phaùp tu döôïc sö goàm hai phöông dieän. Veà söï, haønh giaû 

phaûi toân thôø hình töôïng baûy ñöùc Phaät Döôïc Sö, taém röûa 

saïch seõ, aên maëc trang nghieâm, cung kính ñaûnh leã, cuùng 
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döôøng höông nhaïc, hoa quaû, ñoát ñeøn vaø treo phan tuïc 

maïng, thoï trì ñoïc tuïng Kinh Döôïc Sö baèng thaùi ñoä suy 

nghieäm vaø öùng duïïng, töø baûy ngaøy cho ñeán baûy tuaàn, vôùi 

loøng chí thaønh thì caùc nguyeän öôùc chaân chaùnh seõ ñöôïc 

thaønh töïu. 

Veà lyù, quay löng vôùi nhöõng kinh nghieäm vaø haønh vi 

baát thieän trong quaù khöù vaø canh taân ñôøi soáng ñaïo ñöùc ôû 

hieän taïi laø tieâu chí ñaàu tieân cuûa ngöôøi tu haïnh döôïc sö.  

Keá ñeán, haønh giaû phaûi soáng ñôøi ñaïo ñöùc, giöõ gìn giôùi 

haïnh, phaùt trieån chính kieán, trao doài ña vaên, töï troïng, 

khieâm toán, keát giao baïn laønh, taùn döông ngöôøi thieän, tuyø 

hyû bao dung, khoâng khen mình cheâ ngöôøi, töø boû tham lam, 

keo kieät, sieâng naêng boá thí, cuùng döôøng, giuùp ngöôøi caàn 

giuùp. 

Taâm haønh giaû phaûi thö thaûn, khoâng ñeå saân haän, buoàn 

lo chi phoái, ñem loøng thöông xoùt moïi loaøi, phoùng sanh 

giuùp vaät, phaùt trieån töø bi, giöõ loøng hoan hyû, buoâng xaû, 

roäng löôïng, thöù tha. Hieåu bieát, caûm thoâng, hoaø hôïp vôùi moïi 

ngöôøi. Laøm chuû caùc giaùc quan, bieát ñuû trong tieâu thuï vaø chi 

duøng, khoâng xa hoa, laõng phí. Xaây döïng nieàm tin chaân 

chaùnh, tænh thöùc ngaøy ñeâm trong moïi tö theá vaø haønh vi. 

Neáu nhöõng noãi ñau veà thaân xaùc phaûi ñöôïc trò lieäu baèng 

döôïc phaåm vaät lyù, thì nhöõng noãi khoå veà tinh thaàn caàn 

ñöôïc trò baèng döôïc phaåm taâm linh. Moãi moät ñöùc tính toát 

cuûa con ngöôøi laø moät chaát lieäu chuyeån hoaù taâm thöùc, 

mang laïi an laïc vaø thaûnh thôi, moät caùch vöõng chaûi vaø laâu 

daøi, ôû hieän taïi vaø töông lai. Noùi caùch khaùc, ñeå sôû nguyeän 

tuyø taâm, caùt töôøng nhö yù, chuùng ta phaûi laøm khôi daäy caùc 

döôïc chaát tinh thaàn vaø taâm linh nhö vöøa neâu.  
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Nhö vaäy, haønh phaùp döôïc sö laø soáng caùc haïnh laønh, 

phaùt trieån taâm tænh thöùc. Ñaây laø phöông phaùp trò lieäu taâm 

beänh raát thieát thöïc vaø höõu hieäu. 

*** 

Khi dòch vaø phoå bieán baûn kinh naøy, soaïn giaû chæ mong 

sao moïi ngöôøi hieåu roõ ñöôïc lôøi Phaät daïy veà caùc giaù trò cuûa 

söùc khoeû, haïnh phuùc vaø söï chuyeån hoaù, ñeå soáng thaät khoeû 

maïnh vaø an laønh ôû moïi nôi vaø trong moïi hoaøn caûnh. 

Xin hoài höôùng coâng ñöùc cuûa aán baûn naøy ñeán vôùi moïi 

ngöôøi vaø moïi loaøi.  

 Raèm thaùng gieâng, Giaùp Thaân 2004 

 THÍCH NHAÄT TÖØ 

 caån chí 
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1. NGUYỆN HƯƠNG 
 

  Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. O 

Nhang trầm thơm ngát cả rừng thiền, 

Vườn tuệ chiên-đàn nguyện kết nên, 

Giới đức vót thành hình núi thẳm, 

Hương lòng thắp sáng nguyện dâng lên. O 

Đệ tử chúng con, một dạ chí thành, quỳ trước 

điện Phật, thiết lễ cầu an, trì kinh Dược Sư, 

nguyện tiêu tai chướng, nguyện giáng kiết 

tường. Ngưỡng nguyện đức Phật Dược Sư 

Lưu Ly, Thất Bảo Như Lai, cùng mười hai vị 

đại tướng Dược Xoa, gia hộ chúng con:  O 

Oan trái nhiều đời đều được tháo mở,  

Oán thù bao kiếp thảy đều tiêu tan. 

Não phiền dứt sạch, xa lìa khổ ách, nghiệp 

chướng tiêu trừ, bốn mùa khoẻ mạnh, thân 

tâm an lạc, niềm tin vững chắc, phước thọ 

tăng long, mọi việc hanh thông, gia đình 

hưng thịnh, quyến thuộc khương ninh, 

pháp giới chúng sinh, cùng lên bờ giác. O 

Nam-mô Hương Cúng Dường Bồ-tát (3 lần)O 
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2. ĐẢNH LỄ TAM BẢO 

Phật là đấng giác ngộ mình, 

Độ người thoát khỏi tử sinh bao đời, 

Từ bi, trí tuệ rạng ngời, 

Là thầy ba cõi trời người xưa nay. O 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Đức Phật ba đời 

thường trú trong mười phương.  (1 lạy) O 

Pháp là phương thuốc diệu thay, 

Chữa lành bệnh khổ bao loài chúng sinh, 

Như vầng trăng sáng lung linh, 

Soi đường ra khỏi u minh mê mờ. 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Tôn Pháp ba đời 

thường trú trong mười phương.  (1 lạy) O 

Tăng là những bậc chân tu, 

Biết đời huyễn mộng, giã từ ra đi, 

Thấm nhuần trí tuệ, từ bi, 

Độ đời thoát khỏi tham . . . si khổ sầu. 

Chí tâm đảnh lễ tất cả Hiền Thánh Tăng 

ba đời thường trú trong mười phương.    

 (1 lạy) OOO 
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3. TÁN HƯƠNG 

Lò hương vừa bén chiên đàn 

Tỏa xông pháp giới đạo tràng mười phương 

Hiện thành mây báu cát tường 

Xin Phật chứng giám tâm hương chí thành 

Pháp thân các Phật tịnh thanh 

Chứng minh hương nguyện, phước lành 

 rưới ban. 

    Nam mô Hương Vân Cái Bồ-tát. (3 lần) OOO 

 
4. PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH 

Lạy đấng Thầy ba cõi, 

Quy mạng Phật mười phương. 

Nay con phát nguyện lớn, 

Thọ trì Kinh Dược Sư, 

Trên đền bốn ơn nặng, 

Dưới cứu khổ ba đường. 

Nguyện cho người thấy nghe 

Đều phát tâm bồ-đề, 

Sống an vui giải thoát.  O 

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật. 

(3 lần) OOO 
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5. TÁN DƯƠNG GIÁO PHÁP 

Pháp Phật cao siêu, lý rộng sâu, 

Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu, 

Nay con gặp được xin trì tụng,  

Nguyện hiểu chân kinh nghĩa nhiệm mầu. 

    Nam-mô Khai Pháp Tạng Bồ-tát.  (3 lần) O 
 

6. 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, 

Trì danh và đảnh lễ, 

Tiêu tai, thọ miên trường. O 

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

 

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. 
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Ba ngàn hoá 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. 

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương 

Phật (3 lần)   OOO 
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KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC  

CỦA PHẬT DƯỢC SƯ 

 

1. CƠ DUYÊN THUYẾT KINH 

Tôi nghe như vầy: có một thuở nọ, trên 

đường du hoá, đức Phật ngồi nghỉ dưới cây 

Nhạc Âm, thuộc thành Quảng Nghiêm. 

Trong hội bấy giờ, ba mươi sáu ngàn vị đại 

Bồ-tát, tám ngàn tỳ-kheo, nhiều vị quốc 

vương, đại thần cư sĩ, các bà-la-môn, bát 

bộ thiên long, cung kính chí thành, thỉnh 

Phật thuyết pháp. O 

Đại diện pháp hội là đức bồ-tát Văn Thù Sư 

Lợi chắp tay cung kính, bạch đức Phật rằng: 

- Bạch đức Thế Tôn, xin ngài nói rõ 

danh hiệu, hạnh nguyện, công đức rộng 

lớn của các đức Phật, để cho nhân loại ở 

đời tượng pháp nương theo tu hành, được 

nhiều lợi lạc. 

Đức Phật khen rằng, lành thay lành thay, 
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Văn Thù Sư Lợi, hãy lắng lòng nghe, ta sẽ 

tuyên thuyết công đức hạnh nguyện của 

Phật Dược Sư. O 

2. MƯỜI HAI NGUYỆN LỚN 

Văn Thù Sư Lợi, đức Phật Dược Sư, khi 

còn hành đạo Bồ-tát cứu đời, đã phát mười 

hai lời nguyện rộng lớn, cứu giúp mọi loài, 

cầu chi được nấy, thoát khỏi khổ đau. O 

Nguyện thứ nhất là: khi ta chứng được 

đạo quả bồ-đề, hào quang sáng rực, toả từ 

thân ta, soi các hành tinh, khiến cho chúng 

sinh, được thân tướng hảo, trang nghiêm 

như Phật, không thua không kém. O 

 Nguyện thứ hai là: khi ta chứng được 

đạo quả bồ-đề, thân ta đẹp đẽ như ngọc lưu 

ly, không chút bợn nhơ, tợ vầng nhật 

nguyệt, chiếu soi muôn vật. Các loài hữu 

tình ở chốn u minh, nương ánh hào quang, 

tâm như hoa nở, trí tuệ sáng ra, siêng năng 

làm việc, thành tựu sự nghiệp, hạnh phúc 

tràn đầy. O 
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Nguyện thứ ba là: ta dùng vô số trí tuệ 

vô sư, giúp cho mọi người được tâm sáng 

ngời, biết cách tự chủ, nhu cầu đầy đủ, gia 

quyến sum vầy, an lạc thảnh thơi, không 

còn lo toan những điều thiếu thốn. O 

Nguyện thứ tư là: nếu có người nào lỡ 

theo đường tà, thì ta khiến họ trở về đường 

chánh. Nếu có người nào tâm hành nhỏ hẹp, 

thiếu lòng vị tha, thì ta giúp họ lập chí nguyện 

lớn, tu hạnh bồ-tát, lợi lạc nhiều người. O 

Nguyện thứ năm là: nếu có người nào, 

trong giáo pháp Phật, nỗ lực tu tập, giữ gìn 

đạo hạnh, ta sẽ giúp họ thành tựu trọn vẹn: 

giới nhiếp luật nghi, giới tăng pháp lành, 

giới lợi chúng sinh. Nếu ai lỡ phạm, thành 

tâm trì niệm danh hiệu Dược Sư, lại được 

thanh tịnh, chẳng sa đường ác. O 

Nguyện thứ sáu là: nếu có người nào, 

không đủ các căn, thân hình khiếm khuyết, 

mắt mù tai điếc, tay chân tật nguyền, 

ngọng nghệu cà lăm, kém trí tối tăm, điên 

cuồng lác hủi, chịu nhiều khổ não, thì hãy 
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gắng công trì pháp Dược Sư, liền được 

khỏi bệnh, các căn đầy đủ, thân hình đoan 

chánh, tâm tánh thông minh. O 

Nguyện thứ bảy là: nếu có người nào 

mắc nhiều chứng bệnh, nghèo cùng khốn 

khổ, không ai giúp đỡ, không nơi nương 

tựa, không gặp thầy thuốc, khi nghe danh 

ta, trì pháp Dược Sư, sẽ chóng lành bệnh, 

khổ não tiêu trừ, thân tâm an lạc, quyến 

thuộc sum vầy, của cải sung túc, gặp nhiều 

thuận duyên, tấn tu đạo nghiệp. O 

Nguyện thứ tám là: nếu có người nữ, 

chịu nhiều khổ sở, muốn thoát khỏi cảnh 

thân gái đoạn trường, khi nghe danh ta, 

một lòng trì niệm, hành pháp Dược Sư, 

được tướng trượng phu, xứng bậc anh thư, 

gặp nhiều duyên tốt, chứng quả bồ-đề. O 

Nguyện thứ chín là: nếu có hữu tình, sa 

vào lưới ma, lạc rừng tà kiến, hành theo 

ngoại đạo, chấp mắc buộc ràng, ta sẽ trợ 

duyên, khai tâm điểm trí, bằng phương tiện 

quý, khiến khỏi đường mê, trau giồi chánh 
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kiến, học hạnh Bồ-tát, lần lần chứng được 

đạo quả bồ-đề. O 

Nguyện thứ mười là: nếu có người nào, 

do tâm phiền não, vi phạm pháp luật, nên 

bị giam nhốt trong chốn lao linh, hoặc bị 

hành hình, nhất sinh thập tử, chịu nhiều 

nhục khổ, sầu đau buồn bã, hễ nghe danh 

ta, hành pháp Dược Sư, thì các khổ ấy đều 

được tiêu trừ. O 

Nguyện thứ mười một: nếu có những 

người, vì cơn đói khát, tạo nhiều điều ác, 

khi nghe danh ta, hành pháp Dược Sư, thì ta 

khiến họ luôn được no đủ, lánh xa điều dữ; 

sau đó ta ban thức ăn chánh pháp, cho họ an 

lạc, vững tin tiến bước trên đạo bồ-đề.  O 

Nguyện thứ mười hai: nếu ai lâm cảnh 

màn trời chiếu đất, không có áo mặc, muỗi 

mòng cắn đốt, nóng lạnh giãi dầu, ngày 

đêm khổ bức, khi nghe danh ta, hết lòng 

thọ trì Dược Sư thắng pháp, thì ta khiến họ 

cầu gì được nấy, y phục tốt đẹp, của cải đủ 

đầy, đời sống vui vầy, để làm việc tốt. O 
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3. CÕI PHẬT DƯỢC SƯ 

Văn Thù Sư Lợi, ở cõi phương Đông, 

cách mười muôn ức cõi nước chư Phật, có 

một thế giới, tên là Lưu Ly, trang nghiêm 

thanh tịnh. Đức Phật giáo chủ cõi ấy hiệu 

là Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như 

Lai, đầy đủ mười hiệu của bậc đại giác. 

Trong cõi Phật ấy, đất bằng lưu ly, nhiều 

hàng cây quý, giăng làm ranh giới, thành 

quách cung điện, cửa sổ mái hiên, nét đẹp 

trang nghiêm, toàn bằng thất bảo, như cảnh 

Cực Lạc của Phật Di-đà. 

Lại trong cõi ấy, có hai Bồ-tát: Nhật 

Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến 

Chiếu là bậc thượng thủ trong các bồ-tát, 

giúp Phật Dược Sư truyền bá chánh pháp, 

đem lại lợi lạc cho cho chúng hữu tình. 

Cho nên Văn Thù, người đủ niềm tin 

nên phát lòng thành, sinh về cõi ấy, đời đời 

an vui, không còn thối chuyển. O 



KINH BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC CỦA PHẬT DƯỢC SƯ  13 

4. QUẢ BÁO BỎN XẺN 

Văn Thù Sư Lợi, trong thế giới này, có 

rất nhiều người không biết lành dữ, ôm lòng 

ích kỷ, không thích bố thí, ngu si vô trí, bỏn 

xẻn tham lam, nhân quả không tin, bo bo 

giữ gìn của cải vật chất; khi ai đến xin, 

không màng chia sớt. Nếu phải cho người, 

đem lòng tiếc nuối, dường như lắt thịt trên 

thân thể mình, đau đớn vô cùng!  O 

Lại cũng có người tánh tình tham lẫn, 

cất giấu thật nhiều, không dám ăn tiêu, cho 

bản thân họ. Ngay cả thân bằng: cha mẹ vợ 

con, bạn thân tôi tớ, lâm cảnh nghèo cùng, 

cần sự giúp đỡ, vẫn không phát tâm, giúp 

người đáng giúp. Những người như vậy, 

sau khi qua đời, sanh làm quỷ đói, sống 

trong thiếu thốn. Nhưng nếu nhớ niệm 

danh hiệu Dược Sư, sẽ sanh làm người, 

không màng vật chất, nhớ khổ ngạ quỷ, 

thực hành bố thí, giúp người nghèo cùng, 

hy sinh bản thân, phát triển thiện căn, hành 

Bồ-tát đạo. O 
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5. HỒI ĐẦU HƯỚNG THƯỢNG 

Lại nữa Văn Thù, trong đời mạt pháp, có 

người phá giới, đánh mất niềm tin, huỷ 

hoại chánh kiến, lười tu kém học, tự cao 

chấp mắc, đố kỵ ghét ganh, khen mình chê 

người, phỉ báng chân lý, kết bạn kẻ ngu, 

lún sâu tà kiến. Những người như thế sẽ bị 

đoạ sa, trôi lăn sáu nẽo, chịu nhiều đau 

khổ, không khi nào cùng.  O 

Nhưng nếu nghe được, danh hiệu Dược 

Sư, làm lành lánh dữ, từ bỏ đường mê, nẻo 

chánh hướng về, điều hoà tâm ý, bỏ tục 

xuất gia, kính tin Tam Bảo, học rộng nghe 

nhiều, mở mang trí tuệ, lìa thói kiêu ngạo, 

tuỳ hỷ với người, tán dương chánh pháp, 

thân cận người hiền, xé lưới vô minh, tát 

sông phiền não, tu hạnh Bồ-tát đến khi 

thành tựu đạo quả bồ-đề. O 

6. HOÁ GIẢI OAN TRÁI 

Lại nữa Văn Thù, ai sống trong cảnh bị 

người thù hận, tranh chấp kiện tụng, não 

loạn thân tâm, rước quỷ cầu thần, ếm đối 
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hảm hại, khổ sở kéo dài, năm này tháng 

nọ, nên trì danh hiệu đức Phật Dược Sư, 

thì những tà thuật không thể hại được, còn 

kẻ hung dữ trở nên hiền từ; hai bên hoà 

hảo như bạn tâm giao, hiềm hận tiêu tan, 

oan khiên dứt sạch. O 

7. PHƯỚC BÁO TRÌ DANH 

Lại nữa Văn Thù, nếu có tỳ-kheo, hoặc 

tỳ-kheo-ni, thiện nam tín nữ, giữ gìn giới 

hạnh, làm nhân vãng sanh thế giới an lành 

A-di-đà Phật, mà chưa nhất tâm, đến lúc 

mạng chung nên niệm danh hiệu đức Phật 

Dược Sư, thì tám Bồ-tát: Văn Thù Sư Lợi, 

đức Quán Thế Âm, đức Đại Thế Chí, đức 

Vô Tận Ý, đức Bảo Đàn Hoa, Bồ-tát Di-

lặc, Bồ-tát Dược Vương, và đức Dược 

Thượng, đến bên tiếp dẫn, đưa đường chỉ 

lối, khiến cho hoá sanh, bằng hoa sen báu, 

về cảnh an lành, Tây Phương Cực Lạc.  O 

Nếu sanh cõi trời, hưởng phước đời đời, 

không còn đoạ lạc. Khi bỏ cõi trời sẽ sanh 

cõi người, làm Chuyển Luân Vương, đức 
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rạng mười phương, uy nhiếp bốn biển, 

giáo hoá hữu tình theo đường thập thiện, 

hoà bình hưng thịnh ở khắp mọi nơi, người 

người tinh tiến hoàn tất hạnh lành. 

Hoặc làm vua chúa, tỷ phú đại gia, thân 

quyến thuận hoà, của tiền dư dã, vật dụng 

đủ đầy, tướng mạo đoan trang, tư cách 

vượt phàm, thông minh sáng lán. O 

8. THẦN CHÚ DIỆT KHỔ 

Lại nữa Văn Thù, đức Phật Dược Sư 

biết loài hữu tình mắc nhiều bịnh khổ, 

hoặc bị chết ngang, hoặc bị chết yểu, nên 

ngài phát nguyện, dùng sức đại từ, vào 

trong đại định “diệt trừ khổ não của các 

chúng sinh.” Từ đỉnh đầu ngài, hào quang 

chiếu rọi, nói chú tiêu tai, ba cõi bốn loài, 

dứt hết bệnh khổ, hưởng được an vui: 

Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, bệ-sát-xã, 

lũ-lô-thích-lưu-ly, bác-lặc-bà, hắc-ra-

xà-giả. Đát-tha yết-đa-gia, a-ra-hắc-

đế. Tam-miệu tam-bột-đà-gia, đát-

điệt-tha. Án bệ-sát-thệ, bệ-sát-thệ, bệ-
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sát-xã, tam-một yết-đế xoá-ha. O 

Nếu có người nào mắc bệnh nan y, thì hãy 

niệm trì Dược Sư thần chú trăm lẻ tám biến, 

vào trong nước sạch, không có vi trùng, cho 

bệnh nhân dùng, liền được khoẻ mạnh, lại 

thêm sống lâu, sở nguyện tuỳ tâm, cát tường 

như ý. Cõi Phật Lưu Ly, an vui hạnh phúc, 

đến khi nghiệp hết, liền được sinh về, Bồ-tát 

đề huề, phóng quang tiếp dẫn, không còn 

thối chuyển trong cõi luân hồi, dần dần 

chứng đắc vô thượng chánh giác. O 

9. TRUYỀN BÁ HÀNH TRÌ 

Những ai cầu phúc thì phải siêng năng, 

dâng quả thắp hương, cúng dường Phật 

tượng. Đối với kinh điển, phát tâm phổ 

biến, ấn tống thọ trì, suy nghiệm nghĩa lý. 

Đối với pháp sư, giảng nói kinh pháp thì 

nên cung kính, thân cận cúng dường, học 

hỏi tận tường, thực hành áp dụng, đến khi 

chứng đặng đạo quả Bồ-đề.  

Với người tín tâm thì nên khuyến khích, 
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khiến họ tỉnh thức, ngày cũng như đêm, 

hành trì danh hiệu của Phật Dược Sư.  O 

10. HÀNH PHÁP DƯỢC SƯ 

Lại nữa Văn Thù, nếu chúng sinh nào 

muốn khỏi hoạnh tử, giải ách trừ tai, thì 

phải miệt mài làm lành lánh dữ, thỉnh bảy 

hình tượng đức Phật Dược Sư, thờ trên 

toà cao, trang nghiêm sạch sẽ, rãi hoa 

dâng hương, đốt đèn tục mạng, suốt bảy 

ngày đêm.  

Giữ tâm thanh tịnh, thọ trì giới hạnh, ăn 

món thanh trai, không giận không buồn, 

thương xót mọi loài như mình không khác. 

Phát triển từ bi, ban vui cứu khổ, giữ lòng 

hoan hỷ, buông xả thứ tha, khen ngợi hạnh 

lành, tán dương người thiện.  

Luôn nhiễu quanh Phật, đảnh lễ cúng 

dường, khắc ghi bổn nguyện của Phật 

Dược Sư, đọc tụng suy tư, dạy người làm 

phước. Mỗi khi thọ trì, suy nghiệm nghĩa 

lý, diễn nói khai thị cho người khác biết.  O 
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11. LỢI ÍCH THỌ TRÌ 

Làm được như vậy, sở cầu toại ý, giàu 

sang quan vị, khoẻ mạnh sống lâu. Nếu 

trong giấc ngủ, gặp toàn mộng dữ, hoặc 

đang lúc thức, thấy điều quái dị, thì nên 

thọ trì danh hiệu Dược Sư, điềm xấu tiêu 

trừ, không còn lo sợ. 

Bất cứ lúc nào, gặp những nạn tai, lụt 

trôi lửa cháy, giặc giã xăm lăng, trộm cướp 

nhiễu nhương, bất công áp bức, tự do mất 

hết, dân chủ không còn, nạn quan lộng 

hành; dưới biển cá kình, trên non hổ dữ, 

cọp sói độc xà, nhất sinh thập tử, thì nên 

chuyên niệm danh Phật Dược Sư, đọc tụng 

thần chú, tất cả nạn tai thảy đều tan biến. O 

Nếu có người nào quy y Tam Bảo, lỡ 

phạm giới luật, sợ bị sa đoạ vào ba đường 

ác, thì nên thọ trì danh hiệu Dược Sư; nhờ 

công đức này, thoát khỏi đường dữ. 

Nếu có phụ nữ, đau đớn lúc sanh, sức 

lực không còn, tưởng chừng như chết. 

Cũng nhờ phước đức, niệm Phật Dược Sư, 
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đau khổ tạ từ, hạ sinh an ổn, mẹ tròn con 

vuông. Nhờ phước báu đó, con được đoan 

trang, thông minh sáng láng, không có 

bệnh hoạn, ai thấy cũng thương. O 

12. LỜI PHẬT KHÔNG SAI 

Đức Phật liền hỏi tôn giả A-nan có tin 

được rằng công đức của Phật Dược Sư 

Lưu Ly sâu xa ngần ấy?  

Tôn giả A-nan bạch đức Phật rằng: “Mặt 

trời mặt trăng còn có thể rơi, núi Tu-di cao 

có thể lay động, nhưng lời của Phật không 

thể sai được.” Những việc Phật làm, nhiệm 

mầu khó hiểu; chỉ Phật với Phật mới hiểu 

tột cùng. Những kẻ không tin, sinh lòng 

phỉ báng, sẽ bị đoạ lạc trong đường ác thú, 

lưu chuyển không cùng. 

Lại nữa A-nan, thân người khó đặng. 

Tin ba Ngôi Báu lại còn khó hơn. Thọ trì 

danh hiệu, hành pháp Dược Sư còn khó 

hơn nữa. O 
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13. PHƯƠNG PHÁP DIÊN THỌ 

Bấy giờ trong hội, Bồ-tát Cứu Thoát chắp 

tay bạch Phật: “Bạch đức Thế tôn, trong 

thời tượng pháp, có nhiều chúng sinh, khốn 

khổ hoạn nạn, bệnh tật triền miên, đi đứng 

không yên, thân thể yếu ớt, mắt mờ tai điếc, 

uống ăn không được, môi cổ khô ran, tướng 

chết hiện ra, thân quyến mẹ cha, buồn 

thương lệ đổ. Thân tuy nằm liệt, thức thần 

nhớ hết việc làm thiện ác; những gì đã tạo 

trong thời gian qua, quyết định tội phước, 

khổ đau hạnh phúc, thành bại trong đời. 

Lúc đó thân nhân nên quy y Phật, tụng kinh 

Dược Sư, đốt đèn bảy từng, treo phan tục 

mạng, suốt bảy ngày đêm, cho đến bảy 

tuần. Nhờ công đức này, thần thức người 

bệnh như tỉnh chiêm bao, hiểu rõ nghiệp 

báo, nhân quả thiện ác. Từ đó về sau, dẫu 

cho có được tiền tài danh vọng, cũng không 

dám tạo những nghiệp ác nữa.” O 

Tôn giả A-nan hỏi ngài Cứu Thoát: 

“Phải làm thế nào để được sống lâu?” O 
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Bồ-tát Cứu Thoát liền đáp lời rằng: 

“Những ai đau bệnh, muốn được bình an 

thì những người thân giữ gìn tám giới, 

trong suốt một tuần, sắm sanh vật dụng, 

cúng dường chư tăng, làm việc từ thiện, 

ngày đêm sáu thời, đốt bảy ngọn đèn, dâng 

lên cúng dường bảy đức Dược Sư, lễ bái 

thọ trì danh hiệu của Phật, phóng sanh thả 

vật, bảo vệ môi trường, thì những tai ương, 

thảy đều dứt sạch, những nạn chết ngang 

không thể nhiễu hại.” O 

14. MƯA HOÀ GIÓ THUẬN 

Lại nữa A-nan, những bậc vua chúa làm 

lễ quán đảnh, gặp lúc có nạn, nước khác 

xâm lăng, hoặc bị nội loạn, nhật thực 

nguyệt thực, mưa gió trái mùa, hạn hán 

không mưa, hoặc lũ ngập tràn, nạn dịch lan 

truyền, trăm điều khổ sở. Lúc ấy quốc 

vương phải khởi từ bi, thương xót mọi 

loài, ân xá người tội, trợ giúp dân lành, 

thành khẩn ân cần, lập đàn cúng Phật Dược 

Sư Lưu Ly; nhờ sức gia trì, nước an dân 
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mạnh, mưa hoà gió thuận, nông nghiệp 

được mùa, tất cả tai ương thảy đều biến 

mất. Nhờ vậy, quốc vương sống lâu trăm 

tuổi, tại vị lâu dài, nhân dân vui vẻ trong 

cảnh thái bình. O 

15. CHÍN THỨ HOẠNH TỬ 

Tôn giả A-nan thưa ngài Cứu Thoát: 

“Tại sao mạng hết mà vẫn không chết, lại 

được sống thêm?”  

Bồ-tát Cứu Thoát ân cần trình bày, đức 

Phật có dạy chín loại hoạnh tử làm giảm 

tuổi thọ của các chúng sinh. Nếu biết tu 

hành, làm phan tục mạng, để khỏi tai nạn, 

phước thọ gia tăng, sống lâu mạnh khoẻ.  O 

Hoạnh tử thứ nhất: bệnh không đáng 

chết, nhưng lại chết ngang, do thiếu thuốc 

thang, không người chăm sóc. Khi gặp 

được thầy cho uống lầm thuốc. Lại tin hoạ 

phước của bọn tà ma, giết hại loài vật, hiến 

tế thần linh, gây thêm nghiệp sát, bệnh 

không đáng chết mà phải qua đời. 
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Hoạnh tử thứ hai: do bị hoạ lây, từ 

người thân thuộc, phép vua tru lục, nên 

phải chết oan. 

Hoạnh tử thứ ba: do sống đoạ sa, buông 

lung vô độ, đam mê tửu sắc, chơi bời săn 

bắn, không biết giữ thân, nên phải yểu thọ.  

Hoạnh tử thứ tư: gặp phải hoả hoạn, 

cháy rụi cả thân. 

Hoạnh tử thứ năm: đó là chết chìm ở 

sông biển hồ, do không biết bơi, hoặc bị 

kiệt sức. 

Hoạnh tử thứ sáu: là bị thú dữ xé xác 

ăn thịt. 

Hoạnh tử thứ bảy: té núi rớt hầm, thân 

thể nát tan, vô cùng đau đớn. 

Hoạnh tử thứ tám: là do thuốc độc, thư 

yếm trù ẻo, quỉ thần hảm hại. 

Hoạnh tử thứ chín: lâm cảnh đói khát, 

khốn khổ mà chết. O 

Lại nữa A-nan, ở trên thế gian, có người 

bất hiếu, phạm tội tày trời, phỉ báng Tam 
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Bảo, làm điều phạm pháp, thì luật nhân quả 

không thể dung tha, gieo gì gặt nấy, đừng 

mong trốn chạy. Tội ác chất đầy, tuổi thọ sẽ 

giảm. Ta khuyên mọi người phóng sanh tu 

phước, gieo nhân tích đức, mới lìa khổ ách, 

hưởng được an vui. O 

16. MƯỜI HAI THẦN TƯỚNG 

Bấy giờ, mười hai thần tướng Dược-xoa: 

thần Cung-tì-la, thần Phạt-chiếc-la, thần 

Mê-suý-la, thần An-để-la, thần Át-nể-la, 

thần San-để-la, thần Nhơn-đạt-la, thần Ba-

di-la, thần Ma-hổ-la, thần Chân-đạt-la, 

thần Chiêu-đổ-la, thần Tỳ-yết-la, cùng với 

hàng ngàn quyến thuộc Dược-xoa, đều 

phát tâm lành, quy y Tam Bảo, hết lòng vì 

đạo, cứu giúp người đời, làm việc nghĩa 

lợi, mang lại an vui.  O 

Bạch đức Thế Tôn, chúng con phát 

nguyện, hết lòng phò hộ người trì kinh 

này, thoát khỏi ách tai, cát tường như ý. Ai 

muốn cầu gì, dùng “niệt năm sắc,” gút tên 

chúng con, trì tụng chú thần, ước nguyện 
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trọn phần, mới mở gút ra. Đức Phật Thích-

ca khen các Dược-xoa, tâm nguyện bao la, 

phò sinh cứu khổ, đáp đền ân Phật. O 

17. TÊN GỌI CỦA KINH 

Tôn giả A-nan cung kính bạch Phật: 

“Kinh này tên gì, làm sao thọ trì, để được 

phước báo, xin Phật chỉ bảo.” 

Thế Tôn dạy rằng đây chính là Kinh Bổn 

Nguyện Công Đức của Phật Dược Sư, hay 

còn gọi là Thần Chú Tiêu Tai của Mười 

Hai vị Thần Tướng Dược Xoa, còn gọi là 

Kinh Diệt Trừ Nghiệp Chướng. Đọc tụng 

thọ trì, công đức vô lượng. O 

Nghe Phật nói xong, các bậc Bồ-tát, các 

hàng Thanh Văn, các vị quốc vương, đại 

thần cư sĩ, bát bộ long thiên, người và quỷ 

thần, vô cùng hoan hỷ, phát nguyện thọ trì, 

truyền bá kinh này. O 

  Nam-mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ-tát.   

 (3 lần)   OOO 
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CHÂN NGÔN DƯỢC SƯ 

Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, bệ-sát-xã, lũ-

lô-thích-lưu-ly, bác-lặc-bà, hắc-ra-xà-giả. 

Đát-tha yết-đa-gia, a-ra-hắc-đế. Tam-miệu 

tam-bột-đà-gia, đát-điệt-tha. Án bệ-sát-thệ, 

bệ-sát-thệ, bệ-sát-xã, tam-một yết-đế xoá-

ha.  (3 lần)  O 

Tháo mở hận thù, buông oan trái. 

Nghiệp chướng bao đời đều rụng hết. 

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kính. 

Quỳ trước Phật đài, xin giải oan nghiệt. 

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật. 

Tiêu Tai Tăng Thọ Dược Sư Phật. 

Tuỳ tâm mãn nguyện Dược Sư Phật. O 

TÁN DƯƠNG DƯỢC-XOA 
Mười hai thần tướng Dược-xoa, 

Giúp Phật Dược Sư, 

Phù hộ chúng sanh. 

Bùa năm sắc kết thần danh, 

Nguyện ước đều viên thành, 

Oan nghiệp tan nhanh, 

Phước thọ mãi an lành.  OOO 
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8. KINH TINH HOA TRÍ TUỆ 

 

Quán Tự Tại thực hành trí tuệ, 

Bát-nhã ba-la-mật sáng ngời, 

Bấy giờ Bồ-tát quán soi, 

Thấy rằng năm uẩn ba đời đều không.   O 

Vượt tất cả các vòng khổ ách, 

Hãy nghe này, Xá-lợi-phất ông! 

Sắc nào có khác gì không, 

 Không nào khác sắc, sắc không vốn đồng. O 

Cả thọ, tưởng, thức, hành cũng thế. 

Tánh chân không các pháp viên thành, 

Thảy đều chẳng diệt, chẳng sanh, 

Chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng giảm gì.O 

Trong chân không chẳng hề có sắc. 

Chẳng thọ, tưởng, hành, thức trong không. 

Mắt, tai, mũi, lưỡi, ý, thân, 

Sắc, thanh, vị, xúc, pháp, hương không còn.   O 

Không nhãn thức đến không ý thức, 

Không vô minh hoặc hết-vô-minh, 

Không điều già chết chúng sanh, 

Hết già, hết chết thực tình cũng không. 
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Không trí huệ cũng không chứng đắc, 

Bởi có gì là chỗ đắc đâu. 

Bấy lâu Bồ-tát dựa vào 

Trí ba-la-mật thẳm sâu thực hành, 

Mọi chướng ngại quanh mình tan biến, 

Mọi việc đều chẳng khiến hoảng kinh, 

Xa lìa mộng tưởng đảo điên, 

 Niết-bàn rốt ráo an nhiên thanh nhàn.  O 

Bát-nhã ấy rõ ràng trí tuệ, 

Mà ba đời chư Phật nương vào, 

Chứng thành quả giác tối cao, 

     Nên xem Bát-nhã thâm sâu đó là:  O 

Lời thần chú sâu xa bậc nhứt, 

Lời chú thần rất mực quang minh, 

Chú thần cao cả anh linh, 

Là lời thần chú thật tình cao siêu. 

Trừ dứt được mọi điều đau khổ, 

Đúng như vầy muôn thuở không sai. 

Ngài liền tuyên nói chú này, 

Để người trì niệm sáng bày chơn tâm:  O 

Ga-tê ga-tê pa-ra-ga-tê pa-ra-săn-ga-tê bô-

dhi sva-ha.   (3 lần) OOO 
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9. NIỆM DANH HIỆU BẢY PHẬT DƯỢC SƯ 

Dược Sư Quang Phật, 

Bậc Đại Y Vương,  

Mười hai nguyện lớn, 

Cứu khổ trầm luân. 

Thành tâm quy ngưỡng, 

Trang nghiêm đạo trường. 

Niệm trì danh hiệu, 

Đèn hoa cúng dường. 

Đảnh lễ Phật tượng, 

Cung kính tán dương. 

Làm phan tục mạng, 

Tuổi thọ miên trường. 

Diệt trừ tội chướng, 

Oan nghiệp không còn. 

Phước lộc tăng trưởng, 

Quả chứng chân thường. O 

Nam-mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như 

Lai. (18 lần) O 

Nam-mô Thiện Xưng Danh Cát Tường 

Vương Như Lai. (3 lần)  O 
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Nam-mô Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang 

Âm Tự Tại Vương Như Lai. (3 lần)  O 

Nam-mô Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh 

Thành Tựu Như Lai. (3 lần)  O 

Nam-mô Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường 

Như Lai. (3 lần)  O 

Nam-mô Pháp Hải Lôi Âm Như Lai.  (3 lần)  O 

Nam-mô Pháp Hải Thắng Huệ Du Hí Thần 

Thông Như Lai. (3 lần)  OOO 

 

10. NGUYỆN CẦU AN LÀNH 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 

Đêm ngày sáu thời đều an lành, 

Tất cả các thời đều an lành, 

Xin đấng Từ Bi thường gia hộ. 
 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 

Đêm ngày sáu thời đều an lành, 

Tất cả các thời đều an lành, 

Xin nguyện Tam Bảo thường gia hộ. 
 

Nguyện ngày an lành, đêm an lành, 

Đêm ngày sáu thời đều an lành, 
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Tất cả các thời đều an lành, 

Xin nguyện Hộ Pháp thường ủng hộ. 

  Nam-mô Tiêu Tai Giáng Cát Tường Bồ-tát. O 
 

11A) MẤY ĐIỀU QUÁN TƯỞNG  
 

Thế Tôn lời dạy tỏ tường 

Mấy điều quán tưởng phải thường xét ra: 

Chúng sanh rồi phải bị già, 

Không ai tránh khỏi lúc qua canh tàn.   O 

Chúng sanh bệnh tật phải mang, 

  Không ai sống mãi bình an, mạnh lành.  O 

Chúng sanh, sự chết sẵn dành, 

Không ai tránh khỏi tử sanh đến kỳ.    O 

Chúng sanh phải chịu chia ly, 

Giã từ tất cả, ra đi một mình 

Mang theo gánh nghiệp ba sinh, 

Theo ta như bóng theo hình không buông.O 

Nay con nương đấng Pháp Vương 

 Niết-bàn chứng đắc, cát tường an vui.  O 
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11B. SÁM MƯỜI NGUYỆN 
Đệ tử chúng con quyết lòng tu tập 

Mười hạnh nguyện lớn Bồ-tát Phổ Hiền: 

Một là kính lạy Như Lai, 

Hai là tán thán bậc Thầy nhơn thiên,  

Ba là bố thí mọi miền, 

Bốn là chuyển nghiệp oan khiên khổ sầu, 

Năm là tuỳ hỷ lẫn nhau, 

Sáu là chuyển pháp nhiệm mầu, thảnh thơi, 

Bảy là thỉnh Phật ở đời, 

Tám là học Phật an vui tuyệt vời,  

Chín là luôn thuận mọi người 

       Mười là hồi hướng muôn nơi an lành. 

 O 

12. HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Tụng kinh tu tập, phước tăng, 

Xin đem hồi hướng xa gần, khắp nơi. 

Nguyện cho tất cả trời người, 

  Đều vào cõi Phật, sáng ngời chân tâm.  O 
 

Nguyện trừ ba chướng trầm luân, 

Sống trong trí tuệ, tịnh thanh cõi lòng. 

Nguyện cho tội nghiệp tiêu mòn, 
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    Noi theo Bồ-tát làm tròn tấm gương.  O 
 

Nguyện sanh cõi tịnh Tây phương, 

Mẹ cha chín phẩm sen vàng nêu danh, 

Hoa cười, chứng ngộ vô sanh, 

     Cùng hàng Bồ-tát đồng hành tâm linh. O 
 

Nguyện đem công đức tạo thành, 

Hướng về tất cả chúng sanh mọi loài, 

Rải ban hạnh phúc muôn nơi, 

Giúp người giác ngộ, an vui đạo mầu. 

 (3 xá) OOO 
 

13. LỜI NGUYỆN CUỐI 
 

 Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật  O 

Mười hai Dược-xoa thần tướng, 

Giúp Phật hộ trì chúng sinh. 

Tám vị Bồ-tát anh minh, 

Mở lòng từ bi tế độ. 

Nhật Quang, Nguyệt Quang Bồ-tát, 

Soi đường dẫn dắt hàm linh. 

Tai ương rời khỏi bệnh nhân, 

Phước thọ luôn theo gia quyến. 
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Chúng con thành tâm đồng nguyện: 

Trời giác ngộ luôn sáng tỏ, 

Xe chánh pháp chuyển không dừng. 

Nhà nhà hạnh phúc, khương ninh, 

Đất nước thái hòa, hưng thịnh.  

Năm châu an định,  

Bốn biển thanh bình,  

Tình với vô tình,  

Đều thành Phật đạo. O 
(Đại chúng cùng niệm) 

 

Nam-mô Thường Trụ Tam Bảo. (3 xá) OOO 

 
14. ĐẢNH LỄ BA NGÔI BÁU 

 

Con xin nương tựa Phật, 

Bậc Phước Trí Viên Thành, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Giác ngộ, phát tâm lành.      (1 lạy) O 
 

Con xin nương tựa Pháp, 

Nguồn tuệ giác, từ bi, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hiểu đạo, tỏ nguồn tâm.       (1 lạy) O 



SÁM NGUYỆN VÀ HỒI HƯỚNG 37 

 

Con xin nương tựa Tăng, 

Đoàn thể sống an vui, 

Cầu tất cả chúng sanh 

Hòa hợp, thương mến nhau.(1 lạy) O 
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MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH 
 

Một là, những tội lỗi đã gây ra từ trước đến nay được tiêu trừ; nếu 

như đã mang những nghiệp duyên nặng nề thì sẽ được chuyển hoá thành 

nhẹ nhàng. 

Hai là, thường được các thiện Thần ủng hộ, tránh được các tai ương 

hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm cướp, đao binh, tù ngục… 

Ba là, vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo đau khổ, oán cừu oan trái 

của nhiều đời và hiện tại. 

Bốn là, Long Thiên Hộ Pháp thường gia hộ nên những loài Dạ-xoa, 

ác quỷ, rắn độc, hùm beo đều tránh xa, không dám nhiễu hại. 

Năm là, thân và tâm luôn được an vui, ngày không gặp việc nguy 

khốn, đêm ngủ không thấy ác mộng, diện mạo hiền sáng, mạnh khoẻ, an 

lành, việc làm thuận lợi, kết quả tốt đẹp. 

Sáu là, tâm không mong cầu phước báu giàu sang, nhưng tự nhiên 

cơm ăn áo mặc được đầy đủ, gia đình trên thuận dưới hoà, con cháu đời 

đời hưởng lộc. 

Bảy là, lời nói cho đến việc làm đều khiến mọi người đều sinh tâm 

vui vẻ, đi đến đâu cũng được mọi người chào đón niềm nở, kính mến, 

khen ngợi và tin tưởng. 

Tám là, nếu mắc phải những chứng bệnh mê muội thì sẽ được trở 

nên thông minh lanh lợi, thân thể luôn được cường tráng khoẻ mạnh, 

nếu phải ở những nơi thâm sơn biên địa, thì những nơi ấy cũng trở nên 

thịnh vượng, sung túc. Tâm thức luôn hướng về chánh đạo, sau khi 

mạng chung sẽ được sinh thiên. 

Chín là, khi tái sinh nếu là nam thì sẽ trở thành vương tôn công tử, 

nếu là nữ thì sẽ trở thành thiện mỹ nhân, tướng mạo đoan trang, tâm trí 

siêu việt, phước lộc tròn đầy. 

Mười là, thương tất cả chúng sinh như thân bằng quến thuộc, vì 

chúng sinh mà gieo trồng tất cả căn lành. Nhờ công đức ấy mà thường 

gặp được các Đức Phật, nghe pháp, siêng năng tu tập, cuối cùng được 

thành Phật quả. 

Ấn Quang Tổ Sư dạy: Ấn tống kinh được vô lượng công đức như 

vậy, nên vào những dịp chúc thọ, thành hôn, cầu phước, cầu tiêu trừ tật 

bệnh, cầu siêu độ hương linh… hãy tinh tấn phát tâm bồ-đề, ấn tống 

kinh điển, để gieo trồng cội phước cho chính mình và thân bằng quyến 

thuộc. 


