
DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ 

LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC 

KINH 
(Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang phụng chiếu dịch) 

 

Như thị ngã văn: Nhất thời Bạc-già-phạm du hóa 

chư quốc, chí Quảng Nghiêm thành, trụ Nhạc âm thụ hạ, 

dữ đại Bật-sô chúng bát thiên nhân câu. Bồ Tát ma-ha-tát 

tam vạn lục thiên, cập quốc vương, đại thần, bà-la-môn, 

cư sĩ, thiên long bát bộ, nhân, phi nhân đẳng, vô lượng 

đại chúng cung kính vi nhiễu, nhi vị thuyết pháp. 

Nhĩ thời, Mạn-thù-thất-lỵ Pháp vương tử, thừa 

Phật oai thần, tùng tòa nhi khởi, thiên đản nhất kiên, hữu 

tất trước địa, hướng Bạc-già-phạm, khúc cung hiệp 

chưởng, bạch ngôn: “Thế Tôn! Duy nguyện diễn thuyết 

như thị tương loại chư Phật danh hiệu, cập bổn đại 

nguyện thù thắng công đức, linh chư văn giả nghiệp 

chướng tiêu trừ, vị dục lợi lạc Tượng pháp chuyển thời 

chư hữu tình cố.” 

Nhĩ thời, Thế Tôn tán Mạn-thù-thất-lỵ Đồng tử 

ngôn: “Thiện tai, thiện tai! Mạn-thù-thất-lỵ, 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 

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-lỵ ngôn: “Duy nhiên, nguyện thuyết. 

Ngã đẳng nhạo văn.” 

Phật cáo Mạn-thù-thất-lỵ: “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, Ứng, Chánh đẳng giác, Minh hạnh viên mãn, Thiện 



2                              DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH 
 

thệ, Thế gian giải, Vô thượng trượng phu điều ngự sĩ, 

Thiên nhân sư, Phật, Bạc-già-phạm. 

“Mạn-thù-thất-lỵ! Bỉ Phật Thế Tôn Dược Sư Lưu 

Ly Quang Như Lai, bổn hành Bồ Tát đạo thời, phát thập 

nhị đại nguyện, linh chư hữu tình sở cầu giai đắc: 

“Đệ nhất 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 

trang nghiêm kỳ thân, linh nhất thiết 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. Thân thiện 

an trụ, diệm võng trang nghiêm, 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 vô 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 tà đạo giả, tất linh an trụ 

Bồ-đề đạo trung. Nhược hành Thanh văn, Độc giác thừa 

giả, giai dĩ Đại thừa nhi an lập chi. 

“Đệ ngũ đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-

đề thời, nhược hữu vô lượng vô biên hữu tình, ư ngã 

pháp trung, tu hành phạm hạnh, nhất thiết 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, 
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xú lậu ngoan ngu, manh lung ấm á, loan tịch bối lũ, bạch 

lại điên cuồng, chủng chủng bệnh khổ, văn ngã danh dĩ, 

nhất thiết giai đắc đoan chánh, hiệt huệ, chư căn hoàn cụ, 

vô chư tật khổ. 

“Đệ thất đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-

đề thời, nhược chư hữu tình, chúng bệnh 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 nhĩ, chúng bệnh 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 bá ác chi sở bức não, cực 

sanh yếm ly, nguyện xả nữ thân. Văn ngã danh dĩ, nhất 

thiết giai đắc chuyển nữ thành nam, cụ trượng phu tướng, 

nãi chí chứng đắc Vô thượng Bồ-đề . 

“Đệ cửu đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc Bồ-

đề thời, linh chư hữu tình xuất ma quyến võng, giải thoát 

nhất thiết ngoại đạo triền phược. Nhược đọa 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 gia, phược 

lục tiên thát, hệ bế lao ngục, hoặc đương hình lục, cập 

chư vô lượng tai nạn lăng nhục, bi sầu tiễn bức thân tâm 

thọ khổ, nhược văn ngã danh, dĩ ngã phước đức oai thần 

lực cố, giai đắc giải thoát nhất thiết ưu khổ. 

“Đệ thập nhất đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc 

Bồ-đề thời, nhược chư hữu tình, cơ khát sở não, vị cầu 

thực cố, tạo chư ác nghiệp, đắc văn ngã danh, chuyên 

niệm thọ trì, ngã đương tiên dĩ thượng diệu ẩm thực, bảo 
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túc kỳ thân, hậu dĩ pháp vị, tất cánh an lạc nhi kiến lập 

chi. 

“Đệ thập nhị đại nguyện: Nguyện ngã lai thế, đắc 

Bồ-đề thời, nhược chư hữu tình, bần vô y phục, mân 

manh hàn nhiệt, trú dạ bức não, nhược văn ngã danh, 

chuyên niệm thọ trì, như kỳ sở háo, tức đắc chủng chủng 

thượng diệu y phục. Diệc đắc nhất thiết bảo trang nghiêm 

cụ, hoa man đồ hương, cổ nhạc chúng kỹ. Tùy tâm sở 

ngoạn, giai linh mãn túc. 

“Mạn-thù-thất-lỵ! Thị vi bỉ Thế Tôn Dược sư Lưu 

ly Quang, Như Lai, ứng, Chánh đẳng giác...hành Bồ Tát 

Đạo thời, sở phát Thập nhị vi diệu thượng nguyện. 

“Phục thứ, Mạn-thù-thất-lỵ! 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, đẳng vô sai biệt. 

“Ư kỳ quốc trung, hữu nhị Bồ Tát ma-ha-tát: nhất 

danh Nhật Quang Biến Chiếu, nhị danh Nguyệt Quang 

Biến Chiếu. Thị vi bỉ vô lượng vô số Bồ Tát chúng chi 

thượng thủ. Thứ bổ Phật xứ tất năng trì bỉ Thế Tôn Dược 

Sư Lưu Ly Quang Như Lai chánh pháp bảo tạng. 

“Thị cố, Mạn-thù-thất-lỵ! Chư hữu tín tâm, thiện 

nam tử, thiện nữ nhân đẳng, ưng đương nguyện sanh bỉ 

Phật thế giới.” 

Nhĩ thời, Thế Tôn phục cáo Mạn-thù-thất-lỵ đồng 

tử ngôn: “Mạn-thù-thất-lỵ! Hữu chư chúng sanh bất thức 
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thiện ác, duy hoài tham lận, bất tri bố thí cập thí quả báo. 

Ngu si vô trí, khuyết ư tín căn. Đa tụ tài bảo, cần gia thủ 

hộ. Kiến khất giả lai, kỳ tâm bất hỷ. Thiết bất hoạch dĩ 

nhi hành thí thời, như cát thân nhục, thâm sanh thống 

tích. 

“Phục hữu vô lượng khan 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 sử, cập lai khất giả? Bỉ chư 

hữu tình, tùng thử mạng chung, sanh ngạ quỉ giới hoặc 

bàng sanh thú. Do tích nhân gian, tằng đắc tạm văn Dược 

Sư Lưu Ly Quang Như Lai danh cố, niệm 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 

thú khổ, bất nhạo dục lạc, háo hành huệ thí, tán thán thí 

giả. Nhất thiết sở hữu, tất vô tham tích. Tiệm thứ thượng 

năng dĩ đầu mục, thủ túc, huyết nhục, thân phận, thí lai 

cầu giả. Huống dư tài vật? 

“Phục thứ, Mạn-thù-thất-lỵ! 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, 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 

phi tha, hiềm báng chánh pháp, vi ma bạn đảng. Như thị 

ngu nhân tự hành tà kiến, phục linh vô lượng câu-chi hữu 

tình đọa đại hiểm khanh. Thử chư hữu tình ưng ư địa 

ngục, bàng sanh, quỷ thú, lưu chuyển vô cùng. 

“Nhược đắc văn thử Dược Sư Lưu Ly Quang Như 

Lai danh hiệu, tiện xả ác hạnh, tu 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 oai lực, 
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linh kỳ hiện tiền tạm văn danh hiệu, tùng bỉ mạng chung, 

hoàn sanh nhân thú, đắc chánh kiến, tinh tấn, thiện điều ý 

lạc. Tiện năng xả gia, thú ư phi gia. 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-lỵ! Nhược chư hữu tình, 

khan 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 lư, hằng bị tiên thát, cơ khát 

bức não. Hựu thường phụ trọng, tùy lộ nhi hành. 

“Hoặc đắc vi nhân, sanh cư hạ tiện, tác 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 thử thiện nhân, kim phục ức niệm, chí tâm qui y. 

Dĩ Phật thần lực, chúng khổ giải thoát, chư căn thông lợi, 

trí huệ, đa văn, hằng cầu thắng pháp, thường ngộ thiện 

hữu, vĩnh đoạn ma quyến, phá vô minh xác, kiệt phiền 

não hà, giải thoát nhất thiết sanh, lão, bệnh, tử, ưu sầu 

khổ não. 

“Phục thứ, Mạn-thù-thất-lỵ! Nhược chư hữu tình, 

háo hỷ quai ly, cánh tương đấu tụng, não loạn tự tha, dĩ 

thân ngữ ý, tạo tác tăng trưởng chủng chủng ác nghiệp, 

triển chuyển thường vi bất nhiêu ích sự, hỗ tương 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 trớ chi. Yếm mỵ cổ đạo, chú khởi thi quỷ, 

linh đoạn bỉ mạng cập hoại kỳ thân. Thị chư hữu tình 

nhược đắc văn thử Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
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danh hiệu, bỉ chư ác sự tất bất năng hại. Nhất thiết triển 

chuyển giai khởi từ tâm, lợi ích an lạc, vô tổn não ý cập 

hiềm hận tâm. Các các hoan duyệt. Ư tự sở thọ, sanh ư 

hỷ túc, bất tương xâm lăng, hỗ vi nhiêu ích. 

“Phục thứ, Mạn-thù-thất-lỵ! Nhược hữu Tứ chúng: 

Bật-sô, Bật-sô-ni, Ô-ba-sách-ca, Ô-ba-ty-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 

ngoạt, 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 Bồ Tát, kỳ danh viết: Văn-thù-sư-lợi Bồ Tát, 

Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Vô Tận Ý 

Bồ Tát, Bảo Đàn Hoa Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, 

Dược Thượng Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát. Thị bát đại Bồ Tát 

thừa không nhi lai, 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 bổn thiện căn diệc vị 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, oai đức tự tại, an lập vô lượng bá thiên hữu tình ư 

thập thiện đạo. Hoặc sanh sát-đế-lỵ, bà-la-môn, cư sĩ, đại 

gia, đa nhiêu tài bảo, thương khố doanh vật, hình tướng 

đoan chánh, quyến thuộc cụ túc, thông minh trí huệ, dõng 

kiện oai 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 thân. 
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“Phục thứ, Mạn-thù-thất-lỵ! Bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai, đắc Bồ-đề thời, do bản nguyện lực, quán chư 

hữu tình, ngộ chúng bệnh khổ, sấu luyện càn tiêu, hoàng 

nhiệt đẳng bệnh. Hoặc bị yếm mỵ, cổ độc sở trúng. Hoặc 

phục đoản mạng, hoặc thời hoạnh tử. Dục linh thị đẳng 

bệnh khổ tiêu trừ, sở cầu nguyện mãn, thời bỉ Thế Tôn 

nhập Tam-ma địa, danh viết Trừ diệt nhất thiết chúng 

sanh khổ não. Ký nhập định dĩ, ư nhục kế trung, xuất đại 

quang minh, quang trung diễn thuyết Đại Đà-la-ni viết: 

“Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, Bệ-sái-xã lũ-rô. Bệ-lưu-ly, 

Bát-lạt-bà, hát-ra-xà-giả. Đát-đà-yết-đa-da A ra-hát-đế. 

Tam miệu. Tam-bột-đà-da. Đát-điệt-tha. Án. Bệ-sái-thệ. 

Bệ-sái-thệ. Bệ-sái-xã. Tam-một-yết-đế, Tá-ha! 

“Nhĩ thời, quang trung thuyết thử chú dĩ, đại địa 

chấn động, phóng đại quang minh. Nhất thiết chúng sanh 

bệnh khổ giai trừ, thọ an ổn lạc. 

“Mạn-thù-thất-lỵ! Nhược kiến nam tử, nữ nhân 

hữu bệnh khổ giả, ưng đương nhất tâm, vị bỉ bệnh nhân, 

thường thanh tịnh tảo thấu, hoặc tự hoặc dược, hoặc vô 

trùng thủy, chú nhất bá bát biến, dữ bỉ phục thực. Sở hữu 

bệnh khổ, tất giai tiêu diệt. Nhược hữu sở cầu, chí tâm 

niệm tụng, giai đắc như thị, vô bệnh diên niên. Mạng 

chung chi hậu, sanh bỉ thế giới, đắc Bất thối chuyển, nãi 

chí Bồ-đề. 

“Thị cố, Mạn-thù-thất-lỵ! Nhược hữu nam tử, nữ 

nhân, ư bỉ Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm ân 

trọng, cung kính cúng dường giả, thường trì thử chú, vật 

linh phế vong. 

“Phục thứ, Mạn-thù-thất-lỵ! Nhược hữu tịnh tín 

nam tử, nữ nhân, đắc văn Dược Sư Lưu Ly Quang, Như 

Lai, Ứng, Chánh đẳng giác... sở hữu danh hiệu. Văn dĩ 

tụng trì: thần tước xỉ mộc, tảo thấu thanh tịnh, dĩ chư 
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hương hoa, thiêu hương, đồ hương, tác chúng kỹ nhạc, 

cúng dường hình tượng. Ư thử kinh điển, nhược tự thư, 

nhược giáo nhân thư, nhất tâm thọ trì, thính văn kỳ 

nghĩa. Ư bỉ pháp sư, ưng tu cúng dường, nhất thiết sở 

hữu tư thân chi cụ, tất giai thí dữ, vật linh phạp thiểu. 

Như thị tiện mông chư Phật hộ niệm; sở cầu nguyện 

mãn, nãi chí Bồ-đề.” 

Nhĩ thời, Mạn-thù-thất-lỵ 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. Nãi chí thụy trung, diệc dĩ 

Phật danh giác ngộ kỳ nhĩ. 

“Thế Tôn! Nhược ư thử kinh thọ trì độc tụng, hoặc 

phục vị tha diễn thuyết khai thị. Nhược tự thơ, nhược 

giáo nhân thơ, cung kính tôn trọng, dĩ chủng chủng hoa 

hương, mạt hương, thiêu hương, hoa man anh lạc, phan 

cái kỹ nhạc nhi vi cúng dường. 

“Dĩ ngũ sắc thái, tác nang thành chi. Tảo sái tịnh 

xứ, phu thiết cao tọa nhi dụng an xử. Nhĩ thời, Tứ Đại 

Thiên vương dữ kỳ quyến thuộc cập dư vô lượng bá 

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 hoạnh tử. Diệc phục bất vi chư ác quỉ 

thần đoạt kỳ tinh khí. Thiết dĩ đoạt giả, hoàn đắc như cố, 

thân tâm an lạc.” 

Phật cáo Mạn-thù-thất-lỵ: “Như thị, như thị. Như 

nhữ sở thuyết. 

“Mạn-thù-thất-lỵ! Nhược hữu tịnh tín thiện nam 

tử, thiện nữ nhân đẳng dục cúng dường bỉ Thế Tôn Dược 
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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 

bát phần trai giới, thực thanh tịnh tự. Tảo dục hương 

khiết, trước tân tịnh y. Ưng sanh vô cấu trược tâm, vô nộ 

hại tâm. Ư nhất thiết hữu tình, khởi lợi ích an lạc, từ bi 

hỷ 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 sở nhạo cầu, nhất thiết giai toại. 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 trụ xứ, bá 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 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, hùng bi, độc xà, ác yết, ngô công, 

do diên, mân manh đẳng bố. Nhược năng chí tâm ức 

niệm bỉ Phật, cung kính cúng dường, nhất thiết 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-lỵ! 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, Pháp, Tăng, thọ 

trì cấm giới, nhược Ngũ giới, Thập giới, Bồ Tát tứ bá 

giới, Bật-sô nhị bá ngũ thập giới, Bật-sô ni ngũ bá giới. 

Ư sở thọ trung, hoặc hữu hủy phạm, bố đọa ác thú. 
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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 phận cụ túc, hình sắc đoan chánh, kiến giả 

hoan hỷ, lợi căn thông minh, an ổn thiểu bệnh. Vô hữu 

phi nhân đoạt kỳ tinh khí.” 

Nhĩ thời, Thế Tôn cáo A-nan ngôn: “Như ngã 

xưng dương bỉ Thế Tôn Dược Sư Lưu 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 thiết 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 nhất Phật 

danh hiệu, tiện hoạch nhĩ sở công đức thắng lợi? Do thử 

bất tín, phản sanh phỉ 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 oai 

lực. 
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“A-nan! Nhất thiết 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. 

“A-nan! Nhân thân nan đắc. Ư Tam Bảo trung, tín 

kính tôn trọng, diệc nan khả đắc. Văn Thế Tôn 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 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 bạch 

Phật ngôn: “Đại đức Thế Tôn! Tượng pháp chuyển thời. 

Hữu chư chúng sanh, vi chủng chủng hoạn chi sở khốn 

ách, trường bệnh 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 đề khấp vi nhiễu. 

Nhiên bỉ tự thân, ngọa tại bổn xứ, kiến Diễm-ma 

sứ, dẫn kỳ thần thức chí vu Diễm-ma Pháp vương chi 

tiền. Nhiên chư hữu tình hữu Câu sanh thần, tùy kỳ sở 

tác, nhược tội nhược phước, giai cụ thư chi, tận trì thọ dữ 

Diễm-ma Pháp vương. 

“Nhĩ thời, bỉ vương thôi vấn kỳ nhân, toán kế sở 

tác, tùy kỳ tội phước nhi xử đoán chi. Thời bỉ bệnh nhân 

thân thuộc tri thức nhược năng vị bỉ, qui 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. 
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“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 nan, 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 

bệnh nhân dục thoát bệnh khổ, đương vị kỳ nhân, thất 

nhật thất dạ, thọ trì Bát phần trai giới. Ưng dĩ ẩm thực 

cập dư chư cụ, tùy lực sở biện, cúng dường Bật-sô tăng. 

Trú dạ lục thời, lễ bái, cúng dường bỉ Thế Tôn Dược Sư 

Lưu Ly Quang Như Lai. Độc tụng thử kinh tứ thập cửu 

biến, nhiên tứ thập cửu đăng, tạo bỉ Như Lai hình tượng 

thất khu. Nhất nhất tương 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 trích thủ. Ưng phóng tạp loại chúng 

sanh. Chí tứ thập cửu nhật, khả đắc quá độ nguy ách chi 

nạn, bất vi chư hoạch ác quỉ sở trì. 

“Phục thứ, A-nan! Nhược sát-đế-lỵ Quán đảnh 

vương đẳng, tai nạn khởi thời, sở vị: nhân trung 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-lỵ Quán 

đảnh vương đẳng, nhĩ thời ưng ư nhất thiết hữu tình, khởi 

từ bi tâm, xá chư hệ bế, y tiền sở thuyết cúng dường chi 
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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 thiết hữu tình vô bệnh, 

hoan lạc. 

“Ư kỳ quốc trung, vô hữu bạo ngược Dược-xoa 

đẳng thần não hữu tình giả. Nhất thiết ác tướng giai tức 

ẩn một. Nhi sát-đế-lỵ Quán đỉnh vương đẳng, thọ mạng 

sắc lực, vô bệnh tự tại, giai đắc tăng ích. 

“A-nan! Nhược đế hậu phi chúa, trừ quân vương 

tử, đại thần phụ tướng, trung cung thể nữ, bá quan lê thứ 

vi bệnh 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. Bệnh đắc trừ 

dũ, 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 Bồ Tát ngôn: “Đại đức! Nhữ khởi bất 

văn Như Lai thuyết hữu cửu hoạnh tử da? Thị cố khuyến 

tạo tục mạng phan đăng, tu chư phước đức. Dĩ tu phước 

cố, tận kỳ thọ mạng, bất kinh khổ hoạn.” 

A-nan vấn ngôn: “Cửu hoạnh vân hà?” 

Cứu Thoát Bồ Tát ngôn: “Nhược chư hữu tình đắc 

bệnh tuy khinh, nhiên vô y dược cập khán bệnh giả. 

Thiết phục ngộ y, thọ dĩ phi dược. Thật bất ưng tử, nhi 

tiện hoạnh tử. Hựu 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 mịch họa, sát chủng 

chủng chúng sanh, giải tấu thần minh, hô chư võng 

lượng, thỉnh khất phước hựu, dục kí diên niên, chung bất 

năng đắc. 
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“Ngu si mê hoặc, tín tà đảo kiến, toại linh hoạnh 

tử. Nhập ư địa ngục, vô hữu xuất kỳ. Thị danh sơ hoạnh. 

“Nhị giả hoạnh bị vương pháp chi sở tru lục. 

“Tam giả điền liệp hy hý, đam dâm thị tửu, phóng 

dật vô độ, hoạnh vi phi nhân đoạt kỳ tinh khí. 

“Tứ giả hoạnh vi hỏa phần. 

“Ngũ giả hoạnh vi thủy nịch. 

“Lục giả hoạnh vi chủng chủng ác thú sở hám. 

“Thất giả hoạnh đọa sơn nhai. 

“Bát giả hoạnh vi độc dược, yếm đảo, chú trớ, khởi 

thi quỉ đẳng chi sở trúng hại. 

“Cửu giả cơ khát sở khốn, bất đắc ẩm thực, nhi 

tiện hoạnh tử. 

“Thị vi Như Lai lược thuyết hoạnh tử hữu thử cửu 

chủng. Kỳ dư phục hữu vô lượng chư hoạnh, nan khả cụ 

thuyết. 

“Phục thứ, A-nan! Bỉ Diễm-ma vương chủ lãnh thế 

gian danh tịch chi ký. Nhược chư hữu tình bất hiếu ngũ 

nghịch, phá nhục Tam bảo, hoại quân thần pháp, hủy ư 

tín giới, Diễm-ma Pháp vương, tùy tội khinh trọng, khảo 

nhi phạt chi. Thị cố ngã kim khuyến chư hữu tình nhiên 

đăng tạo phan, phóng sanh tu phước, linh độ khổ ách, bất 

tao chúng nạn.” 

Nhĩ thời, chúng trung hữu Thập nhị Dược-xoa Đại 

tướng, câu tại hội tọa. Sở vị: Cung-tỳ-la Đại tướng, Phạt-

chiết-la Đại tướng, Mê-xí-la Đại tướng, An-để-la Đại 

tướng, Át-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 Đại tướng. 

Thử thập nhị Dược-xoa Đại tướng, nhất nhất các 

hữu thất thiên Dược-xoa dĩ vi quyến thuộc, đồng thời cử 
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thanh, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Ngã đẳng kim giả 

mông Phật oai lực, đắc văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai danh hiệu. Bất phục cánh hữu ác thú chi 

bố. Ngã đẳng tương suất, giai đồng nhất tâm, nãi chí tận 

hình, quy Phật, Pháp, Tăng. Thệ đương hà phụ nhất thiết 

hữu tình, vi 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 giả, 

ngã đẳng quyến thuộc vệ hộ thị nhân, giai sử giải thoát 

nhất thiết khổ nạn. Chư hữu nguyện cầu, tất linh mãn túc. 

Hoặc hữu tật ách cầu độ thoát giả, diệt ưng độc tụng thử 

kinh, dĩ ngũ sắc lũ, kết ngã danh tự, đắc như nguyện dĩ, 

nhiên hậu giải kết.” 

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 

thiết 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: “Thử 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 kết 

nguyện thần chú. Diệc danh Bạt trừ nhất thiết nghiệp 

chướng. Ưng như thị trì.” 

Thời Bạc-già-phạm 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, kiện-đạt-phược, a-

tố-lạc, yết-lộ-trà, khẩn-nại-lạc, mạc-hô-lạc-già, nhân, phi 

nhân đẳng, nhất thiết đại chúng văn Phật sở thuyết, giai 

đại hoan hỷ, tín thọ phụng hành. 
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Nam-mô Dược Sư Hội Thượng Phật Bồ Tát. (3 

lần) 

DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BẢN 

NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH 

 

CHUNG 

 

(Kinh văn đến đây là hết, phần nghi thức kết thúc và hồi 

hướng người tụng có thể tùy chọn, hoặc thực hành theo 

như dưới đây.) 

 

Dược Sư Quán Đảnh Chân ngôn 

 

Nam-mô Bạc-già-phạt-đế, Bệ-sái-xã lũ-rô. Bệ-lưu-ly, 

Bát-lạt-bà, hát-ra-xà-giả. Đát-đà-yết-đa-da A ra-hát-

đế. Tam miệu. Tam-bột-đà-da. Đát-điệt-tha. Án. Bệ-

sái-thệ. Bệ-sái-thệ. Bệ-sái-xã. Tam-một-yết-đế, Tá-ha! 

(3 lần) 

 

TÁN DƯỢC-XOA 

 

Thập nhị Dược-xoa Đại tướng, 

Trợ Phật tuyên dương. 

Ngũ sắc thể lũ kết kỳ danh, 

Tùy nguyện tất viên thành. 

Oan nghiệp băng thanh, 

Phước thọ vĩnh khương ninh. 

 

MA-HA BÁT-NHÃ BA-LA-MẬT-ĐA TÂM KINH 
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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-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, nhĩ, tị, 

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 ngại, vô quái ngại cố, vô hữu 

khủng bố, viễn ly điên đảo mộng tưởng, cứu cánh 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) 

 

HỒI HƯỚNG 

 

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, 

Vô biên thắng phước giai hồi hướng. 

Phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, 

Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. 
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Nguyện tiêu tam chướng, trừ phiền não, 

Nguyện đắc trí huệ chân 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, 

Giai cộng thành Phật đạo. 

 

TAM TỰ QUY Y 

 

Tự quy Phật, đương nguyện chúng sanh, thể giải 

đại đạo, phát vô thượng tâm. (1 lạy) 

Tự quy y Pháp, đương nguyện chúng sanh, thâm 

nhập Kinh tạng, trí tuệ như hải. (1 lạy) 

Tự quy y Tăng, đương nguyện chúng sanh, thống 

lý đại chúng, nhất thiết vô ngại. (1 lạy) 

 


