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KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG 
NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ÐỨC 

 GIẢI NGH ĨA 
 

LỜI MỞ ĐẦU 
 

     Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong khi còn tại thế, Ngài thường 
nhập đại định quán sát các chúng sanh trong thế giới Ta-Bà và 
quán sát đại vũ trụ. Ngài nhận thấy rằng các chúng sanh tại đây có 
nhân duyên sâu đậm với hai vị Phật trong 10 phương, đó là Phật 
Dược Sư Lưu Ly Quang ở phương Đông và Phật A-Di Đà ở 
phương Tây.  
     Đức A Di Đà Như Lai ở phương Tây cách qúa 10 muôn ức cõi 
Phật (Hơn 10 tỷ giải Ngân Hà) với 48 đại nguyện. Ngài có thể tiếp 
dẫn chúng ta mang theo nghiệp mà sinh về thế giới Cực Lạc để tu 
tiếp tới ngày thành Phật mà chúng ta đã biết qua Kinh Phật A Di 
Đà, Kinh Phật Vô Lượng Thọ và Kinh Quán Phật Vô Lượng Thọ.  
     Còn về phương Đông cách hằng sa vô số cõi Phật (vô lượng 
giải Ngân Hà) có cõi Lưu Ly Tịnh có Phật Dược Sư Lưu Ly 
Quang, cũng gọi là “Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật”. Trong 
“Kinh Bản Nguyện Công Đức Của Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai”, Phật Dược Sư Lưu Ly Quang trong khi tu Bồ Tát đạo đã phát 
12 đại nguyện cứu độ chúng sinh tiêu trừ tai nạn bệnh khổ. 
     Ngoài ra, chúng ta nên biết, Đức Phật Thích Ca còn nói đến 
một vị Phật nữa, đó là đức Phật A-Súc, gọi là Phật A Súc Bệ, dịch 
ý là Phật Không Động. Theo kinh A Súc Phật Quốc thì cách đây 
một nghìn cõi Phật (1000 giải Ngân Hà) về phương Đông, có thế 
giới A Tì La Đề (Phạn: Abhirati), đây chính là cõi Diệu Hỉ có Phật 
Không Động mà Đại Bồ Tát Duy Ma Cật (Kinh Duy Ma Cật) đã thị 
hiện tại cõi Ta Bà chúng ta thời Phật Thích Ca còn tại thế. 
     Do Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi quán thấy chúng sinh chịu nhiều 
khổ não và do sức Từ Bi muốn cứu độ họ, nên Ngài thỉnh Phật 
Thích Ca Mâu Ni thuyết những bản nguyện và công đức của chư 
Phật, hầu giúp cho những chúng sinh mang tội ác nghiệp chướng 
được tiêu trừ. Do đó, Đức Phật đã nói “Kinh Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai Bản Nguyện Công Ðức" này. 
    Kinh này gồm cả 3 Tạng: Luật Kinh Luận vì trong đó có nói về 
Giới Học, Ðịnh Học và Huệ Học. Kinh này nằm trong Bồ Tát Thừa, 
vì Kinh nói về bản nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai khi ngài còn hành Bồ Tát đạo. Tông chỉ Kinh này là cứu khổ 
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chúng sinh dẫn đến giải thoát, nên phải tin nhận phụng hành thì sẽ 
được toại nguyện. 
     Một điểm chính là nhiều người đọc Kinh Dược Sư hiểu sai ý 
của Phật Thích Ca muốn nói, cũng như Phẩm Phổ Môn của Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa và Kinh Địa Tạng, vô số người hiểu lầm nên 
đã hành sai; Kinh Dược Sư cũng cùng một thể loại như thế, hiểu 
sai nên đã đưa vào đường mê tín mà không biết, tại sao như vậy?  
     Ngay ở phần đầu của kinh Dược Sư, Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni đã bảo Bồ tát Văn Thù Sư Lợi: "Hay thay! Hay thay! Mạn Thù 
Sư Lợi! Ông lấy lòng đại bi yêu cầu Ta nói những bản nguyện 
công đức của chư Phật là vì muốn cho chúng hữu tình khỏi bị 
nghiệp chướng ràng buộc, lợi ích an vui, trong đời tượng pháp về 
sau; nay ông nên lắng nghe và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ vì ông mà 
nói".  
     Đức Phật tuy bảo Bồ Tát “lắng nghe” và “suy nghĩ kỹ”, nhưng 
thực ra Ngài bảo tất cả Phật tử khi đọc Kinh này phải chú ý đọc rồi 
suy nghĩ cho kỹ; vì Bồ tát Văn Thù là bậc trí tuệ đẳng giác, đâu 
còn những nghiệp chướng ràng buộc, đâu còn những khổ nạn 
như chúng ta nữa, mà chính chúng ta là những người Đức Phật 
nhắm giáo hóa. 
     Bởi vậy, chúng tôi cố gắng tìm hiểu ý của Phật muốn chỉ để giải 
thích và viết ra, hy vọng rằng những sự giải nghĩa của chúng tôi 
được đầy đủ ý mà Đức Phật muốn nói, và người đọc ghi nhớ để 
thực hành đúng nghĩa Đức Phật dạy, thì kết qủa sẽ được tốt đẹp. 
     Để sự giải nghĩa được rõ ràng mạch lạc, và sự theo dõi của 
độc giả được dễ dàng, chúng tôi mạn phép chia Kinh này ra làm 
37 đoạn, mỗi đoạn là một Kinh Văn có tên theo nội dung của đoạn 
Kinh. Sau chót, mặc dù cố gắng trong việc giải thích và trình bày, 
nhưng còn có khiếm khuyết, xin qúy vị Thiện Tri Thức chỉ cho, tác 
giả xin chân thành đa tạ vô cùng. 
 

NAM MÔ THÍCH CA MÂU NI PHẬT 
Cali. USA, Phật Lịch năm 2559, ngày 24-3-2015 

Toàn Không Đỗ Đăng Tiến 
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KINH DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG 
NHƯ LAI BẢN NGUYỆN CÔNG ÐỨC 

GIẢI NGHĨA 

(Hán dịch: Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang)  
(Việt dịch: HT. Thích Huyền Dung) 

--- o --- 

GIẢI NGHĨA ĐỀ KINH: 

 Để dễ hiểu, chúng ta phân biệt dùng chữ đậm nghiêng là lời 

Kinh, chữ thẳng thường để giải thích, chúng ta cùng theo dõi sau 

đây: 

ĐỀ KINH: 
Kinh (1) Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai (2) Bản Nguyện (3) 
Công Ðức (4) 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Kinh: Kinh là các đường chỉ dọc của vải làm chuẩn cho tấm 
vải, tức là pháp không đổi thay, luôn luôn nó như vậy; Phật nay 
giảng như thế này, Phật quá khứ cũng đã giảng như thế, Phật 
trong tương lai cũng giảng như vậy, không bao giờ thay đổi gọi là 
Kinh. 
 

(2) Như Lai: Chữ "Như" là Pháp Tánh tức Thật Tướng, là không 
hai, không khác, không biến, không động; Chân Diện Mục của vạn 
pháp đều đồng một tướng, cho nên gọi là “Như”. Lai: Là căn 
nguyên, có nghĩa lúc ban đầu (như từ vô thủy đến nay) chưa có 
vật gì. Nhiếp Đại Thừa Luận nói: Tự Tính thanh tịnh có nghĩa là 
Tự Tính bản lai trong sạch, tức là Tự Tính chân như. Kinh Pháp 
Hoa nói: Các pháp từ bản lai, tự tướng thường vắng lặng; Như 
Lai là một trong mười danh hiệu của tất cả Chư Phật, Như Lai 
nghĩa là chẳng phải từ đâu đến, mà cũng chẳng đi về đâu (biểu 
tượng cho Pháp Thân thường trú của Phật). Khi Phật Thích Ca 
còn tại thế, Ngài thường dùng danh từ Như Lai để xưng cho mình 
khi thuyết pháp, đó cũng là một phong cách biểu lộ sự trung thực 
bản lai của Ngài vậy. 
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(3) Bản Nguyện: Là các lời phát nguyện trong khi đang tu trước 
khi thành Phật. 
 
(4) Công Đức: Chữ “Công” là việc chung, không có tư tâm, chỉ 
những gì được tạo lập ở bên ngoài như bố thí cúng dường, xây 
chùa đắp tượng Phật. Chữ “Đức” là điều thiện, là đạo lý làm 
người, chỉ về sự tình ở trong nội tâm như tu hành, giữ giới; ngoài 
không dối người trong không dối mình, ngoài biết thẹn (tàm) với 
người, trong biết hổ (qúi) với mình. Công Đức là có công lao và 
đạo đức đối với người, là đạo đức đối với xã hội. 
 
     Đề Kinh này nói đến những thệ nguyện về các công đức cứu 
độ chúng sinh của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật khi Ngài còn 
đang tu hạnh Bồ Tát trước khi thành Phật. Đây là một hạnh 
nguyện rộng lớn mà người Phật tử cần nghiên cứu học hỏi và 
hành trì để tiến tới giải thoát hầu đền ơn Phật hằng mong mỏi tất 
cả chúng sinh giải quyết cho xong vấn đề sinh tử khổ ải trầm luân. 
 

* 
*    * 

 
GIẢI NGHĨA KINH VĂN: 

 

KINH VĂN 1: 
NHÂN DUYÊN NÓI KINH 
 
Tôi nghe như vầy (1): Một thuở nọ, Đức Bạc Già Phạm (2) đi 
du hóa (3) các nước, đến thành Quảng Nghiêm. dừng nghĩ 
dưới cây Âm Nhạc cùng với tám ngàn vị Đại Tỳ Kheo (4), ba 
vạn sáu ngàn vị Ðại Bồ Tát (5), các hàng Quốc Vương, Đại 
Thần, Bà La Môn (6), các hàng Cư Sĩ, Thiên Long Bát Bộ (7) 
cùng nhân, phi nhân, cả thảy đại chúng nhiều vô số, đồng vây 
quanh Phật cung kính thỉnh Ngài thuyết pháp. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Tôi nghe như vầy: Là lời của Tôn giả A Nan là Thị Giả của 
Đức Phật đã nói lại những lời Phật nói chứ không phải là lời của 
Tôn Giả để mọi người vững lòng tin tưởng. 
 
(2) Bạc Già Phạm: Do chữ Sanskrit: Bhagavat, hoặc Pàli: 
Bhagavà hay Bhagavant. Là một trong mười hiệu của tất cả Chư 
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Phật, Bạc Già Phạm còn gọi là Bà già bà, Bà ga phạ đế; dịch ý là 
Hữu đức, Năng phá, Thế tôn, Tôn quí, tức hàm ý là người có đức 
lớn được đời tôn trọng. Theo Phật Địa Kinh Luận thì Bạc Già 
Phạm có đủ sáu nghĩa là: Tự tại, xí thịnh (công đức viên mãn tốt 
đẹp rực rỡ), trang nghiêm (ngay thẳng, chính trực, quy củ), danh 
xưng (đầy đủ công đức, hạnh nguyện, từ bi), cát tường (tốt lành) 
và tôn quí. 
 
(3) Du hóa: Là du hành và giáo hóa chúng sinh. 
 
(4) Đại Tỳ Kheo: Là chỉ các bậc Tỳ Kheo đã xuất gia từ trên hai 
mươi ba mươi năm, gọi bằng chữ “đại” vì họ là những bậc Tỳ 
kheo lớn, đầy đủ đức hạnh, trí huệ và phẩm cách. 
Tỳ Kheo: Là tiếng Phạn, có ba nghĩa: khất sĩ, bố ma, phá ác như 
sau: 
1. Khất Sĩ: Người đi đến từng nhà để xin thức ăn, nhưng khất sĩ 
thì không phải là hạng ăn mày bình thường, cho đồ ngon hay 
không ngon, cho nhiều hay ít, họ cũng không quan tâm; Tỳ Kheo 
đi khất thực thì không nói gì cả, ai bố thí thứ gì thì mang đi, không 
bố thí trong tâm không có phiền não. 
Trên đường đi khất thực trong yên lặng, vị Tỳ Kheo mắt không 
nhìn ngang nhìn ngược, mà giữ cặp mắt nhìn xuống đường để 
đừng giẫm đạp chết chúng sinh nhỏ bé có thể đang bò trên mặt 
đường; tâm ý chỉ chú ý chính niệm trong việc hành trì như niệm 
Phật, trì Chú, quán sát tâm, tham thiền, v.v…. Vị Tỳ Kheo luôn 
luôn giữ thái độ nghiêm chỉnh uy nghi theo đúng pháp, phàm thứ 
gì không đúng với lễ nghi thì mắt không nhìn, tai không nghe, 
miệng không nói, thân tâm không vọng động. 
2. Bố Ma: Tỳ Kheo luôn luôn giữ vẻ đoan nghiêm thanh tịnh nên 
Thiên Ma trông thấy thì kinh hãi, các loại Tà Ma Quỷ Quái thì phải 
lánh xa; bởi chính bao giờ cũng thắng tà. 
3. Phá Ác: Người thường rất khó phá trừ các tập khí xấu, không 
giống như các Tỳ Kheo là những người chuyên trị việc phá trừ tập 
khí, chuyên sửa các lỗi lầm của mình, cải sửa điều ác thành điều 
thiện, do đó họ được gọi là phá ác. 
 
(5) Bồ Tát: Là chỉ một vị Thánh trong Phật Giáo Bắc Truyền, nói 
cho đủ thì đó là « Bồ- Đề Tát- Đỏa », gọi là Bodhisattva, dịch 
nghĩa là «Giác Hữu Tình»; chữ hữu tình là có khí huyết, là chỉ 
chúng sanh. Bồ Tát là một chúng sanh đã giác ngộ về “chỉ làm 
việc lành không làm việc ác” nên trong hành động không còn sự 
vô minh nữa; Bồ Tát là một Thánh nhân trong bốn Pháp Giới 
Thánh (Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật). 
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(6) Bà-La-Môn: Bà-La-Môn là một giai cấp được tôn trong ở Ấn 
Độ trong bốn giai cấp. Bà-La-Môn theo pháp tu khổ hạnh, nhưng 
họ cầu sinh về cõi trời, tâm tham hãy còn, tâm sân chưa hết, tâm 

si cũng chưa hàng phục được. 
 
(7) Thiên Long Bát Bộ: Tám bộ chúng đều hộ trì cho đạo tràng 
của Phật là:  
1. Thiên: Deva: Thiện, hưởng phúc vi diệu, chư thiên các tầng trờì 
Dục và Sắc giới đã từng phát nguyện ủng hộ đạo tràng của Phật. 
2. Long: Na-Dà: Rồng là loại linh vật, họ tinh tấn tu hành cho có 
thần thông biến hóa nhưng lại làm nhiều điều ác nên có thân rồng; 
Rồng giữ địa luân và các cung điện cõi Trời, làm mưa v.v..., và 
trong số Rồng có bốn loại sinh: noãn, thai, hóa, thấp sinh khác 
nhau.  
3. Dạ Xoa: Yaksa: Yểm-Quỷ giữ các cửa thành cõi Đạo-Lợi, các 
quỷ chạy rất mau, có loại chạy trên không, gọi là không hành, có 
loại chạy dưới đất gọi là địa hành, cũng có loại đi dưới nước gọi là 
thủy hành; Dạ xoa chạy nhanh như biến, chỉ cần một niệm là đi 
nghìn dặm, chúng có rất nhiều chủng loại khác nhau.  
4. Càn Thát Bà: Grandhava: Thần Nhạc, Thần hầu Vua  Đế-Thích 
để ca và tấu nhạc, chơi âm nhạc hay vô cùng, mỗi khi chúng cử 
nhạc thì Chư Thiên đều chú ý lắng nghe đến say mê. Chúng có 
một nhược điểm là ưa ngửi mùi hương, Vua trời Đế-Thích có một 
thứ hương để chiêu dụ Càn-Thát-Bà, có mùi hương thì Càn-Thát-
Bà liền tới, rồi ở đấy nhẩy múa, ca hát, tấu nhạc, nên Càn-Thát-Bà 
còn gọi là Thần ngửi mùi hương. 
5. A Tu La: A Sura: Phi Thiên, Thần, A-Tu-La là loài hay nổi giận 
còn được gọi là loại phi Thiên, không phải là dân thuộc Thiên giới, 
không có quyền hành  như chư Thiên; tuy vậy, A-Tu-La cũng 
được xếp vào hàng chúng sanh của cõi lành, chúng thường giao 
tranh với các Thiên tướng, Thiên binh. 
6. Ca Lâu La: Garuda: Chim Súy-Điểu, Chim Cánh-Vàng, có thể 
biến thành lớn, thành nhỏ, khi ẩn khi hiện, hai cánh soè ra đến 
360,000 dặm (theo quyển Nhị-Khóa Hiệp-Giải trang 278). Có 4 loại 
chim bằng noãn, thai, hóa, thấp sinh, bắt 4 loại Rồng noãn, thai, 
hóa, thấp sinh để ăn,  
7. Khẩn Na La: Kini Nara: Nghi Nhân (hay nghi), Nhân Phi Nhân, 
giống người mà có một cái sừng trên đầu, cũng là Thần đánh 
nhạc cho Vua Trời Đế-Thích,  
8. Ma Hầu La Dà: Mahoraga: Đại Phúc-Hành, đầu rắn mình 
người, Thần Rắn, Địa Long Thần, Đại Mãng Thần.  
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Ghi chú: Bát bộ kể trên, nhục nhãn loài người không thể trông 
thấy. Hai bộ Thiên và Long, thần nghiệm khá nhất là 2 loại đứng 
đầu trong tám bộ, nên gọi là Thiên Long Bát Bộ. Thiên Long Bát 
Bộ thường hầu Phật mỗi khi Phật thuyết pháp. Nói chung Thiên 
Long Tám Bộ đều xuất thân từ các hạng từ tốt như chư Thiên 
Thần đến Ma Quỷ, đều cải tà quy chính, theo Phật, trở thành một 
giới bảo hộ Phật pháp. 
 
     Chúng ta thấy Kinh Văn 1 ở đây nói những sự thành tựu về: sự 
tin tưởng (Tín), sự nghe thấy (Văn), thời gian (Thời), vị thuyết 
pháp giảng Kinh (Chủ thể) là Đức Phật. Địa điểm nơi giảng Kinh 
tại gốc cây Âm nhạc thuộc thành Quảng nghiêm (Xứ thành tựu), 
và có vô số chúng tham dự nghe thuyết pháp (Chúng thành tựu); 
tất cả biểu tượng đầy đủ nhân duyên cho buổi nói Kinh. 
 

* 
*   * 

 
KINH VĂN 2: 
VỊ THỈNH PHẬT NÓI KINH 
PHẬT KHEN VỊ THỈNH CẦU 
 
Bấy giờ, con của đấng Pháp Vương (1) là ngài Mạn-Thù-Sư-
Lợi, nhờ oai thần của Phật, từ chỗ ngồi đứng dậy, hở một vai 
áo, đầu gối bên hữu quỳ đất, hướng về Bạc-Già-Phạm, cúi 
mình chắp tay, bạch rằng: “Thế Tôn! Xin Ngài diễn thuyết, 
cũng giống như thế, diễn những danh hiệu (2) và những điều 
nguyện căn bản lớn lao, công đức tuyệt vời, của các Đức 
Phật, cho những người nghe, đều hết nghiệp chướng (3), vì 
sự lợi lạc của các hữu tình (4) khi Tượng Pháp (5) chuyển”. 
Bấy giờ Thế Tôn tán thán đồng tử Mạn Thù Sư Lợi rằng: “Hay 
lắm! Hay lắm! Ông Mạn Thù Thất Lợi! Ông lấy lòng đại bi (6), 
khuyên mời Ta nói về danh hiệu và công đức bản nguyện của 
chư Phật, để dẹp cho hết nghiệp chướng ràng buộc loài hữu 
tình, để cho lợi ích an lạc các loài hữu tình khi Tượng Pháp 
chuyển”; các ông hãy nghe kỹ, tư duy cho khéo, nay Ta sẽ nói 
cho nghe. 
Mạn Thù Sư Lợi bạch rằng: “Xin vâng! Xin Thế Tôn nói, chúng 
con thích nghe”. 
 

GIẢI NGHĨA: 
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(1) Pháp Vương tử: Là con của đấng Pháp Vương. Phật là Pháp 
Vương, Bồ tát Văn Thù Sư Lợi là một vị Bồ tát Đẳng Giác, sẽ 
thành Phật, là phụ tá của Phật Thích Ca, nên gọi Ngài là con của 
đấng Pháp Vương.  
 
(2) Danh hiệu: Tên hiệu các vị Phật. 
 
(3) Nghiệp chướng: Chữ Phạn: Karmàvaraịa, cũng gọi là Nghiệp 
lụy. Các nghiệp ác do thân, khẩu, ý của chúng sinh gây nên 
thường ngăn che gây chướng ngại chính đạo, nên gọi là Nghiệp 
chướng; nghĩa là vì có ác nghiệp nên khó tu hành và tu hành khó 
có kết qủa.  
 
(4) Hữu tình: Là nói có cảm giác, có tình ý để chỉ cho các loài 
trong 6 cõi (luc đạo), gọi chung là chúng sinh. 
 
(5) Tượng Pháp: Sau khi Phật nhập Niết Bàn, có 3 thời kỳ: Chính 
Pháp: 1000 năm đầu. Tượng Pháp: 1000 năm tiếp sau, Mạt Pháp: 
Sau 2000 năm là thời Mạt Pháp cho đến 10,000 năm, sau thời Mạt 
Pháp mặc dù còn Phật Pháp nhưng chẳng có người nào chứng 
đắc nữa.  
 
(1) Đại Bi: Chữ Phạn Pàli: Mahàkaruna: Bi nghĩa là thương xót và 
cứu giúp, Chư Phật và Bồ Tát không nỡ thấy chúng sinh đau khổ 
nên mở lòng thương rộng lớn cứu vớt. 
 
     Kinh Văn 2, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thỉnh cầu Phật Thích Ca 
thuyết giảng các danh hiệu, công đức và phát nguyện của các 
Đức Phật để cho người nghe và chúng sanh trong thời Tượng 
pháp cùng đời sau được sự lợi lạc và đều được hết nghiệp 
chướng. Ngày nay là thời Mạt Pháp, thời Tượng Pháp đã qua khỏi 
trên 500 năm rồi, mọi người thường chỉ chú trọng xây chùa, người 
tu đều muốn làm chủ chùa chứ không muốn dưới quyền người 
khác, và không chú trọng chuyên nhất việc tu tập, không nghiêm 
giữ Giới luật của Phật. Chùa và tượng Phật thì có nhiều đó, còn 
trong tâm mọi người thì chẳng mấy ai nhớ tới Phật, chẳng mấy 
người nhớ tới Giáo Pháp, do đó người tu chân chính rất ít và việc 
đạt đạo rất hiếm có.  
 
     Đức Phật khen ngợi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đã mở lòng đại bi 
tới hết thảy mọi chúng sanh, nhằm dẹp bỏ các nghiệp chướng trói 
buộc đưa loài hữu tình ra khỏi ba đường ác, để mang lại cho họ 
sự yên vui nên đã thỉnh Phật nói về danh hiệu của Chư Phật cùng 
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những công đức bản nguyện của các Ngài. Ngay đoạn Kinh này, 
Đức Phật đã lưu ý là tất cả thính chúng rằng: “hãy nghe kỹ, tư 
duy cho khéo”, tức là hãy chú ý nghe để ghi nhớ và suy tư ngẫm 
nghĩ cẩn thận, chứ chẳng phải là nghe hời hợt và chẳng chịu suy 
nghĩ kỹ những lời Ngài giảng dạy.  
 
     Chẳng phải như ngày nay, thời Mạt Pháp nhiều người nghe 
thuyết pháp vào tai này xong ra tai kia, vì khi nghe xong ra về 
chẳng còn nhớ được gì; hay khi đọc Kinh sách xong cũng chẳng 
còn nhớ Kinh sách nói ý nghĩa ra sao nữa. Khi nghe hay đọc thì 
cũng biết cũng hiểu, nhưng đa số đều chẳng bao giờ nhớ thực 
hành theo như lời Phật dạy. Đọc đoạn Kinh này, chúng ta phải 
hiểu rằng Đức Phật tuy nói với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi và thính 
chúng thời ấy, nhưng thực ra là Ngài nói cả với chúng sinh thời 
Tượng Pháp và Mạt Pháp vậy. Bởi vậy, khi đọc Kinh này, chúng ta 
nên suy nghĩ cho kỹ để hiểu ý nghĩa sâu xa mà Phật muốn nói; 
chúng ta nên ghi nhớ không quên, nhất là phải theo đó để thực 
hành, thì mới đúng với lòng mong muốn của Phật vậy. 
 

KINH VĂN 3: 
12 NGUYỆN KHI PHẬT  
DƯỢC SƯ CÒN LÀ BỒ TÁT 
 
Phật bảo Ngài Mạn Thù Sư Lợi: “Về phía Đông kia, cách đây 
nhiều Phật Độ (1) bằng mười lần số cát sông Căng-Già (2), có 
một thế giới tên là Tịnh Lưu Ly (3). Đức Phật cõi ấy danh hiệu 
là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, 
Minh Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Bạc Già Phạm. 
Ông Mạn Thù Thất Lợi ơi! Khi đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai, còn đương hành đạo Bồ Tát, Ngài đã phát ra 
mười hai nguyện lớn, khiến cho hữu tình cầu gì cũng được”; 
vị Phật ở nơi này có danh hiệu là Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Phật Độ: Là cõi Phật, Phật Quốc, tức là một giải Ngân Hà. 
 
(2) Sông Căng Già: Là sông Hằng, sông lớn nhất của xứ Ấn Độ 
phát nguồn từ rặng núi Hy Mã Lạp Sơn cao nhất thế giới, chảy 
xuống biển nam Ấn Độ. 
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(3) Tịnh Lưu Ly: Là ngụ ý một thế giới thanh tịnh trong suốt như 
lưu ly.  
 
     Kinh Văn 4, Đức Phật nói rằng ở phía Đông, cách thế giới Ta-
Bà chúng ta bằng mười lần số cát sông Hằng cõi Phật, tức là nếu 
tính đếm từng hạt cát thì bằng 10 lần số cát sông Hằng giải Ngân 
Hà, có một thế giới gọi là Lưu Ly Tịnh. Như vậy thì phải nói thế 
giới Lưu Ly Tịnh cách cõi Ta Bà về phương Đông vô lượng cõi 
Phật, xa hơn rất nhiều so với cõi Tây Phương Cực Lạc của Phật A 
Di Đà chỉ cách hơn 10 muôn ức cõi Phật tức là hơn 10 tỷ giải 
Ngân Hà mà thôi. 
 
     Cũng giống như các đức Phật khác, Ngài cũng có mười danh 
hiệu là:  
01 - Như Lai: Bậc Chính Đẳng Chính Giác, Phật vốn không từ 
đâu lại và cũng chẳng đi về đâu, đó là Như Lai. 
02 - Ứng Cúng: Đầy đủ chính pháp vi diệu, xứng đáng hưởng 
cúng dường của Người, và Trời. 
03 - Chính Biến Tri: Dịch theo âm là Tam Miểu Tam Phật Đà, 
nghĩa là biết rõ hai đế lý: Lý thế gian (Thế đế), là lý tương đối, và 
lý chân thật (Chân đế) là lý tuyệt đối bình đẳng. 
04 - Minh Hạnh Túc: Giữ gìn tịnh giới thanh tịnh, tức sự tu hành 
và trí huệ của Ngài đạt tới chỗ viên mãn, đầy đủ Tam Minh (Túc 
mệnh minh, Thiên nhãn minh, Lậu tận minh). 
05 - Thiện Thệ: Không còn sinh trong ba cõi Dục, Sắc và Vô Sắc 
giới nữa. 
06 - Thế Gian Giải: Là trí huệ cao vời, biết hết thế gian nhân sinh 
và vũ trụ. 
07 - Vô Thượng Sĩ: Đấng tối cao không ai vượt qua. 
08 - Điều Ngự Trượng Phu: Biết rõ phương tiện điều phục chúng 
sinh. 
09 - Thiên Nhân Sư: Thầy của Trời và Người, khiến Trời Người 
không khởi lòng khiếp sợ, giáo hóa cho lìa khổ được vui. 
10 - Phật, Thế Tôn hay Bạc Già Phạm: Bậc giác ngộ được Người 
và Trời tôn kính. 
 
     Tất cả các vị Phật đều có nguyện lực lớn, đều chuyển pháp 
luân, đều giáo hóa chúng sanh bằng giáo pháp với mục đích cứu 
khổ chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử để đạt giải thoát như 
các Ngài; chúng ta chỉ cần nương nhờ vào nguyện lực và di sản 
của các Ngài để lại cho chúng ta, đó là Phật Pháp chứa đựng 
trong Ba Tạng mười hai phần Kinh. 
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     Liệu chúng ta có thể nhận di sản này để thừa hưởng không (?), 
điều đó còn phải hỏi xem chúng ta có phải là Phật tử chân chính 
hay không? Thí dụ: công đức của chúng ta chưa đủ, hoặc chúng 
ta chưa thực tâm muốn là Phật tử chân chính thì chẳng thể nào 
thừa hưởng được di sản Pháp Bảo vô thượng của Phật. Do đó 
gặp được Phật pháp chúng ta phải hết sức trân qúy, tinh tấn hành 
trì, sinh tâm hoan hỷ khi gặp được Pháp qúy báu; ví như kẻ khát 
gặp nước, kẻ đói gặp được ăn vậy.  
 
     Chúng ta cần để ý câu kinh: “Vị Phật ở nơi này có danh hiệu 
là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”. Chúng ta cùng phân tích 
cho rõ nghĩa danh hiệu này như sau: 
Dược Sư Lưu Ly Quang được dịch phiên âm từ tiếng Phạn là: 
Bhaichadjyaguru.  
Dược: Có nghĩa là thuốc, thuốc làm cho người bệnh được lành, 
người yếu đau thành khỏe mạnh, từ không hiểu biết trở thành hiểu 
biết, tượng trưng cho một sự thay đổi từ xấu trở nên tốt, từ khổ sở 
buồn phiền trở thành vui vẻ sung sướng, từ ngu si trở thành minh 
mẫn trí tuệ.  
Sư: Có nghĩa là thầy, là người đầu tiên phát minh một việc gì, ở 
đây là vị Thầy bắt mạch kê toa thuốc để trị bệnh khổ của chúng 
sinh.  
Dược Sư: Là thầy thuốc tượng trưng tiêu biểu cho sự mẫu mực 
khuôn phép tốt đẹp để mọi người theo đó mà làm theo. Những thứ 
bệnh điên đảo hay ba độc như: tham, sân, si, một khi Ngài cho toa 
nếu chúng sanh chịu uống thuốc đắng đều làm cho chúng sanh 
dứt hết mọi thứ bệnh khổ và diệt trừ tất cả những thứ đảo điên 
của chúng sanh, từ si mê trở thành minh mẫn, từ trong sinh tử 
luân hồi được giải thoát. 
Lưu: Là chất diêm sinh, nhưng cũng có nghĩa là vàng ròng, là tốt 
đẹp, trong sang.  
Ly: Là xa lià, hay thấm vào,  
Lưu Ly: Là tiếng Phạn nghĩa là chất lưu ly màu xanh trong suốt 
qúy báu, tượng trưng rời bỏ xa lià cái xấu xa đen tối để được cái 
trong sạch tốt đẹp.  
Quang: Là ánh sáng, rõ ràng, vẻ vang, cũng có nghĩa là quang 
đãng, hết sạch mọi bệnh tật, không còn buồn khổ và xấu xa.  
Lưu Ly Quang: Là ánh sáng trong suốt, tiêu biểu cho sự bỏ ác 
làm lành, tu hành gạn lọc thân tâm cho sạch hết tham sân si mạn 
nghi kiến trược v.v… để được trong sáng tốt đẹp. 
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Tóm lại, Dược Sư Lưu Ly Quang có nghĩa là thay đổi lối sống, 
sám hối tội lỗi, giữ giới đầy đủ, bỏ ác làm lành, xa lià xấu xa, 
giữ tâm trong sạch thanh tịnh để tu hành, gạn lọc thân tâm 
cho sạch hết tham sân si mạn nghi kiến trược v.v… cho tới 
đạt giải thoát. Chứ chẳng phải theo nghĩa người đời thường 
hiểu nông cạn lầm lẫn sinh ra mê tín, đây là điểm chính của 
Kinh cần ghi nhớ triệt để, không nên nhớ hời hợt, chẳng nên 
quên lãng, vì ý nghĩa này sẽ áp dụng cho toàn Kinh này. 
 

* 
*   * 

 

KINH VĂN 4: 
NGUYỆN LỚN THỨ NHẤT: 
 
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo A-Nậu-Đa-La Tam-Miệu 
Tam-Bồ-Đề (1) thì tự thân ta sáng chưng rực rỡ, chiếu soi tất 
cả vô lượng vô số vô biên thế giới, có đủ ba mươi hai tướng 
đại trượng phu, tám mươi vẻ (2) tùy hình, trang nghiêm thân 
ta, khiến cho các loài hữu tình đều được như ta không khác 
(3). 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) A-Nậu-Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ-Đề: Phiên âm từ Phạn ngữ 
là Anuttar-Saṃyak-Saṃbodhi, Hán dịch là Vô Thượng Chính Đẳng 
Chính Giác, Giác Ngộ cùng tột, chỉ sự Giác Ngộ viên mãn của quả 
vị Phật, có nghĩa là “Giác Ngộ một cách chân chính”, tự mình tu 
hành mà thành Chính Giác. 
 
(2) Ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ: Gọi 
chung là 32 tướng tốt, Phạn ngữ là: Dvtriṃśan mah-puruṣa-
lakṣaṇni; Chư Phật thị hiện hóa thân đều có đủ ba mươi hai tướng 
tốt và 80 vẻ đẹp mà chúng sanh không ai có được, trừ các vị 
Chuyển Luân Thánh Vương (Vua Nhân Đức thống trị cả thế giới). 
 
     Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang nói khi còn đang tu Bồ Tát 
Đạo, Ngài hy vọng rằng trong đời sau khi Ngài chứng được Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác, tức là khi thành quả vị Phật, lúc 
đó thân Ngài sẽ sáng chói, rực rỡ, chiếu soi tới tận vô lượng, vô 
số, vô biên thế giới, thân Ngài có đủ cả ba mươi hai tướng tốt và 
tám mươi vẻ đẹp. 
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(3) Khiến cho loài hữu tình được như ta không khác: Chữ 
khiến có 2 nghĩa là:  
- Nghĩa tiêu cực: Các loài đều được đầy đủ các đức tính như 
Ngài không khác mà không phải tu hành gì cả, ví như học sinh dốt 
lười biếng không cần học mà đi thi tự nhiên đậu. Ở đây coi như sự 
ban ơn của thần quyền, mà sự thực thì không có một thần quyền 
nào có thể làm được như vậy, nếu có được chỉ là sự ngẫu nhiên 
trùng hợp mà thôi, chứ không phải là luôn luôn được như vậy đâu 
mà lầm to. 
- Nghĩa tích cực: Nghĩa là các loài hữu tình biết được sự thù 
thắng của Ngài, thấy được bản nguyện, công đức và phát tâm của 
Ngài nên tìm hiểu học hỏi rồi thực hành tu tập thì cũng sẽ được 
như Ngài. Khi đã tu tập tới nơi tới chốn rồi thì thân hành giả cũng 
sẽ sáng chưng rực rỡ, chiếu soi tất cả vô lượng vô số vô biên thế 
giới, có đủ ba mươi hai tướng đại trượng phu, tám mươi vẻ đẹp 
của một vị Phật. Thí dụ một học sinh thông minh lại chăm chỉ học 
hành, khi đi thi tất phải đậu là chuyên bình thường vậy. 
 
     Thử tự hỏi và suy gẫm mà xem: nếu không thành Phật thì làm 
sao có được 32 tướng tốt (?), có thể làm được một số điểm tướng 
tốt khi đi Bác Sĩ giải phẫu chắp vá. Chuyển Luân Thánh Vương 
cũng có 32 tướng tốt, nhưng không phải tự nhiên có được, mà 
thực sự người làm Chuyển Luân Thánh Vương là người đã từng 
tu từng khuyên bảo dạy dỗ người làm lành tránh làm ác trong 
nhiều đời rồi mới được vậy. Còn nếu không tu hành thì làm sao có 
thể thành Phật được (?), nên chữ “khiến” phải hiểu là trợ duyên 
thôi, Ngài sẽ khiến chúng ta thấy Ngài là gương mẫu tốt đẹp nên 
chúng ta trở thành ham thích bắt chước Ngài tu hành để cũng 
được y như Ngài vậy.  
 
     Nếu nghĩ rằng có thể xưng tán danh hiệu cầu xin đức Phật 
Dược Sư để thành Phật thì hết sức vô lý, vì trái với lời Phật Thích 
Ca dạy là “Hãy tự thắp đuốc lên mà đi” trong việc tu hành. 
Không ai có thể tu giùm cho người khác được, chẳng ai có thể 
ban phép cho người không tu mà thành Phật được, không có cái 
gì tự nhiên hay ngẫu nhiên mà thành được cả; đó là nghĩa “Khiến 
cho loài hữu tình được như ta không khác”, nếu hiểu khác cách 
giảng giải này là hiểu sai ý Phật, là đi vào thần quyền tà giáo lầm 
lẫn mê tín nhảm nhí vô ích. 
 

* 
*   * 
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KINH VĂN 5: 
NGUYỆN LỚN THỨ HAI: 
 
Nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề (1), thân ta như 
ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch không vết nhơ, sáng 
sủa rộng lớn (2), công đức cao vời, thân khéo an trú, lưới 
sáng trang nghiêm, sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng (3). 
Chúng sanh ở nơi tối tăm, đều được sáng bừng, đâu cũng 
làm được, mọi sự như ý (4). 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Nguyện đời sau này khi ta đắc đạo Bồ Đề: Là lời nguyện khi 
Ngài còn đang tu hành hạnh Bồ Tát, nguyện đời về sau khi Ngài 
thành Phật, đây là lời nguyện vô số kiếp về trước, vì Ngài đã 
thành Phật từ lâu rồi.  
 
(2) Thân ta như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch 
không vết nhơ, sáng sủa rộng lớn: Là thân Ngài sẽ giống như 
lưu ly, trong ngoài sáng suốt, sạch sẽ không một vết nhơ từ trong 
ra ngoài, hoàn toàn trong sạch. Ý nói khi đã là một vị Phật rồi thì 
không còn tham sân si nữa, sạch hết các dính mắc ái dục đắm 
nhiễm mê lầm, 6 căn không còn bị 6 trần lôi kéo nữa, nên trong 
ngoài không tỳ vết mà sáng suốt rộng lớn trang nghiêm. Nghĩa là 
khi Ngài sạch hết các lậu hoặc rồi thì đắc đạo và Phật Tánh hiển lộ 
trí tuệ sáng suốt rộng lớn bao trùm khắp cả Pháp giới. 
 
(3) Công đức cao vời, thân khéo an trú, lưới sáng trang 
nghiêm, sáng hơn cả mặt trời và mặt trăng: Công đức của Chư 
Phật thì vô lượng vô biên nên nói cao vời, thân thể các Ngài luôn 
luôn an ổn và không có bệnh tật như các chúng sinh thiếu công 
đức, nên nói Chư Phật thân khéo an trú. Các Ngài còn phóng hào 
quang từ mỗi lỗ chân lông ra, các hào quang ấy phóng ra đan cài 
với nhau làm thành như màng lưới báu trang nghiêm đẹp đẽ vô 
cùng; hào quang này sáng hơn mặt trời, tại sao nói sáng hơn mặt 
trời? Vì ánh sáng của hào quang không bị chướng ngại bởi vật 
cản mà ánh sáng của mặt trời thì bị vật cản không chiếu qua 
được. Mặt khác chúng sanh sống trên quả địa cầu này nhờ ánh 
sáng sức nóng của mặt trời để sống còn mà xây dựng sự nghiệp; 
còn hào quang hướng dẫn chúng sanh tu hành để ra khỏi màn 
đen tối của vô minh phiền não. 
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(4) Chúng sanh ở nơi tối tăm, đều được sáng bừng, đâu cũng 
làm được, mọi sự như ý: Hào quang soi thấu khắp hang hốc nơi 
kín đáo khiến mọi chúng sinh đều được hưởng lợi lạc ngày càng 
phát triển trí tuệ thêm lên. Khi biết được sự tu hành của Ngài rồi 
thì ai cũng có thể noi theo thực hành ở bất cứ nơi đâu, rồi đều 
được kết qủa vẻ vang nên nói là đều được sáng bừng và mọi sự 
được như ý, tức là khi thực hành rồi thì mọi sự sẽ được toại 
nguyện. 
 
     Nguyện lớn thứ hai này nói lên rằng khi đắc đạo Bồ Đề tức 
thành Phật rồi thì thân không còn làm các việc sát sinh trộm cướp 
dâm dục, miệng không còn nói dối, nói đâm thọc, nói thêu dệt, nói 
ác, ý không còn một tí nào tham sân si tà kiến mạn nghi tật đố 
v.v…. Nghĩa là sạch hết các lậu hoặc và thói hư tật xấu, lúc ấy 
công đức tràn đầy, trí huệ sáng lạng trùm khắp Pháp giới, nên nói 
ánh sáng hơn cả mặt trời là vậy. 
 

* 
*   * 

 

KINH VĂN 6: 
NGUYỆN LỚN THỨ BA: 
 
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, ta dùng vô lượng 
vô biên phương tiện trí tuệ (1), khiến cho chư hữu tình đều 
được mọi vật thọ dụng vô cùng, chẳng để chúng sanh có chỗ 
thiếu sót (2). 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, ta dùng vô 
lượng vô biên phương tiện trí tuệ: Nghĩa là khi thành Phật rồi, 
Ngài nói ra vô lượng giáo pháp, phương tiện trí tuệ là những pháp 
có lợi ích cho chúng sinh, mà giáo pháp của Phật thì toàn là lời 
dạy cao qúy tốt đẹp khiến người học làm lành tránh làm ác, bỏ 
tham sân si mạn, diệt trừ ngu si, diệt trừ phiền não, mở mang hiểu 
biết, phát triển trí tuệ rộng lớn.  
 
(2) Khiến cho chư hữu tình đều được mọi vật thọ dụng vô 
cùng, chẳng để chúng sanh có chỗ thiếu sót: Nghĩa là khi 
chúng sinh thấy biết Ngài đạt được những thù thắng thì noi theo 
học hỏi Phật pháp và tu hành. Khi chúng sinh tu hành cho tới đạt 
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được trí tuệ siêu việt rộng lớn rồi, tức là đạt giải thoát thì chúng 
sanh ấy sẽ thấy được đầy đủ mọi mặt từ tinh thần trí tuệ đến thọ 
dụng vật chất và như vậy sẽ không còn gì gọi là thiếu sót nữa, nên 
nói “không để chúng sanh có chỗ thiếu sót”. 
 
     Nếu người niệm danh hiệu của Ngài hay tụng Kinh Công Đức 
Bản Nguyện Của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai để cầu được 
toại nguyện mọi vật thọ dụng vô cùng mà không tu hành thì đó là 
để thỏa mãn lòng tham lam của kẻ không có trí tuệ và người đó đã 
đi ngược lại ý của Phật muốn dạy. Người niệm danh hiệu của 
Ngài hay tụng Kinh Công Đức Bản Nguyện Của Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai chỉ để cầu trợ duyên cho việc hiểu nghĩa Kinh, trợ 
duyên cho việc thay đổi lối sống. Cầu gia trì cho việc sám hối tội 
lỗi, thường nhớ giữ giới đầy đủ, có tâm bỏ ác làm lành, xa lià cấu 
uế; luôn luôn giữ tâm trong sạch thanh tịnh để tu hành, gạn lọc 
thân tâm cho sạch hết tham sân si mạn nghi kiến trược v.v… cho 
tới đạt giải thoát, thì đây chính là ý Phật muốn dạy. 
 

* 

*   * 
KINH VĂN 7: 
NGUYỆN LỚN THỨ TƯ: 
 
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, nếu có những hữu 
tình tu hành tà đạo (1) thì ta sẽ khiến họ an trú trong đạo Bồ 
Đề (2), còn nếu tu hành hạnh Thanh Văn, Duyên Giác thì đều 
an lập nơi pháp Như Lai. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Tu hành tà đạo: 
      Chúng sanh, kẻ có chính kiến rất ít, mà kẻ có tà kiến thì lại rất 
nhiều; nói đến chính pháp ít người thông hiểu, ít người chịu học 
hỏi và thực hành; ngược lại, nói tới tà pháp, bàng môn tà đạo, 
hoặc thứ gì có vẻ huyền bí, có vẻ dễ dàng thì người ta tìm tới để 
theo. Như bùa ếm, đầu độc, đồng bóng, cầu xin được cái này cái 
kia, chỗ nào nghe nói linh thiêng thì đổ xô tìm tới, v.v…, tin tưởng 
vu vơ; tất cả những thứ đó chẳng thể giải thoát khỏi sinh tử luân 
hồi, đều là những việc làm phỉnh gạt người của ngoại đạo, tà đạo 
và người không hiểu đạo. 
 
(2) An trú trong đạo Bồ Đề:  
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     An trú ở đây có nghĩa là bỏ tà quy chính, phát tâm Bồ Đề rộng 
lớn, không còn trở lại đường tà để an ổn trú nơi đường giác và trí 
tuệ của Phật pháp hầu dứt đường sinh tử luân hồi. 
 
(3) Nếu có những hữu tình tu hành tà đạo thì ta sẽ khiến họ an 
trú trong đạo Bồ Đề:  
     Nghĩa là sẽ khiến người tin theo tà đạo gặp được những lời 
dạy của Phật, khiến họ hiểu được đường ngay lẽ phải, bỏ đường 
mê để quay về lối chính, bỏ tà theo chính. Khi đọc hay nghe giáo 
lý của Phật rồi thì sẽ hiểu biết đâu là chánh để hành theo, đâu là tà 
phải xa lià, không còn si mê nữa, mà tin tưởng nơi đạo Bồ Đề giải 
thoát của Phật, nên nói “khiến họ an trú trong đạo Bồ đề”. 
 
(4) Còn nếu tu hành hạnh Thanh Văn, Duyên Giác thì đều an 
lập nơi pháp Như Lai:  
     Người tu hạnh Thanh Văn là tu hành Thiền định và Bốn Diệu 
Đế, gồm:  

1. Khổ,  
2. Tập (nguyên nhân gây ra khổ),  
3. Diệt (cách diệt khổ),  
4. Đạo (con đường đưa đến đạo qủa),  

     Muốn thoát khổ phải áp dụng Bát Chính Đạo để đạt giải thoát; 
đó là: 
1. Chính Kiến: thấy và biết như thật, đúng đắn chính xác.  
2. Chính Tư Duy: Là suy nghĩ chín chắn đúng với lẽ phải, suy 
gẫm cái đúng cái sai, cái phải cái quấy. 
3. Chính Ngữ: Là lời nói chân thật, thật thà, ngay thẳng công 
bình, nói không sai sự thật.  
4. Chính Nghiệp: Là hành động chân chính đúng với chân lý và lẽ 
phải.  
5. Chính Mệnh: Là sống bằng nghề chân chính lương thiện, 
không làm cho người và vật đau khổ về nghề của mình.  
6. Chính Tinh Tấn: Là siêng năng chuyên cần, không buông lung 
lười biếng, tinh cần chuyên chú, không suy thoái.  
7. Chính Niệm: Niêm nghĩa là nhớ nghĩ những điều hay lẽ phải, 
ghi nhớ những điều lợi mình lợi người lợi cả hai.  
8. Chính Định: Là tập trung tư tưởng về một vấn đề để nhận định 
rõ ràng, như tập trung tâm ý quán về Thân, Thọ, Tâm, Pháp để đạt 
tâm tịch tĩnh v.v...  
 
     Người tu hành hạnh Duyên Giác chuyên tu Thiền định và 12 
nhân duyên gồm:  
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01. Vô Minh:  Là tối tăm, mê mờ, ngu si, không biết nghiệp báo 
lành ác, nên khởi tham lam, sân hận, do đó phiền não khổ đau 
sinh ra; vô minh là không biết Khổ, không biết nguyên nhân gây ra 
khổ, không biết diệt khổ, không biết Đạo. 
02. Hành: Là làm, tạo tác, vì vô minh, con người suy nghĩ, nói 
năng, hành động lành dữ gọi là “hành”, hành động thiện ác là đã 
tạo ra cái nghiệp tương ưng tốt xấu huân tập vào A Lại Đa Thức 
của mỗi người thành “nghiệp thức” phải mang. 
03. Thức: Là Tám Thức: Nhãn Thức, Nhĩ Thức, Tỵ Thức, Thiệt 
Thức, Thân Thức, Ý Thức, Mạt Na Thức, và A Lại Đa Thức. Năm 
thức đầu tiếp nhận sự kiện khi Căn tiếp xúc Trần. Ý Thức phân 
biệt rõ ràng muôn sự muôn vật, biết suy nghĩ, biết mình biết người 
v.v… Mạt Na là thức mang các sự kiện thu thập bởi 6 thức trên 
vào và truyền tải ra từ A Lại Đa Thức. A Lại Đa ghi nhận cất giữ 
tất cả các dữ kiện lành ác, Thức thiện ác gọi là Nghiệp Thức hay 
Thần Thức. Khi chết, Thần Thức đi lãnh qủa báo khổ hay vui ở đời 
sau, nghĩa là sẽ đi huân tập nhập vào nguồn sống mới, tức là vào 
trong bụng mẹ để bắt đầu một cuộc sống khác gọi là Tâm Thức. 
04. Danh Sắc: Tại môi trường sống mới, Tâm Thức (không có 
hình tướng) cùng tinh huyết nhục thể gọi là “Sắc” (vật chất) hòa 
hợp nên có “Danh Sắc”. Danh là tên gọi của Tâm Thức gồm “Thụ, 
Tưởng, Hành, Thức”, Sắc là nhục thể mới gồm bốn đại “Đất, 
Nước, Gió, Lửa”, hai thứ tinh thần và thể chất hòa hợp với nhau là 
Danh Sắc. 
                                                                                                               
05. Lục Nhập (Lục Xứ): Gọi là sáu chỗ vào. Từ Danh Sắc dần 
dần thành thân thể có sáu nội nhập xứ “Sáu Căn” (mắt, tai, mũi, 
lưỡi, thân và ý), là chỗ đến của “Sáu Trần” (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp) nên gọi là chỗ “sáu nhập”; ở trong bụng mẹ phát triển 
đầy đủ tất cả bộ phận. 
06. Xúc: Là tiếp xúc. Khi đủ ngày tháng ra khỏi bụng mẹ, lớn dần 
lên, sáu căn tiếp xúc sáu trần, như mắt thấy cảnh, tai nghe tiếng, 
mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân tiếp xúc bên ngoài, ý tiếp xúc pháp 
trần ( pháp trần là các sự kiện đã được năm căn trên tiếp nhận). 
07. Thụ: Là lãnh thọ, có ba loại thụ là thụ khổ, thụ vui, thụ không 
khổ không vui. Khi lớn dần lên tiếp xúc sáu trần sinh ra phân biệt, 
đó là “cảm thọ” mắt thấy cảnh đẹp xấu, tai nghe tiếng thấy hay dở, 
mũi ngửi mùi thấy thơm thối tanh hôi, lưỡi nếm vị thấy mặn nhạt, 
ngọt bùi, đắng cay, thân tiếp xúc thấy nóng lạnh, êm nhám cứng 
mềm, ý nghĩ muôn vật khác biệt; khi tiếp xúc rồi sẽ lãnh thọ những 
cảnh vui buồn, sướng khổ hay bình thường không vui buồn không 
sướng khổ.                                                                                                                                                                                                                              
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08. Ái: Là yêu thích, có dục ái, sắc ái, và vô sắc ái; lúc cảm thọ, 
sinh ra ưa thích hay không thích, đó là “ái ố”, yêu ghét. Khi thọ vui 
sướng ưa thích, thì sinh tham muốn làm sao cho được; khi thọ 
buồn khổ ghét chê sinh giận hờn, thì tìm cách gạt bỏ, đây là động 
cơ thúc đẩy “ý khẩu thân” tạo nghiệp. 
09. Thủ: Là giữ lấy. Vì tham ái nên tìm cầu nắm lấy giữ lấy cái ưa 
thích, chấp đắm ghi nhớ mãi không quên gọi là “thủ”, và ghét bỏ 
nhớ mãi cái không ưa cũng gọi là thủ. Mục đích của thủ là cố tìm 
phương này kế nọ để thỏa mãn cho bản ngã yêu ghét của mình, 
do đó mà tạo ra nghiệp; có bốn loại thủ là dục thủ, kiến (thấy) thủ, 
giới (6 căn dính mắc 6 trần,) thủ, và ngã (chấp ta) thủ. 
10. Hữu: Là có. Nghiệp sẽ chiêu cảm qủa báo sau này nên gọi là 
“hữu”, tức là “có” cái nhân lành dữ cho kiếp sau, gồm có ba loại 
hữu là dục hữu sắc hữụ vô sắc hữu.  
11. Sinh: Là sinh ra, đã Có “Hữu” là cái hạt mầm, hết đời này thế 
nào cũng “Sinh” ra ở kiếp sau, tùy theo nghiệp lành ác mà được 
sinh đến một trong sáu cõi: Trời, Thần, Người, Ngạ Qủy, Súc Sinh, 
Địa Ngục để lãnh qủa báo lành hay dữ. Như vậy nếu mỗi chúng 
sanh có một thân, các loài trải qua sự hòa hợp sinh ra được Âm 
(Sắc, Thụ, Tưởng, Hành, Thức), được giới (gồm Tứ Đại: Đất, 
Nước, Gió, Lửa), được Nhập Xứ (Mắt, Tai, Mũi, Lưỡi, Thân và Ý), 
được Mệnh (có sự sống). 
12. Già Chết: Mọi người khi già tóc bạc, răng rụng, khí lực hao 
mòn, các căn rã rời, tay chân yếu kém, lẩm cẩm, lú lẫn, làm việc gì 
cũng khó khăn mệt mỏi, đó là già. Khi một hơi thở ra không thở 
vào nữa, thì mạng sống chấm dứt, hơi ấm không còn, thân hư 
hoại, đó là chết; khi đã Sinh thì phải “Già Chết”, dù ở cõi nào cũng 
vậy. 
 
Tóm lại, có cái này thì có cái kia. Không có cái này thì không có 
cái kia, nếu Vô Minh diệt thì Hành diệt, Hành diệt thì Thức diệt, 
Thức diệt thì Danh Sắc diệt, Danh Sắc diệt thì Lục Nhập diệt, Lục 
Nhập diệt thì Xúc diệt, Xúc diệt thì Thụ diệt, Thụ diệt thì Ái diệt, Ái 
diệt thì Thủ diệt, Thủ diệt thì Hữu diệt, Hữu diệt thì Sinh diệt, Sinh 
diệt thì Già Chết diệt. Hết thẩy các chúng sanh đều do mười hai 
nhân duyên mà sinh, do mười hai nhân duyên mà diệt. Những 
người ngộ lý nhân duyên này, họ thấy các nhân duyên nối kết với 
nhau thành một vòng xích, không có đầu mối, không có chỗ đứt 
đoạn, do đó họ tu để bẻ gãy một mắt xích thì ra khỏi vòng sinh tử, 
thoát cảnh luân hồi, chứng ngộ được pháp tu mười hai nhân 
duyên. 
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     Tuy vậy, hàng Thanh Văn và Duyên Giác là hai thừa thực ra 
chưa phải là chỗ cứu cánh cùng tột, ai tu và chứng được một 
trong hai thừa này thì giải quyết xong vấn đề “Phần Đoạn Sinh Tử 
(1)”, nhưng vẫn chưa dứt được “Biến Dịch Sinh Tử (2)”. Bởi vậy 
trong Kinh, Đức Như Lai Dược Sư Lưu Ly Quang đã từng phát 
nguyện câu: “Thì đều an lập nơi pháp Như Lai”, nghĩa là Ngài 
nguyện độ khiến cho họ sẽ gặp được những lời dạy về Phật Thừa, 
sẽ bỏ giới hạn, tức là khi đọc hay nghe giáo lý của Phật rồi thì sẽ 
hiểu biết rộng lớn hơn. Từ Thanh Văn Duyên Giác mà tiến tu lên, 
khiến họ phát tâm tu thành Phật đạo, tiến tới bậc Vô Thượng 
Chánh Đẳng Chánh Giác tức là Phật. 

Cước chú: 

(1) Phần Đoạn Sinh Tử: Gọi là “Hữu Vi Sinh Tử”, chỉ cho sự 
sống chết (sinh tử) của chúng sinh trong 3 cõi Dục, Sắc và Vô 
Sắc. Do tạo nghiệp khác nhau nên chúng sinh chiêu cảm quả báo 
sinh tử trong 3 cõi có thân tướng đẹp xấu, tuổi thọ dài ngắn không 
giống nhau, vì thế gọi là Phần Đoạn Sinh Tử. 

(2) Biến Dịch Sinh Tử: Gọi là “Vô Vi Sinh Tử”, cũng gọi là “Bất Tư 
Nghị Biến Dịch Sinh Tử” (không thể bàn luận về biến đổi nhỏ 
nhiệm trong sống chết), tức là các bậc A La Hán, Bích Chi Phật và 
Bồ Tát Đại Lực, lấy Có (hữu) phân biệt nghiệp vô lậu làm nhân, 
lấy Vô Minh Trụ Địa làm duyên mà cảm nhận được thân quả báo 
nhiệm mầu vượt ngoài ba cõi. Thân quả báo này là do sức Bi 
Nguyện Vô Lậu chuyển đổi thân Phần Đoạn Sinh Tử thô nặng vốn 
có trước kia biến thành thân nhỏ nhiệm, không sắc không hình, 
không hạn định tuổi thọ... nên gọi là Thân Biến Dịch. 

    Vì các bậc A La Hán, Bích Chi Phật và Bồ Tát đã dứt bỏ hết 
phiền não, nghĩa là dựa vào những niềm tin nơi chân lý của giáo 
pháp chứng đạt, không còn thụ sinh Thân Phần Đoạn trong ba cõi 
nữa, mà thụ sinh Thân Biến Dịch ở ngoài ba cõi. Tuy nhiên, khi 
muốn đạt qủa Phật thì các vị ấy lại dùng Thân Biến Dịch trở lại 
trong ba cõi để tu các hạnh Bồ Tát trong thời gian lâu dài, hầu 
mong đạt đến Vô Thượng Bồ Đề, tức là tu để thành Phật vậy. 

* 

*   * 
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KINH VĂN 8: 
NGUYỆN LỚN THỨ NĂM:  
 
Nguyện đời sau này, khi ta đắc đạo Bồ Đề, nếu có vô lượng 
vô biên hữu tình tu hành phạm hạnh (1) trong pháp của ta, thì 
hết thẩy đều được giới chẳng thiếu, đủ Giới Tam Tụ (2); nếu 
có ai đã trót phạm giới, nghe tên ta rồi, lại trở về thanh tịnh, 
chẳng vào đường ác. 
 

GIẢI NGHĨA: 

 (1)Phạm Hạnh: Chữ Sanskrit: brahmacarya; chữ Pali: 
brahmacariya: Phạm nghĩa là thanh tịnh, hạnh thanh tịnh, là phép 
tu hành thanh tịnh của hàng xuất gia, chỉ sự đoạn tuyệt tham ái 
dâm dục. 

(2) Giới Tam Tụ: Tụ nghĩa là tụ tập, chữ “tụ” nói lên ý nghĩa rằng 
các giới này không cùng một loại. Chữ Phạn “Giới Tam Tụ”: Tri-
vidhàni Zìlàni. Cũng gọi là Tam Tụ Tịnh Giới, Bồ Tát Tam Tụ Giới, 
Tam Tụ Thanh Tịnh Giới, Tam Tụ Viên Giới; gọi tắt là Tam Tụ, để 
chỉ cho giới pháp của Bồ Tát, gồm 3 loại: 
1.  Nhiếp Luật Nghi Giới Thanh Tịnh: Chữ Phạn: Saôvara-zìla: 
Cũng gọi Tự Tính Giới, Nhất Thiết Bồ Tát Giới, để chỉ cho môn 
ngăn ác, bao hàm mọi luật nghi, dứt bỏ tất cả các điều ác; là giới 
của 7 chúng thụ trì (7chúng: Sa di, Sa di Ni, Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, 
Thức Xoa Ma Na, Cữ Sĩ Nam, Cư Sĩ Nữ). Tùy theo tại gia, xuất 
gia khác nhau mà chia ra các giới điều như: 5 Giới, 8 Giới, 10 
Giới, Giới Cụ Túc...; còn nói tới ba trăm lễ nghi, ba ngàn oai nghi, 
chữ “Nhiếp” có nghĩa bao quát gồm thâu hết thảy luật nghi và oai 
nghi. 
2.  Nhiếp Thiện Pháp Giới: Phạn: Kuzala-dharma-saôgràhaka-
zìla: Cũng gọi Thụ Thiện Pháp Giới, Nhiếp Trì Nhất Thiết Bồ Tát 
Đạo Giới; nghĩa là tu tập tất cả pháp lành, vô lượng vô biên, chẳng 
phải chỉ một loại thiện pháp, như nói trong câu; “Không làm các 
điều ác, luôn làm các điều lành” cũng vậy. Đây là môn tu thiện, là 
luật nghi giới mà Bồ Tát tu hành, đem các điều thiện do thân, 
khẩu, ý tu được hồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề.  
3.  Trì Nhiếp Chúng Sanh Giới: Phạn: Sattvàrtha-kriyà-zìla: Cũng 
gọi là Nhiêu Ích Hữu Tình Giới, Tác Chúng Sinh Ích Giới; nghĩa là 
vận dụng Từ Tâm nhiếp thụ làm lợi ích cho tất cả chúng sinh, đây 
là môn lợi sinh bao gồm hết thảy các chúng sanh, theo giới này là 
độ các chúng sanh thành Phật, nhiếp thâu hết tất cả không trừ một 
ai. 
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Câu kinh: “Nếu có vô lượng vô biên hữu tình tu hành phạm 
hạnh trong pháp của ta, thì hết thẩy đều được giới chẳng 
thiếu, đủ Giới Tam Tụ”, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang nguyện gia 
trì cho những người tu hành phạm hạnh trong giáo pháp của Phật 
và khiến cho họ luôn luôn nhớ giữ giới được đầy đủ.  Còn những 
người tu hành giữ gìn giới luật của Phật mà tuân hành triệt để thì 
gọi là người giữ giới đầy đủ, cũng được gọi là đầy đủ Tam Tụ 
Giới, vì người đó xa lià dứt bỏ tất cả các việc ác, làm tất cả việc 
lành và làm tất cả việc lợi ích cho tất cả chúng sinh. 
 
“Nếu có ai đã trót phạm giới, nghe tên ta rồi, lại trở về thanh 
tịnh, chẳng vào đường ác”: Nghĩa là nếu người nào lỡ phạm 
giới, thí dụ lỡ phạm giới làm chết một con vật, hay nghĩ đến ham 
muốn tham dục tiền bạc của người khác, hay nói dối một việc gì 
làm hại người khác v.v…. Khi nghe tên Ngài nghĩa là nghĩ đến 
Phật pháp thì sẽ khiến cho người đó sinh tâm hổ thẹn hối hận về 
việc phạm lỗi, rồi sám hối tội phạm giới của mình; nguyện không 
tái phạm, xa lià làm việc ác và chỉ làm các việc thiện, thì tâm sẽ 
được yên ổn thanh tịnh và khi chết chẳng bị đọa vào ba đường ác 
Địa Ngục Ngã Qủy Súc Sinh.  
     Chứ chẳng phải như người có ý nghĩ sai cho rằng dù có làm ác 
mà cầu xin thì được khỏi bị đọa, không thể có việc này vì trái với 
lời Phật dạy về nghiệp báo nhân qủa là làm ác phải nhận hậu qủa 
dữ, làm lành được nhận qủa tốt. Cho nên, chúng ta chẳng thể nói 
rằng: “Đâu cần giữ giới, ta cứ việc phá giới, đằng nào Đức Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai cũng đã phát nguyện cứu nếu chúng ta 
phạm giới rồi cầu xin Ngài cứu giúp”, nghĩ như vậy là hoàn toàn 
sai lầm. Cứu giúp chỉ có nghĩa là trợ duyên để chúng ta gặp Phật 
pháp, chúng ta phải tự mình tu hành theo giáo pháp chỉ dạy thì 
mới có kết qủa được. Cũng như Ngài chẳng thể ăn giùm chúng ta 
được, mà chính chúng ta phải tự ăn mới no được vây. 
 

* 
*   * 

 

KINH VĂN 19: 
NGUYỆN LỚN THỨ SÁU:  
 
Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có chúng 
hữu tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa, khờ 
khạo, tai điếc, mắt đui, nói năng ngọng ngịu, tay chân tật 
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nguyền, lác hủi, điên cuồng, chịu tất cả những bệnh khổ ấy; 
mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình đoan 
chính, tâm tính khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn 
những bịnh khổ ấy nữa. 
 
GIẢI NGHĨA: 
 
     Nghĩa là chúng sanh chịu nhiều những thứ khổ như thế, nhưng 
khi nghe hoặc đọc được danh hiệu Dược Sư Như Lai, tức là được 
nghe hoặc được đọc Phật pháp, thì Ngài khiến cho hiểu được 
nguyên nhân của sự khổ là do nghiệp ác xưa kia đã tạo ra nên 
phải gánh chịu qủa báo. Rồi Ngài khiến cho người ấy biết ăn năn 
sám hối tội xưa đã gây bao việc ác và sẵn sàng chấp nhận lãnh 
thọ qủa xấu của mình; người ấy lại còn làm việc thiện gây nhân 
lành, biết tránh làm ác và biết phát tâm tu hành nghiêm chỉnh.  
     Như thế dù các căn không đủ, thân hình hèn hạ, tai điếc mắt 
đui, nói năng ngọng nghịu, tay chân tật nguyền, lác hủi xấu xa, 
cũng không làm cho người ấy cảm thấy khổ nữa; dù khờ khạo 
điên cuồng, cũng sẽ trở thành y như người khôn ngoan đĩnh đạc, 
tại sao? Vì người đó hiểu rằng khổ qủa đang phải mang là do khi 
xưa đã tạo ác nghiệp, như thế thì tuy có bệnh khổ, tật nguyền của 
thân xác, nhưng chẳng khác gì thân thể các căn giống như được 
đầy đủ và các bệnh khổ của tâm do đó đều được đẩy lui vậy. 
     Nếu người nào hiểu theo nghĩa nông cạn cho rằng chúng hữu 
tình nào thân hình hèn hạ, các căn không đủ, xấu xa, khờ khạo, tai 
điếc, mắt đui, nói năng ngọng ngịu, tay chân tật nguyền, lác hủi, 
điên cuồng. Chịu tất cả những bệnh khổ ấy, mà chỉ cần nghe hay 
niệm cầu xin danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang thì liền được 
thân hình đoan chính, tâm tính khôn ngoan, các căn đầy đủ, không 
còn những bịnh khổ ấy nữa. Thì đó là kẻ thiếu trí tuệ, mơ ước hão 
huyền, không tưởng, mê tín dị đoan, vì không thể nào nghe danh 
hiệu Phật hay cầu xin mà có kết qủa được. Chỉ có thể nhờ các 
danh y, Bác Sĩ chữa trị, có khi hết những tật bệnh ấy có khi không 
có kết qủa, đó là tùy thuộc vào nghiệp qúa khứ và các hành vi 
sống trong hiện tại của người ấy mà thôi. 
 

* 
*   * 
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KINH VĂN 10: 
NGUYỆN LỚN THỨ BẢY:  
 
Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có chúng 
hữu tình nào bị những chứng bịnh hiểm nghèo không ai cứu 
chữa, không ai để nương nhờ, không gặp thầy, không gặp 
thuốc, không bà con, không nhà cửa, chịu nhiều nỗi nghèo 
hèn khốn khổ (1). Mà hễ nghe danh hiệu ta đã nghe lọt vào tai 
một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ não (2) đều tiêu trừ, thân tâm 
an lạc, gia quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng 
được đạo quả vô thượng Bồ Đề. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Nghèo khổ: Có 2 thứ nghèo khổ về vật chất và tinh thần. 
 
(2) Bệnh khổ: Có 2 nghĩa: bệnh thân xác và bệnh tâm thần. 
 
     Hai thứ bịnh và hai thứ nghèo này có liên quan khắn khít với 
nhau, làm nhân làm duyên cho nhau, như bệnh thì sinh ra nghèo, 
nghèo thì dễ sinh ra bệnh; người bị bệnh hiểm chịu sự nghèo khổ 
khi nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang. Như đã giải thích ở 
phần Kinh Văn 3:  Dược Sư Lưu Ly Quang có nghĩa là thay đổi lối 
sống, sám hối tội lỗi đã làm từ nhiều đời, giữ giới đầy đủ, bỏ ác 
làm lành, xa lià xấu xa, giữ tâm trong sạch thanh tịnh để tu hành, 
gạn lọc thân tâm cho sạch hết tham sân si mạn nghi kiến trược 
v.v… tu hành cho tới đạt giải thoát. 
 
     Nếu hiểu theo nghĩa thông thường của câu: “hễ nghe danh 
hiệu ta đã nghe lọt vào tai một lần thì tất cả bệnh hoạn khổ 
não đều tiêu trừ”, tức là chỉ cần được nghe một lần danh hiệu 
Dược Sư Lưu Ly Quang mà mọi bệnh khổ đều bị đẩy lui là không 
đúng lý; tin tưởng như thế là mê tín, không đúng ý Phật muốn nói. 
Thực ra phải hiểu là nếu người nào bị bệnh hiểm khổ, bị nghèo 
hèn khổ, mà nghe danh hiệu Ngài, tức là được nghe giảng hay 
được đọc giáo lý của Phật, thì sẽ khiến cho hiểu được lý lẽ của 
nghiệp báo nhân qủa. Hiểu được bệnh khổ nghèo hèn là do các 
việc làm ác tương ưng trong các đời qúa khứ cho đến hiện tại đã 
tạo mà có như keo kiết, giết hại chúng sinh, chiếm đoạt, lừa đảo,...  
 
     Từ sự hiểu biết này người ấy sẽ thay đổi lối sống, nương vào 
Phật pháp, thực hành sám hối tội lỗi đã gây ra, giữ giới đầy đủ, bỏ 
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ác làm lành, giữ tâm trong sạch thanh tịnh, kiên trì tu hành. Do đó 
tất cả bệnh hoạn, nghèo đói gây khổ não về thể xác và tinh thân 
sẽ dần dần không còn tác hại nữa, tức phiền não được diệt trừ, 
thân tâm được an lạc. Khi tu hành tới giải thoát rồi thì sẽ được 
nhiều người gần gũi học hỏi cúng dàng, vì vậy cho nên Ngài nói: 
“tất cả bệnh hoạn khổ não đều tiêu trừ, thân tâm an lạc, gia 
quyến sum vầy, của cải sung túc, cho đến chứng được đạo 
quả vô thượng Bồ Đề” là vậy. 
 
     Trong cõi Ta Bà này, mọi người đều gây ác nghiệp, vì từ khi 
sinh ra lớn lên đã làm chết bằng giết hại trực tiếp hoặc gián tiếp 
biết bao sinh vật lớn nhỏ từ loài súc vật cho đến các loài cá cua, 
tôm tép, sò ốc, côn trùng, v. v… Ví dụ như đi ra chợ chỉ con cá 
còn sống rồi bảo người bán cá “làm cho tôi con cá này”, đó là ra 
lệnh giết hại. Hoặc ở trong nhà có mấy con ruồi con muỗi v.v… 
vào, mà không đuổi chúng ra ngoài lại dùng đủ cách để giết 
chúng. Hoặc mua cua sò ốc mang về bỏ vào nồi đổ nước vào rồi 
đun lên, đó là giết chúng sinh v.v...  
 
     Mọi người từ nhỏ tới lớn không nhiều thì ít đã nghĩ, từng lấy 
của không cho, chiếm đoạt, hoặc lừa gạt, nói dối, nói đâm thọc, 
nói thêu dệt, cãi lộn chửi bới, nhục mạ nhau thậm tệ trên mọi 
phương diện từ đối mặt nhau trong công việc hàng ngày, hội họp, 
đến báo chí truyền thanh truyền hình, cho đến trong các cơ quan, 
tòa án, phe phái, v.v.... Họ bảo vệ bản thân gia đình dòng họ, tổ 
chức bè đảng, về phe này nói xấu chèn ép phá hoại lên án vu oan 
hãm hại phe kia, mà ai cũng cho là mình phải, họ coi nhau như kẻ 
thù vậy… 
 
     Tất cả những việc như thế và còn biết bao nhiêu điều to tát 
khác tạo ra bởi ý nghĩ miệng nói và thân làm, vậy mà hầu hết mọi 
người cho rằng họ không làm gì ác cả, họ chỉ làm thiện thôi thì có 
phải là “dối trá”, cố ý chối tội không?, nhưng chẳng thể dối gạt, 
chẳng thể chạy khỏi nghiệp báo của chính họ.  
 
     Ấy thế mà khi bệnh tật đến, qủa báo xấu đến với thân thì lại 
muốn xin cho khỏi bệnh khổ, cầu trăm đều may mắn, mà không 
sám hối tội lỗi đã tạo, không làm lành tránh làm ác, không tu tâm 
sửa tính, thì làm sao có thể hết bệnh khổ được? Người đã  ưa 
thích làm ác, lại lười biếng muốn dựa thần quyền, chỉ cần cầu 
nguyện mà cho là xong việc là không đúng lý, không đúng chỗ 
chút nào, vì thần quyền bất lực, chẳng thể làm gì được đối với 
nghiệp báo vậy.  
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     Như một người bị bệnh ung thư, cho dù cầu xin van xin cách 
nào cũng vô phương; sự chữa trị tùy thuộc ở nghiệp qủa, nếu 
nghiệp nhẹ còn có cơ cứu khỏi, nếu nghiệp nặng thì phải bó tay. 
Mặt khác, đa số con người lúc bình thường khỏe mạnh ít khi nghĩ 
thiện, nói điều lành và làm các việc tốt, mà ngược lại thường hay 
nghĩ nói và làm các việc lợi cho mình dù có hại cho chúng sinh 
cũng không màng tới; khi bệnh khổ đến với thân, họ mới bắt đầu 
nghĩ đến làm việc lành thì đã qúa trễ muộn mất rồi! 
 

* 
*   * 

 

KINH VĂN 11: 
NGUYỆN LỚN THỨ TÁM:  
 
Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ Đề, nếu có những 
phụ nữ nào bị trăm điều hèn hạ khổ sở của thân gái làm cho 
buồn rầu, bực tức, sanh tâm nhàm chán, muốn bỏ thân ấy; 
mà hễ nghe danh hiệu ta rồi thì tất cả đều được chuyển thân 
gái thành thân trai, có đủ hình tướng trượng phu, cho đến 
chứng được đạo quả vô thượng Bồ Đề. 
Người nữ nào sanh tâm chán thân nữ nhân, khi nghe được 
danh hiệu của Như Lai, kiếp về sau cho đến khi thành Phật 
cũng sẽ không sanh làm nữ nhân nữa, có đủ 32 tướng tốt, 80 
vẻ đẹp và lần lần chứng quả vị Phật. 
 

GIẢI NGHĨA: 
  
    Khi người nữ ấy nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang, 
nghĩa là người ấy được nghe giảng hay được đọc giáo lý của Phật 
sẽ khiến người nữ ấy hiểu được nguyên do sinh thân nữ bị trăm 
điều khổ sở làm cho buồn rầu là do tạo nghiệp xưa. Người nữ ấy 
sửa đổi sang lối sống theo giáo lý của Phật để tu hành nghiêm 
chỉnh, thì lúc ấy đâu còn chấp chặt thân gái hay thân trai nữa. Như 
vậy, tuy là thân nữ nhưng có khác nào hình tướng trượng phu, 
những điều hèn hạ khổ sở của thân gái sẽ không còn làm cho 
người ấy buồn rầu bực tức nhàm chán, do đó không còn cảm thấy 
khổ nữa.  Nếu người nữ ấy tu kiếp này chưa xong, thì hạt giống 
Bồ Đề đã được gieo, từ kiếp sau sẽ tiếp tục tu hành thì việc thân 
nam hay nữ không còn là vấn đề nữa; cứ như vậy tiếp tục tu hành 
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bền bỉ thì người ấy sẽ là Bồ Tát, dần dần sẽ có 32 tướng tốt 80 vẻ 
đẹp và tiến đến chứng qủa Vô Thượng Bồ Đề tức là thành Phật.  
 
     Ở đây còn có một ý nghĩa khác, nói thân nữ là tiêu biểu cho sự 
yếu đuối, tượng trưng cho những thói hư tật xấu của phái nữ như 
đố kị, ghen tuông, giận hờn, v.v…. Nên nếu nghe được danh hiệu 
Dược Sư Lưu Ly Quang, nghĩa là được nghe giảng hay được đọc 
giáo lý của Phật thì sẽ khiến cho hiểu được thế nào là phải trái 
chính tà. Rồi người đó sửa đổi tính nết từ xấu trở thành tốt, tức là 
gặp được giáo pháp của Phật và theo Phật pháp tu hành thì mọi 
sự xấu sẽ bị tiêu diệt và khi đã chứng sơ qủa Bồ Tát rồi thì muốn 
làm thân nam không còn là việc khó. Không nên nghĩ rằng: chỉ cần 
nghe danh hiệu của Phật Dược Sư là đủ để được biến từ thân nữ 
qua thân nam. Lại chẳng thể cho rằng chỉ cần cầu xin là có 32 
tướng tốt và 80 vẻ đẹp, vì đó là sai nghĩa Phật nói và việc nghe 
danh và cầu xin chỉ đưa đến vô ích mà thôi nếu không suy nghĩ kỹ 
càng và không tu hành gì cả. 
 

* 
*   * 

 

KINH VĂN 12: 
NGUYỆN LỚN THỨ CHÍN:  

Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ Đề, thì khiến cho 
chúng hữu tình (1) ra khỏi vòng lưới ma (2) nghiệp, được giải 
thoát tất cả sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ sa 
vào rừng ác kiến (3), ta nhiếp dẫn họ trở về với chánh kiến và 
dần dần họ tu tập theo các hạnh Bồ Tát đặng mau chứng đạo 
chánh đẳng Bồ Đề. 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Chúng hữu tình: Tất cả chúng sinh trong 6 cõi: Trời, Người, 
Thần, Ngạ qủy, Súc sinh và Địa ngục đều gọi là chúng hữu tình.  
 
(2) Lưới Ma: Chỉ cho những thứ nghiệp tà ác do Tâm Ma xấu ác 
tạo tác, chúng giống như tấm lưới bao trùm khó thoát ra được; 
chúng sinh bị các Ma Phiền Não (các thứ gây đau khổ), ma Ngũ 
Ấm (tham, sân, hôn trầm, phóng túng, nghi), Thiên Ma mê hoặc, 
trói buộc, cũng như chim cá bị mắc trong lưới khó gỡ ra được. 
Luận Đại Trí Độ nói: Có niệm (tức là suy nghĩ tưởng nhớ) thì rơi 
vào lưới ma, không niệm thì thoát ra được (Từ điển Phật Quang); 
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như vậy muốn thoát ra khỏi lưới ma không phải là dễ dàng, mà 
phải tu tập trau giồi dần dần, trải qua thời gian thật lâu dài mới hy 
vọng đạt được.  

(2) Ác Kiến: Phạn: mithyà-dfwỉi: Gọi là Bất Chính Kiến, nói vắn tắt 
là Tà Kiến, là một trong trăm pháp do tông Pháp Tướng lập ra, 
thuộc một trong sáu phiền não; chỉ cái thấy biết quanh co xấu ác, 
tức là cái thấy biết trái với chân lí Phật Giáo. Còn gọi là Kiến 
Chấp, chỉ những quan điểm, định kiến sai lầm, cố chấp và vướng 
mắc vào chỗ thấy biết hiện có của mình, cho đó là tuyệt đối và 
không chấp nhận mọi quan điểm khác; do Kiến Chấp mà người ta 
không thể nhận biết Chính Pháp. 

Ác Kiến: Gồm có năm nhận thức sai lầm gọi là Ngũ Kiến, còn 
được gọi là Ngũ Ác Kiến. Đó là: 
1. Ngã Kiến: Quan niệm chấp trước về tự thể tồn tại riêng biệt của 
bản ngã, đi đôi với quan niệm thực có bản ngã sở hữu mọi thứ 
trong vũ trụ. Còn gọi là Thân Kiến, Hữu Thân Kiến (s: satkāya-
dṛṣṭi);  
2. Biên Kiến (s: antaparigraha-dṛṣṭi): Quan niệm chấp trước về 
một bên, hoặc là Thường Kiến (e: eternalism), hoặc là Đoạn Kiến 
(e: nihilism);  
3. Tà Kiến (s: mithyā-dṛṣṭi): Không có kiến giải chân chính về mối 
tương quan nhân quả;  
4. Kiến Thủ Kiến (s: dṛṣṭi-parāmarśa-dṛṣṭi): Kiến chấp một quan 
niệm sai lầm rồi áp đặt trên những quan niệm khác;  
5. Giới Cấm Thủ Kiến (śīla-vrataparāmarśa-dṛṣṭi): Quan niệm 
chấp trước sai lầm về tu khổ hạnh, cho rằng giới luật và thệ 
nguyền của ngoại đạo tu khổ hạnh có thể dẫn đến chân lí giải 
thoát. 
 
     Ý nghĩa nguyện lớn thứ chín là những kẻ sa vào rừng tà Ác 
Kiến bị sự ràng buộc, là những người ngu si đã lầm tưởng nên đã 
theo tà giáo ngoại đạo. Người theo ngoại đạo vì mưu mẹo của 
ngoại đạo, như mang ơn thăm viếng giúp đỡ về vật chất quyền lợi, 
hay phải chấp nhận để có được người phối ngẫu, hoặc ngu si nên 
tin lầm mà không biết v.v…. Khi những người này được nghe 
danh hiệu Ngài tức là được nghe giảng hay được đọc Phật pháp 
chân chính, khiến cho hiểu biết thế nào là tà thế nào là chính. 
Khiến người ấy thức tỉnh si mê, liền xa lià Tà Kiến, bỏ ngoại đạo 
ấy rồi theo giáo pháp của Phật tu hành hạnh Bồ Tát, thì dần dần 
sẽ chứng đạo Chính Đẳng Bồ Đề. 
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* 
*   * 

 

KINH VĂN 13: 
NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI:  
 
Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ Đề, thì khiến cho 
chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà Vua gia tội phải bị xiềng 
xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị 
chém giết. Hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu 
những nỗi khổ, buồn rầu, bức rức, hễ nghe đến danh hiệu ta, 
thì nhờ sức oai thần phước đức của ta đều được giải thoát tất 
cả những nỗi ưu khổ ấy. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
     Nghĩa là những chúng sanh chịu nhiều khổ hình “bị xiềng 
xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, hoặc bị 
chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm chịu 
những nỗi khổ, buồn rầu, bức rức” như vậy; khi nghe danh hiệu 
của Ngài, nghĩa là gặp được Phật pháp, khiến cho chúng sinh ấy 
hiểu biết lỗi đã phạm. Chúng sinh ấy liền ăn năn sám hối lỗi trước, 
thề không phạm lỗi về sau, rời bỏ ý nghĩ ác hận thù, miệng nói các 
lời đạo đức, tâm thấy lỗi nhận lỗi chân thật, thân làm tất cả việc 
lành. Khi đã hối lỗi, hiểu tội lỗi đã do mình gây ra, nên tuy bị bức 
khổ cũng không còn cảm thấy bực tức bất mãn buồn rầu nhục khổ 
nữa.  
 
     Chúng sinh ấy thấm nhuần giáo pháp của Phật, chuyên chú 
tĩnh tâm thiền định tu hành thì sẽ được giải thoát “khỏi tất cả 
những nỗi ưu khổ ấy”, nên ví như do sức oai thần mà được như 
vậy. Chứ chẳng phải như có người hiểu với ý nghĩa nông cạn sai 
lầm cho rằng: “Người nào mà pháp luật nhà Vua gia tội phải bị 
xiềng xích, đánh đập, hoặc bị giam giữ trong chốn lao tù, 
hoặc bị chém giết, hoặc bị nhiều tai nạn nhục nhã, thân tâm 
chịu những nỗi khổ, buồn rầu, bức rức”. Hễ nghe đến danh 
hiệu Phật Dược Sư rồi niệm tên Ngài để cầu mong van xin Ngài 
dùng oai thần ban cho thì được giải thoát tất cả những nỗi ưu khổ 
ấy; đây là người u mê thiếu trí tuệ nên nghĩ nông cạn như vậy.  
      
     Ngườì si mê thì không thể hiểu được rằng không có một quyền 
lực Thần Thánh nào có thể làm ngược lại nghiệp qủa, mà chỉ có 
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thể tạo nhân lành để làm giảm nghiệp lực tác hại mà thôi. Cho dù 
Chư Phật có đủ quyền biến vô biên cũng vậy và nên biết rằng 
không có một quyền lực Thần Thánh nào sánh bằng được Chư 
Phật từ trên trời xuống tới dưới đất trong khắp Vũ trụ thế giới 
mười phương. Do đó chỉ có một con đường duy nhất do Chư Phật 
đã dạy là muốn tiêu diệt nghiệp lực thì phải tu hành như: Sám hối, 
giữ giới, làm lành, phá ngã chấp, chuyên chú tĩnh tâm thiền định, 
thì sẽ được giải thoát tất cả khổ ải do nghiệp lực hoành hành. 
 

* 
*   * 

 

KINH VĂN 14: 
NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI MỘT: 
  
Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ Đề, thì khiến cho 
chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì tạo 
miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ. Mà hễ nghe danh hiệu ta rồi 
chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn uống 
ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và sau ta mới đem 
pháp vị (1) nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc 
hoàn toàn. 

GIẢI NGHĨA: 

(1) Pháp Vị: Tên khác của Chân Như. Chân Như là vị trí các pháp 
an trụ, nên gọi là Pháp vị. Tông Kính Lục quyển 7 nói: Pháp vị tức 
là chính vị Chân như, thế nên Luận Đại Trí Độ cho rằng Pháp tính, 
Pháp giới, Pháp trụ, Pháp Vị, đều là tên khác của Chân Như; cũng 
gọi Phật Pháp Vị, Pháp Trí Vị, Hương vị của diệu pháp. Nghĩa của 
các pháp môn do Đức Phật dạy rất sâu xa, phải nghiền ngẫm một 
cách tinh tế mới thể nhận được và sinh ra niềm vui, cho nên dùng 
vị ngon, để ví dụ mà gọi là Pháp Vị (Từ điển Phật Quang). 

     “Chúng hữu tình nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi vì 
tạo miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ: Nghĩa là người nghèo đói 
vì miếng ăn đã tạo nghiệp ác như giành giật, trộm cắp, lừa đảo, 
cướp bóc, sát hại chúng sinh, v.v…, tức là vì miếng ăn mà sinh ra 
đủ thứ xấu ác, gây ra bởi thân khẩu ý do tham sân si điều khiển.  
 
     “Hễ nghe danh hiệu ta rồi”: Hễ nghe danh hiệu Ngài nghĩa là 
được nghe giảng hay được đọc giáo lý của Phật, nhờ đó sẽ khiến 
cho hiểu biết nguyên nhân của sự nghèo đói là do người nào 
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không bố thí từ tiền bạc, của cải, thực phẩm, cho đến lời chỉ bảo 
lợi ích. Người ấy có nghiệp keo kiết ích kỷ, người ấy thọ nghiệp 
này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi chết, sinh vào một trong ba cõi 
dữ là Ngã Qủy, Súc Sinh hoặc Địa Ngục; mãn kiếp tại nơi dữ, tái 
sinh vào nhân-gian, sống cuộc đời nghèo nàn thiếu thốn không 
của cải, không có đủ để ăn.  
 
     “Chuyên niệm thọ trì thì trước hết ta dùng các món ăn 
uống ngon lạ ban bố cho thân họ được no đủ và sau ta mới 
đem pháp vị nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc 
hoàn toàn”:  Nghĩa là khi hiểu biết được Phật Pháp rồi, bằng 
cách quy y Tam Bảo, giữ giới đầy đủ, làm lành tránh làm ác, nhớ 
mãi không quên thực hành sám hối, tụng niệm, tu hành (thọ trì) 
nghiêm chỉnh, xuất gia. Muốn tụng niệm danh hiệu cho đúng 
nghĩa thì 6 căn đồng tụng niệm một lượt, nghĩa là mắt nhìn Phật, 
tai nghe tiếng tụng niệm, mũi thở ra thở vào cùng nhịp với lời tụng 
niệm, ý theo dõi câu tụng niệm và toàn thân từ mỗi lỗ chân lông 
đều như tỏa ra lời tụng niệm. Khi tu hành kiên cố là kiến lập Pháp 
Vị nhiệm mầu, vì tu hành là làm giảm nghiệp sửa nghiệp thì sẽ 
dẫn đến tốt lành, nên được thân no đủ, được tâm an lạc do tu 
hành đầy đủ. Chứ chẳng phải chỉ cần niệm danh hiệu Phật Dược 
Sư với tính cách cầu xin ban ơn mà tự nhiên có món ăn ngon lạ 
và được cảnh giới thân tâm an lạc đâu mà lầm.  
 

* 
*   * 

 
KINH VĂN 15: 
NGUYỆN LỚN THỨ MƯỜI HAI:  
 
Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ Đề, thì khiến cho 
chúng hữu tình nào nghèo đến nổi không có áo che thân bị 
muỗi mòng cắn đốt, nóng lạnh giải dầu, ngày đêm khổ bức. 
Hễ nghe đến danh hiệu ta mà chuyên niệm thọ trì thì ta khiến 
cho được như ý muốn: nào các thứ y phục tốt đẹp, nào tất cả 
bảo vật trang nghiêm, nào tràng hoa, phấn sáp bát ngát mùi 
thơm và trống nhạc cùng những điệu ca múa tùy tâm muốn 
thưởng thức món nào cũng được thỏa mãn cả. 
 

GIẢI NGHĨA: 
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     Nghĩa là người không gặp Giáo Pháp của Phật sẽ không hiểu 
Phật Pháp, ví như người nghèo đến độ không có áo che thân, tức 
là không tự biết phòng hộ thân mình. Vì không phòng hộ nên bị cái 
sân giận hành hạ, ví như bị muỗi mòng đốt, bị cái tham lam bám 
chặt, ví như nóng lạnh giãi giề, và bị cái si mê ngự tr, ví như ngày 
đêm khổ bức. Hễ khi nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai, tức là được nghe hoặc được đọc về Phật pháp thì sẽ 
khiến cho hiểu biết về nghiệp báo nhân qủa, hiểu biết ý khẩu thân 
xấu ác do tham sân si dẫn dắt sẽ sinh ra những khổ não.  
     Hiểu rõ như thế rồi sẽ khiến chuyển đổi lối sống từ người có ý 
khẩu thân xấu ác đổi thành người có ý khẩu thân thiện, người có 
nhiều tham sân sẽ giảm dứt tham sân; người ấy luôn luôn nhớ 
(niệm) tu hành (thọ trì) bằng cách xuất gia quy y cửa Phật. Nương 
nhờ chốn Già Lam tu hành thì sẽ được mặc áo Cà Sa của người 
tu, biểu trưng y phục tốt đẹp, mang theo các thứ của người tu như 
bình bát tràng hạt v.v…, tượng trưng cho bảo vật trang nghiêm. 
Người ấy luôn luôn được nhìn hoa tươi đẹp, ngửi mùi hương 
thơm khi cúng Phật, cùng nghe âm thanh nhạc điệu biểu trưng 
của tiếng tụng kinh trì chú niệm Phật cùng chuông mõ, tùy theo 
thích hợp thứ gì thì hành trì thứ đó, nên tâm thần được thảnh thơi 
nhẹ nhàng. 
     Chứ chẳng phải như có người hiểu sai lạc Kinh văn này, cho 
rằng đây là người nghèo đói không có áo che thân bị ruồi bu muỗi 
chích, bi nóng lạnh ngày đêm, nên khổ cực trăm bề đâu. Cũng 
chẳng phải hễ nghe đến danh hiệu Phật Dược Sư mà chuyên 
niệm tên Ngài thì Ngài sẽ khiến cho được các thứ y phục tốt đẹp, 
bảo vật trang nghiêm, tràng hoa, mùi thơm và trống nhạc cùng 
những điệu ca như ý muốn đâu mà lầm to đó. 
 

* 
*   * 

KINH VĂN 16:  

PHẬT GIỚI THIỆU CÕI LƯU LY TỊNH 
 
Này Mạn Thù Sư Lợi, đó là mười hai lời đại nguyện nhiệm 
mầu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Cúng 
Chánh Ðẳng Chánh Giác phát ra trong khi tu hành đạo Bồ Tát. 
Này Mạn Thù Sư Lợi, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
kia khi còn tu hành đạo Bồ Tát (1) phát những lời nguyện rộng 
lớn và những công đức trang nghiêm ở cõi Ngài, dầu ta nói 
mãn một kiếp (2) hay hơn một kiếp cũng không thể nói ngay 
rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh không có đàn bà, cũng 
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không có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng không. Ở cõi ấy 
đất toàn bằng chất lưu ly, đường đi có dây bằng vàng giăng 
làm ranh giới, còn thành quách cung điện, mái hiên cửa sổ 
cho đến các lớp bao phủ cũng toàn bằng đồ thất bảo làm ra; 
thật chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây 
Phương Cực Lạc. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Tu hành đạo Bồ Tát:  Cũng gọi là Bồ Tát Hạnh, tức là tu hành 
các hạnh Sáu Độ rộng lớn (Sáu Ba La Mật: Bố thí, Trì giới, Nhẫn 
nhục, Tinh tấn, Thiền định, Trí tuệ), Bốn Tâm Cao Cả (Từ, Bi, Hỉ, 
Xả), Bốn Hằng Thệ Nguyện (Nguyện độ chúng sinh, Nguyện tận 
phiền não, Nguyện học giáo lý, Nguyện thành Phật đạo) v.v… để 
cầu thành Phật. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, trước khi thành 
đạo, đã từng đến nơi các vị tiên tu những khổ hạnh; và ở các kiếp 
trước hiện các loại thân tu những hạnh như bố thí, nhẫn nhục 
v.v... đều gọi là Bồ Tát Hạnh. Nội dung Kinh Bản Sinh kể lại những 
hạnh Bồ Tát mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tu trong năm trăm 
thân đời trước.  
 
(2) Kiếp: Tiếng Phạn là Kalpa, phiên âm: Kiếp Ba, nghĩa là thời kỳ 
dài. Cách tính Tiểu Kiếp: Sự sống con người bắt đầu từ 84,000 
tuổi, mỗi một trăm năm thì giảm đi một tuổi, giảm đến 10 tuổi thì 
dừng gọi là Kiếp giảm. Rồi lại bắt đầu tăng từ 10 tuổi mỗi một trăm 
năm thì tăng thêm một tuổi, tăng đến 84.000 tuổi thời dừng lại gọi 
là Kiếp tăng; đây là chu kỳ một vòng giảm tăng gọi là một Kiếp hay 
Tiểu Kiếp.  
Như vậy, chúng ta có thể tính số năm trong một Kiếp như sau: 
(84,000 - 10) x 100 x 2 = 16,798,000 năm. 
Kiếp có Tiểu Kiếp, Trung Kiếp và Đại Kiếp; cứ 20 Tiểu Kiếp = 
Trung Kiếp = thời kỳ thành = thời kỳ trụ = thời kỳ hoại = thời kỳ 
không của Trái đất.  
Bốn Trung Kiếp = Thành + Trụ + Hoại + Không = Đại Kiếp, do đó: 
Đại Kiếp = 16,798,000 x 20 x 4 = 1,343,840,000 (một tỉ ba trăm 
bốn mươi ba triệu … năm) 
 
Câu Kinh “Dẫu ta nói mãn một Kiếp hay hơn một Kiếp cũng 
không thể nói ngay rằng cõi Phật kia một bề thanh tịnh không 
có đàn bà, cũng không có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng 
không.” Câu này có thể hiểu là: “dù ta nói lâu tới một Kiếp hay hơn 
một Kiếp thì cũng có thể nói ngay rằng ở cõi Phật kia một bề thanh 
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tịnh, không có đàn bà, cũng không có đường dữ và cả đến tiếng 
khổ cũng không có”. 
 
     Nghĩa là ở cõi ấy thanh tịnh, không có đường dữ là địa ngục 
ngạ qủy súc sinh, không có đàn bà biểu trưng không có nhục dục 
đố kỵ ghen tuông hờn giận, không có tiếng khổ do tham sân si 
mạn gây ra, không có bệnh khổ, đói rét, giết hại chết chóc, v.v…. 
Nói chung là không có mọi thói hư tật xấu như ở thế gian Sa Bà 
này, vì vậy mới nói là “cả đến tiếng khổ cũng không có”, mà chỉ có 
vui vẻ thanh tao thôi. 
 
     Phần cuối của đoạn kinh trên nói: “Ở cõi ấy đất toàn bằng 
chất lưu ly”, nghĩa là không có đất bùn bụi bậm dơ bẩn như ở cõi 
Ta Bà này, mà toàn là chất lưu ly trong suốt. Về cảnh thành quách 
cung điện, mái hiên cửa sổ đều thù thắng như dây vàng, thất bảo; 
thất bảo là bảy báu gồm: Vàng, Bạc, Lưu Ly (Crystal gem), Pha Lê 
(Crystal), Xà Cừ (Mother of pearl), Xích Châu (Red pearl) và Mã 
Não (Đá qúy: Agate).  
 
     Thế giới của Đức Phật Dược Sư thật trang nghiêm không thể 
nghĩ bàn, không muốn nói dài dòng nên Phật Thích Ca Mâu Ni nói: 
“Thật chẳng khác gì những công đức trang nghiêm ở cõi Tây 
Phương Cực Lạc” của Đức Phật A Di Đà, để diễn tả cõi Lưu ly 
Tịnh ở phương Đông. Như vậy, chúng ta thấy rõ cõi Lưu Ly Tịnh 
trong suốt vô cùng đẹp đẽ thanh tịnh, các cõi Trời của cõi Ta Bà, 
so với cõi Người thì hơn rất nhiều, nhưng so với cõi Lưu Ly Tịnh 
của Đức Dược Sư thì chẳng thể nào sánh được. 
 

* 
*   * 

 
KINH VĂN 17:  

HAI VỊ PHỤ TÁ PHẬT DƯỢC SƯ 
 
Cõi Phật ấy có hai vị đại Bồ Tát là Nhựt Quang Biến Chiếu, và 
Nguyệt Quang Biến Chiếu, chính là hai bực thượng thủ trong 
vô lượng, vô số Bồ Tát và lại là những bậc sắp bổ xứ làm 
Phật. Hai vị này đều giữ gìn kho báu chánh pháp tạng của 
Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. 
Mạn Thù Sư Lợi, vì thế những kẻ thiện nam tín nữ (2) nào có 
lòng tin vững chắc thì nên nguyện sanh về thế giới của Ngài. 
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GIẢI NGHĨA:  
 
(1) Đại Bồ Tát: Đại nghĩa của chữ Ma Ha Tát là lớn; Bồ Tát là 
người giác ngộ trong loài hữu tình đã giải thích ở phần Kinh văn 1, 
Giải thích 5. Hai vị Đại Bồ Tát Nhựt Quang Biến Chiếu và Nguyệt 
Quang Biến Chiếu có ánh sáng chiếu khắp tất cả mọi nơi không bị 
vật cản nên chúng sinh ở nơi hang hốc tối tăm không có ánh sáng 
mặt trời mặt trăng cũng nhận được ánh sáng chiếu soi của 2 vị Đại 
Bồ Tát suốt ngày và đêm.  
     Hai vị Đại Bồ Tát này đứng đầu trong vô số Bồ Tát ở cõi ấy và 
đang chờ ngày thành Phật trong đời hiện tại, đó là ý nghĩa của sắp 
bổ xứ làm Phật. Các Ngài đều giữ gìn kho báu chính pháp của 
Phật, nghĩa là hai vị giống như giáo thọ thay mặt Phật để giáo hóa 
đại chúng trong cõi Lưu Ly Tịnh. 
 
(2) Thiện nam, thiện nữ: Muốn sinh về Cõi Tịnh Lưu Ly phải là 
người thiện không phải là người tạo tội ác mà có thể sinh về đó 
được. Phải là người giữ đủ 5 Giới cho hàng Phật tử tại gia là: 
không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối và 
không uống rượu; ngoài ra còn phải làm cho tính tham mỏng đi, 
tính sân yếu mềm, tình ngã mạn nhẹ bớt. Đã là người thiện mà 
còn phải có lòng tin vững chắc không có gì làm cho thay đổi; vì 
vậy Đức Phật Thích Ca khuyên những người thiện có lòng vững 
tin thì nên nguyện sinh về thế giới của Phật Dược Sư Lưu Ly 
Quang.  
 
     Muốn về cõi đó phải sám hối tội lỗi, tu hành giống như muốn 
vãng sinh Tây phương cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, nghĩa là 
cũng phải có đủ “Tín Hạnh Nguyện”: tin tưởng lời Phật, trì Chú 
niệm Phật Dược Sư Lưu Ly Quang miên mật, phát nguyện sinh về 
cõi Lưu ly Tịnh. Kinh này không nói tới “đới nghiệp vãng sinh” như 
Kinh A Di Đà, nghĩa là người có tội đại ác khó có thể được vãng 
sinh về cõi ấy, nên hành giả phải giữ giới triệt để, sám hối tội 
trước, tránh tạo tội sau, và làm tất cả việc thiện, như vậy mới có 
thể được sinh về cõi ấy. Do đó, việc được sinh về cõi Lưu Ly Tịnh 
ở phương Đông của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang khó đạt 
hơn là về Tây phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà. 
 

* 
*   * 
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KINH VĂN 18:  

KẺ BỊ ĐỌA NẾU NHỚ DANH HIỆU PHẬT… 
 
Lúc ấy Ðức Thế Tôn lại bảo ông Mạn Thù Sư Lợi đồng tử (1) 
rằng: “Có những chúng sanh không biết điều lành dữ, cứ ôm 
lòng bỏn sẻn tham lam, không biết bố thí mà cũng không biết 
quả báo của sự bố thí là gì, ngu si vô trí, thiếu hẳn đức tin. Lại 
ham chứa chất của cải cho nhiều, đêm ngày bo bo gìn giữ, 
thấy ai đến xin, lòng đã không muốn, nhưng nếu cực chẳng 
đã phải đưa của ra thì đau đớn mến tiếc, dường như lóc thịt 
cho người vậy. Lại có vô lượng chúng hữu tình tham lẫn, chỉ 
lo tích trữ của cải cho nhiều mà tự mình không dám ăn tiêu, 
còn nói chi đến sự đem của ấy thí cho cha mẹ, vợ con, tôi tớ 
và những kẻ nghèo hèn đến xin. Những kẻ tham lẫn ấy, khi 
chết bị đọa vào đường ngạ quỷ (2) hay bàng sinh (3). Mặc dầu 
ở trong ác thú, nhưng nhờ đời trước sống trong cõi nhân gian 
đã từng nghe qua danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai, mà lại còn nhớ niệm đến danh hiệu Ngài thì liền từ 
cõi ấy thoát sinh trở lại làm người. Khi đã được làm người lại 
nhớ đến kiếp sống trong đường ngạ quỷ súc sanh, biết sợ sự 
đau khổ nên không ưa đắm mình trong dục lạc, mà còn muốn 
tự mình làm việc bố thí, không tham tiếc món gì và dần dần có 
thể đem cả đầu, mắt, tay chân hay máu thịt của phần thân 
mình mà bố thí cho những kẻ đến xin cũng được, huống chi 
là của cải là những vật thừa. 

 

GIẢI NGHĨA:  
 
(1) Đồng Tử: Từ chữ Phạn Pàli: Kumàra, dịch âm: Cưu Ma La; 
chữ Sankrist: Kumàraka, dịch âm: Cưu Ma Ra Già, nghĩa là Đồng 
Tử, con trai 4 tuổi trở lên, chưa cạo tóc, chưa thụ giới gọi là Đồng 
Tử. Đồng Tử ở đây chỉ cho Bồ Tát, Bồ Tát là vương tử của Như 
Lai, ví như trẻ con thế gian không có ý niệm dâm dục nên gọi Bồ 
Tát là Đồng Tử. Những vị, Bồ Tát và chư thiên theo hầu Đức Phật 
cũng gọi là Đồng Tử; ở Nhật Bản trong các pháp hội có các trai trẻ 

phụ việc khi cử hành lễ cũng gọi là Đồng Tử. (Từ điển Phật 
Quang) 
 
(2) Ngạ Quỷ:  Chữ Sanskrit: preṭa, và Pali: peta, là quỷ đói, một 
trong ba đường tái sinh xấu. Ngạ Quỷ là hạng chúng sinh được 
xem như hạnh phúc hơn Ðịa ngục (s: naraka) nhưng đau khổ hơn 
Thần A-Tu-La (s: āsura). Người ta cho rằng: các yếu tố tái sinh 
thành quỷ đói là keo kiệt, ganh tị và tham lam; loài chúng sinh này 
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được biểu diễn bằng cái bụng rất lớn và cái cổ cái miệng rất nhỏ. 
(Từ điển Đạo Uyển) 
 
(3) Bàng Sinh:  Tức chỉ Súc Sinh (đi ngang). Trên từ long thú cầm 
súc, dưới đến thủy lục côn trùng, đều bởi nghiệp mà phải luân hồi 
trong ngả ác, không phải là đường chính của Người, Thần, Trời, 
cho nên gọi là Bàng Sinh.  
 
     Đoạn Kinh Văn 18 trên, Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 
rằng: “Có những chúng sanh không biết lành dữ”, đây là Ngài nói 
chúng sinh không biết nhân qủa của việc làm lành hay làm ác nên 
mới tham lam bỏn sẻn, keo kiết; vì nếu họ phải cho đi dù một chút 
ít họ cũng thấy đau xót như sẻ thịt họ ra. Họ không dám tự mình 
tiêu xài, huống chi là lấy của ra bố thí cha mẹ vợ con người thân 
và cho kẻ khác thì họ lo sợ và đau khổ vô cùng. Những người này 
khi chết bị đọa sinh vào loài Ma Qủy hay Súc Sinh, chịu vô lượng 
khổ. 
 
     Những người ấy khi ở trong hai cõi khổ này, nếu đời trước làm 
người đã từng nghe danh hiệu của Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai mà lúc bấy giờ nhớ lại rồi nhớ (niệm) nghĩ mãi danh hiệu Ngài 
thì khiến sẽ thoát khỏi cõi ấy, nghĩa là khi chết đi được tái sinh trở 
lại làm người. Khi được tái sinh làm người rồi thì tự nhiên người 
ấy sợ phải làm Ngạ Qủy hoặc Súc Sinh, người ấy tự nhiên phát 
tâm hoan hỷ, ca tụng sự bố thí, thường làm việc bố thí, không đắm 
mình trong dục lạc. Người ấy không bỏn sẻn tham lam tiền tài của 
cải vật chất cho đến sẵn sàng hiến tặng cơ quan bộ phận của thân 
thể mình cho người cần đến mà cũng không tiếc nuối. 

 
* 

*   * 
 

KINH VĂN 19:  
KẺ PHÁ GIỚI, HỦY CHÍNH PHÁP, NGÃ MẠN,  
TÀ KIẾN, NẾU NGHE DANH HIỆU PHẬT… 
 
Lại nữa, Mạn Thù Sư Lợi, trong chúng hữu tình nếu có những 
người nào thọ các giới của Phật để tu học mà lại phá giới 
hoặc có kẻ không phá giới (1) mà lại phá lề lối (2); hoặc có kẻ 
tuy chẳng phá giới và phép tắc mà lại hủy hoại chánh kiến (3). 
Hoặc có kẻ tuy không hủy hoại chánh kiến mà lại bỏ sự đa 
văn (4) nên không hiểu được nghĩa lý sâu xa trong kinh Phật 
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nói; hoặc có kẻ tuy đa văn mà có thói tăng thượng mạn (5) ấy 
che lấp tâm tánh, cố chấp cho mình là phải, người khác là 
quấy, chê bai chính pháp, kết đảng với ma (6). Những kẻ ngu 
si ấy tự mình đã làm theo tà kiến (7) mà lại còn khiến cho vô 
số ức triệu chúng hữu tình cũng bị sa vào hố nguy hiểm. 
Những chúng hữu tình ấy bị trôi lăn trong các đường ngạ quỷ 
bàng sanh không khi nào cùng. Nhưng nếu nghe được danh 
hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì họ liền bỏ 
những hạnh dữ tu theo các pháp lành, khỏi bị đọa vào vòng 
ác thú nữa. Giả sử có người không thể bỏ những hạnh dữ và 
không tu theo những pháp lành mà phải bị đọa vào trong ác 
thú thì cũng nhờ oai lực bản nguyện của Đức Dược Sư khiến 
cho họ, khi tạm nghe được danh hiệu Ngài. Liền từ nơi ác thú 
mạng chung, trở sinh vào cõi người, được tinh tấn tu hành 
trong sự hiểu biết chân chính khéo điều hòa tâm ý, bỏ tục (8), 
xuất gia thọ trì và tu học theo giáo pháp của Như Lai, đã 
không hủy phạm lại thêm chính kiến đa văn. Hiểu rõ nghĩa lý 
sâu xa lìa được thói tăng thượng mạn, không chê bai chánh 
pháp, không bè bạn với ma, dần dần tu hành theo hạnh Bồ 
Tát chóng được viên mãn. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Phá Giới: Cũng gọi là phạm Giới, đối lại là trì Giới; hủy phá 
Giới luật đã nhận giữ. Luận Đại Trí Độ nêu ra 2 loại phá giới:  
1. Nhân Duyên Bất Cụ Túc Giới: Nhân duyên không đầy đủ mà 
phá Giới, như người nghèo cùng, cơm áo thiếu thốn, sinh tâm 
trộm cắp mà phá Giới.  
2. Nhân Duyên Cụ Túc Giới: Nhân duyên đầy đủ mà phá giới, như 
người tuy cơm áo đầy đủ nhưng vì tâm tham ưa thích trộm cắp, 
thích thói xấu, ưa làm việc ác nên hủy phạm Giới cấm. 
 
(2) Phá lề lối: Là không tuân quy củ, lề lối, nguyên tắc. 
 
(3) Hủy hoại Chính Kiến: Là sự hiểu không chân chính, sự thấy 
không đúng như thật nên là tà kiến; hành theo tà kiến là hủy họai 
Chính Kiến.  
 
(4) Bỏ sự đa văn: Là không suy gẫm, không chịu học rộng nghe 
nhiều để học hỏi nên không thông hiểu được Phật Pháp,  
 
(5) Tăng Thượng Mạn: Là hiểu ít cho rằng biết nhiều, kém người  
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cho là bằng người, bằng người cho là hơn người, hơn người thì 
phách lối với người khác. 
 
(6) Kết đảng với ma: Là làm bạn với những kẻ xấu như kết bạn 
uống rượu, kết bè đảng trộm cướp, đây ví như kết đảng với ma 
vậy. 
 
(7) Tà Kiến: Là cái thấy biết quanh co xấu ác, tức là cái thấy biết 
trái với chân lí Phật giáo. Còn gọi là kiến chấp, định kiến sai lầm, 
cố chấp và vướng mắc vào chỗ thấy biết hiện có của mình, 
 
(8) Bỏ tục: Là bỏ cuộc sống gia đình, đến Chùa cạo râu tóc mặc 
áo Cà Sa giữ giới tu hành. 
 
     Đoạn Kinh Văn 19 trên, Đức Phật nói đại ý: Có người phá giới, 
có kẻ phá quy củ, có kẻ phá chính kiến, có kẻ không chịu học hỏi, 
có kẻ có ít kiến thức lại cố chấp cho mình biết nhiều, cho mình là 
phải là hơn người, còn người khác là sai là kém. Họ tự kiêu mạn 
chê bai chính pháp, cho nên tà kiến che lấp bản tánh thường hằng 
trong tâm họ; họ lại còn dạy bảo những người ngu si nghe theo 
kết bè kết cánh để phá hoại chính pháp. Như vậy không những họ 
đã sai lầm mà còn làm cho vô số người khác sai lây giống như họ, 
nên những chúng sanh ấy phải chịu đọa vào Ngạ Qủy Súc Sanh 
để trả quả báo không dứt.  
 

     Nhưng nếu những người này nghe được danh hiệu của Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nghĩa là họ được nghe hay đọc 
giáo pháp của Phật, thì họ sẽ thức tỉnh hiểu ra sự sai trái của 
mình. Họ liền bỏ những hành vi sai lầm mà không phá giới và quy 
củ, giữ gìn chính kiến, tìm hiểu học hỏi giáo pháp chân chính để 
có kiến thức trí tuệ, mà không tự kiêu hơn người, không khinh chê 
người khác là kém. Rồi họ làm các việc tốt, tu theo các pháp lành, 
thì khỏi bị đọa vào vòng ma đói hoặc thú vật khổ sở nữa.  
 
     Nếu như có người mặc dù đã được nghe danh hiệu Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai, nghĩa là đã được nghe giảng hay đọc 
Phật pháp, nhưng không thể bỏ những hạnh xấu ác và không tu 
theo những pháp lành mà phải bị đọa vào trong loài ma qủy hoặc 
súc vật. Thì do bản nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai khiến cho họ từ trong các cõi khổ ấy chợt tự nhớ ra rồi ăn năn 
ân hận, liền chết đi rồi sinh vào cõi người. Khi được làm người lại 
có ý nghĩ hiểu biết một cách chân chính, rời gia đình vào chùa xin 
thọ trì và tu học theo giáo pháp của Như Lai, không hủy phạm giáo 
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pháp, lại học hỏi hiểu rõ nghĩa lý sâu xa, lìa các thói xấu kiêu 
căng, luôn luôn ca ngợi chính pháp, không bè bạn với người xấu, 
như thế dần dần tu hành theo hạnh Bồ Tát để tiến tới thoát khỏi 
sinh tử luân hồi.  
 

* 
*   * 

 
KINH VĂN 20:  

KẺ THAM LAM TẬT ĐỐ KHEN MÌNH CHÊ  
NGƯỜI NẾU NGHE DANH HIỆU PHẬT… 
 
Lại nữa, Mạn Thù Sư Lợi, nếu chúng hữu tình có tánh tham 
lam tật đố (1), hay khen mình chê người (2) thì sẽ bị đọa địa 
ngục (3), ngạ quỉ, phải chịu nhiều sự đau đớn khổ sở, trải qua 
không biết mấy nghìn năm mới hết. Khi đã mãn sự đau khổ 
kia, liền từ nơi đó mạng chung sinh lại cõi người phải làm 
thân trâu, ngựa, lừa, lạc đà, thường bị người hành hạ, đánh 
đập và bị đói khát dày vò. Lại phải đi đường xa chở nặng, cực 
nhọc muôn phần; còn như may được làm thân người thì lại bị 
sinh vào hạng hạ tiện phải làm tôi tớ cho kẻ khác, mãi bị họ 
sai sử không khi nào được chút thong thả tự do. Nếu những 
nhân đạo đã từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai thi do cái nhân lành ấy, ngày nay nhớ lại, chí 
tâm quy y Ngài. Nhờ thần lực của Ngài gia bị mà thoát khỏi 
mọi sự khổ não, các căn thông lợi, trí huệ sáng suốt. Lại thêm 
đa văn, hằng cầu thắng pháp (4), thường gặp bạn lành, đời 
đời dứt hẳn lưới ma (5), đập nát vỏ vô minh, tát cạn sông 
phiền não, mà được giải thoát khỏi nạn sanh, lão, bệnh, tử và 
những nổi đau khổ lo buồn. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Tật đố: Ghen ghét, ganh tị, đố kị, không ưa người khác, 
thường nghĩ và nói những lời gièm pha dè biủ khi thấy người khác 
bằng hay hơn mình về một phương diện nào đó. 
 
(2) Khen mình chê người khác: Nói tốt về mình, nói xấu về 
người khác tội rất nặng, là người học Phật phải bỏ đi những thứ 
tánh xấu này; chúng ta nên khen ngợi người khác vì như vậy sẽ 
khuyến khích họ tinh tấn trong việc làm thiện, cũng nên quên đi 
những việc tốt đã làm, được như vậy mới là tốt thật sự. 
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(3) Địa Ngục: Chữ Phạn Sanskrit: Naraka, chữ Pàli: Niraya. Dịch 
âm: Nại lạc ca, Nại lạc, Nê lê da, Nê lê; cũng gọi là Không vui (Bất 
lạc), Khổ cùng cực (Khổ cụ), Đường Địa Ngục (Địa Ngục đạo); Địa 
Ngục được xem là một trong 3 đường ác (Tam ác đạo), một trong 
Sáu đường (Lục đạo), một trong Mười Giới (Thập Giới). Theo 
nghĩa đen Địa Ngục là tù ngục trong lòng đất, là nơi chịu khổ của 
chúng sinh tạo các nghiệp ác, như giết hại, trộm cướp, gian dâm; 
nơi đó tội nhân phải chịu mọi loại tra tấn do kết quả của mọi việc 
ác đã làm trong kiếp trước.  
 
     Địa Ngục có 8 đại địa ngục là:  

1 -  Đại Địa Ngục Tưởng,  
2 – Đại Địa Ngục Dây Đen,  
3 – Đại Địa Ngục Đá Ép,  
4 – Đại Địa Ngục Kêu La,  
5 – Đại Địa Ngục Kêu La Lớn,  
6 – Đại Địa Ngục Thiêu Nướng,  
7 – Đại Địa Ngục Thiêu Nướng Lớn,  
8 – Đại Địa Ngục Vô Gián.  
 
Mỗi Đại Địa Ngục nêu trên lại có 16 Địa Ngục nhỏ có tên khác 
nhau, như vậy tổng cộng là 136 loại Địa Ngục khác nhau.     

 
(4) Hằng cầu thắng pháp: Thắng pháp: Từ chữ Sanskit: adbhuta 
là vị tằng hữu, nghĩa là giáo pháp qúa hay, thù thắng chưa từng 
có, siêu việt trái với giáo lý thuyết suông, lý thuyết không tưởng 
của ngoại đạo; hằng cầu thắng pháp là thường mong được gặp 
Phật pháp cao siêu thù thắng. 
 
(5) Lưới Ma: Là những thứ nghiệp tà ác do Tâm Ma tạo tác, 
chúng giống như tấm lưới bao trùm khó thoát ra được; tức là 
chúng sinh bị các Ma Phiền Não, Thiên Ma mê hoặc, trói buộc, 
cũng như chim, cá bị mắc trong lưới khó gỡ ra được.  
 
     Đoạn Kinh Văn 20 nêu trên nói những người tham lam ghen tị 
có tính đố kỵ khen mình chê người, khi chết bị đọa vào đường dữ 
là Địa Ngục hoặc Ngạ Qủy. Nếu đọa Địa Ngục bị khổ tới mấy 
nghìn năm, nếu đọa vào Ngạ Qủy sẽ chịu khổ đói khát; khi ra khỏi 
Địa Ngục lại phải hoặc đọa vào Ngạ Qủy để chịu khổ đói khát. 
Hoặc đọa vào Súc Sanh phải chịu sự đói khát cực nhọc hành hạ 
giết chóc, hoặc trở lại làm người phải sinh vào nơi nghèo hèn 
khốn cùng và bị người sai bảo khổ cực trăm bề. 
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    Nếu làm người trong kiếp trước đã được nghe nói danh hiệu 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà nay nhớ lại, chí tâm quy y 
hướng Ngài, nhờ thần lực của Ngài gia trì. Lại thường cầu Phật 
pháp, làm lành tránh làm ác, tu hành nghiêm chỉnh thì sẽ thoát 
khỏi mọi sự khổ não, được các căn thông lợi trí tuệ sáng suốt. Lại 
gặp được bạn hiền, dứt hẳn những thứ nghiệp tà ác do tâm ma 
tạo tác (lưới ma), sạch hết ngu si của vô minh phiền não, được 
giải thoát khỏi luân hồi sinh tử khổ ải. 
 

* 
*   * 

 
KINH VĂN 21:  

KẺ MƯU HẠI NGƯỜI, NẾU NGƯỜI  
BỊ HẠI NGHE DANH HIỆU PHẬT… 
 
Lại nữa, Mạn Thù Sư Lợi, nếu chúng hữu tình có tánh ưa sự 
ương ngạnh ngang trái chia lìa, tranh đấu, kiện cáo lẫn nhau, 
làm não loạn cho mình và người, đem thân, khẩu, ý tạo thêm 
mãi những ác nghiệp. Xoay qua trở lại, thường làm những 
việc không nhiêu ích (1) để mưu hại lẫn nhau, hoặc cáo triệu 
(2) những thần ở núi, rừng, cây, mả, để hại người; hoặc giết 
chúng sanh lấy huyết thịt cúng tế quỷ Dược xoa và quỷ La sát 
(3) để cậy quỷ hại người. Hoặc biên tên họ và làm hình tượng 
của người cừu oán rồi dùng phép chú thuật (4) tà ác mà trù ẻo 
(5) cho chế; hoặc theo lối ếm (6) đối với những đồ độc, hoặc 
dùng chú pháp hại mạng người. Nếu chúng hữu tình bị những 
tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai thì các thứ tà ác kia không thể hại được. Tất 
cả những kẻ ác tâm kia đều trở lại khởi lòng từ (7) làm việc lợi 
ích an vui cho kẻ khác, không còn ý tổn não vào tâm hiềm 
giận; hai bên hòa hảo với nhau, đối với vật thọ dụng của ai thì 
người ấy tự vui mừng biết đủ, không xâm lấn của nhau mà lại 
còn giúp đỡ lẫn nhau nữa. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Nhiêu ích: Hàm ý ban pháp đem lại lợi ích cho người, Bồ Tát 
đều làm các việc nhiêu ích cho các chúng sinh; còn ở Ta Bà này 
chúng sinh thường gây những sự bất lợi cho nhau, tức là không 
làm nhiêu ích vậy.  
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(2) Cáo triệu: Cáo là xin phép, triệu là vời gọi lại; cáo triệu là van 
mời vời gọi, thỉnh xin mời gọi. 
 
(3) Dược Xoa, La Sát:  Phạn Sanskrit: yaksha, Pàli: yakkha: Là 
một trong tám bộ chúng Thiên Long Bát Bộ, cũng gọi Dạ Xoa, 
Duyệt Xoa, Dã Xoa. Dạ Xoa một loại quỉ thường được gọi chung 
với La Sát (ràkwasa, raksasa), ác quỉ mạnh nhanh khó lường, họ 
ở trên mặt đất, trong không gian và trên trời, họ đi trên đất bay 
trong không trung nhanh như biến. Có loại La Sát ăn uống máu 
thịt loài người. Họ hung ác đáng sợ. La Sát cũng còn chỉ cho loại 
Ngục Tốt ở Địa Ngục, phụ trách việc trừng phạt tội nhân. 
 
(4) Chú thuật, Chú pháp: Tức là thuật của Chú, tụng Chú để 
giáng tai họa cho kẻ khác hoặc để trừ nạn; Chú có đủ thuật thần kì 
hại người, giết người hoặc để được sống lâu hơn, thì gọi là Chú 
thuật hay Chú pháp.  
 
(5) Trù ẻo: Nguyền rủa cầu mong người bị hại. 
 
(6) Ếm: Dùng ngải độc hoặc ma thuật để hại người. 
 
(7) Lòng từ: Là cho sự vui, là tâm trạng muốn cho người được 
mọi sự tốt đẹp, là lòng thành thật mong ước tât cả chúng sinh đều 
được yên lành vui vẻ; tức là trước tự vui, sau phá cái độc hại của 
sân hận rồi thì chúng sinh được vui, nên Từ cho vui là như thế. 
 
     Đoạn Kinh Văn 21 trên đại ý nói: Nếu những người ngang tàng 
ưa tranh cãi kiện tụng, mưu kế độc để hại người, gây phiền não 
cho người, dùng những lời nói ác, cho đến những hành động xấu 
xa xâm hại lẫn nhau. Hoặc họ cầu xin, cho đến giết súc vật lấy 
máu thịt làm lễ vật cúng bái qủy thần tà ma nơi núi rừng gò mả để 
cầu hại người; hoặc họ dùng bùa ngải độc hoặc ma thuật, cho đến 
dùng tên họ, làm hình nộm ngưòi oán cừu rồi dùng bùa chú tà 
thuật trù ếm làm cho đau đớn khổ sở; hoặc dùng tà pháp trù ẻo 
hại mạng người cho đến chết. 
 
     Nếu những người bị những tai nạn ấy mà nghe danh hiệu của 
Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì liền khiến những người 
này được nghe giảng hay được đọc Phật pháp. Từ đó họ hiểu 
giáo lý của Phật, rồi quy y Tam Bảo, phát tâm Bồ Đề, giữ giới đầy 
đủ, xa lià việc ác, làm các hạnh lành, giữ tâm trong sạch thanh tịnh 
để tu hành, thì các thứ tà ác kia không thể hại được. Ngoài ra còn 
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khiến cho kẻ ác kia hồi tâm bỏ ác, không còn tâm hiềm giận tổn 
hại nữa, mà trở lại khởi lòng làm việc lợi ích an vui, do đó hai bên 
trở thành hòa hảo với nhau.  
 
     Chứ không phải là khi bị những tai nạn do người hiểm ác gây 
ra như thế và nếu người bị hại được nghe danh hiệu của Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, rồi cầu xin Ngài dùng phép giải 
nạn, thì các thứ tà ác độc hại kia không thể hại được. Ngoài ra, 
còn khiến cho kẻ ác tâm kia trở lại khởi lòng từ làm việc lợi ích an 
vui cho kẻ khác, không còn tâm ý giận dữ muốn làm hại người 
nữa, và cuối cùng là hai bên hòa hảo với nhau. Nghĩ như vậy là 
sai lầm, vì đây là muốn dựa thần quyền mà không tu hành thì 
chẳng thể đạt được vậy. 

 
* 

*   * 

 
KINH VĂN 22:  
NGƯỜI TRÌ QUAN TRAI NGUYỆN SINH  
CỰC LẠC NẾU NGHE DANH HIỆU PHẬT. 
 
Lại nữa, Mạn Thù Sư Lợi, nếu trong hàng tứ chúng (1): Tỳ 
Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di và những kẻ thiện 
nam, tín nữ đều có thọ trì tám phần trai giới (2)( 3), hoặc trong 
một năm, hoặc mỗi năm ba tháng, vâng giữ giới pháp, làm nơi 
y chỉ tu học rồi đem căn lành này nguyện sanh về chỗ Phật 
Vô lượng thọ ở thế giới Cực Lạc Tây Phương đặng nghe 
chánh pháp. Nhưng nếu chưa quyết định, mà nghe được 
danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì khi mạng 
chung sẽ có tám vị Ðại Bồ tát như: Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, 
Quán Thế Âm Bồ Tát, Ðắc Ðại Thế Chí Bồ Tát, Bảo Ðàn Hoa 
Bồ Tát, Vô Tận Ý Bồ Tát, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng 
Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát từ trên không trung đi đến đưa đường 
chỉ lối cho thì liền được vãng sanh trong những hoa báu đủ 
màu. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Tứ Chúng: Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà tắc, Ưu Bà Di: Là 
Bốn Chúng gồm: Tăng, Ni, Cư Sĩ Nam, Cư Sĩ Nữ. 
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(2) Trai Giới: Trai là không ăn quá ngọ (bất thời phi thực), Giới là 
giữ giới không ăn sau 1 giờ trưa.  
 
(3) Tám Phần Trai Giới: Là Tám Giới Chay Tịnh, gọi là Bát Quan 
Trai Giới, Tám Phần Trai Giới gồm: 
Thứ Nhất: Không sát sanh 
Thứ Hai: Không trộm cướp  
Thứ Ba: Không dâm dục (khác tà dâm) 
Thứ Tư: Không nói dối 
Thứ Năm: Không uống rượu 
Thứ Sáu: Không đeo đồ trang điểm, như vòng hoa, vàng bạc, 
không múa hát hoặc không xem nghe múa hát.  
Thứ Bảy: Không nằm ngồi giường cao rộng lộng lẫy 
Thứ Tám: Ăn chay, không ăn sau một giờ trưa.  
 
     Đoạn Kinh Văn 22 trên Phật bảo: Nếu trong hàng Bốn Chúng 
giữ giới đầy đủ, nếu có ai phát tâm thanh tịnh thọ trì Tám Phần 
Trai Giới trong một năm, hoặc mỗi năm ba tháng, vâng giữ giới 
pháp, làm nơi y chỉ tu học. Rồi đem căn lành công đức đó nguyện 
sinh về thế giới Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà, nghĩa là trong khi 
tu Tám Phần Trai Giới người ấy thường nguyện sinh về Tây 
phương Cực Lạc, nhưng người ấy chưa quyết định dứt khoát.  
 
     Đến khi nghe được danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai, tức là người ấy khi được nghe giảng hay đọc Kinh Dược 
Sư, lại ưa thích trì Chú Đà La Ni và niệm Phật Dược Sư. Thì về 
sau, khi chết sẽ có tám vị Đại Bồ Tát gồm: Văn Thù Sư Lợi, Quán 
Thế Âm, Ðại Thế Chí, Bảo Ðàn Hoa, Vô Tận Ý, Dược Vương, 
Dược Thượng, Di Lặc từ trên không trung đến đưa đường chỉ lối 
cho, thì liền được vãng sinh trong hoa sen báu về nơi Tây phương 
Cực Lạc của cõi Phật A Di Đà. 

 
* 

 *   * 
 

 
KINH VĂN 23:  
KẺ NHÂN NGUYỆN LỰC CỦA ĐỨC  
DƯỢC SƯ MÀ ĐƯỢC LỢI LẠC 
 
Hoặc nếu có kẻ, nhân nguyện lực của Đức Dược Sư mà được 
thác sanh lên cõi Trời nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa 
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hết thì không còn sanh lại những đường ác nữa. Khi tuổi thọ 
ở cõi Trời đã mãn, sinh lại trong cõi người thì, hoặc làm đến 
bậc Luân vương (1), thống nhiếp cả bốn châu thiên hạ, oai 
đức tự tại, giáo hóa cho vô lượng trăm ngàn chúng hữu tình 
theo con đường thập thiện (2). Hoặc sanh vào giòng Sát đế lỵ 
(3), Bà la môn (4) hay cư sĩ (5) đại cô (6), của tiền dư dật, kho 
đụn tràn đầy, tướng mạo đoan trang, quyến thuộc sum vầy. 
Lại được thông minh trí huệ, dõng mãnh oai hùng như người 
đại lực sĩ (7); còn nếu có người phụ nữ nào nghe đến danh 
hiệu của đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng 
thọ trì danh hiệu ấy thì đời sau sẽ không làm thân gái nữa. 
 

GIẢI NGHĨA:  
 
(1) Luân Vương: Chữ Phạn Sanskrit: Cakra-varti-ràjan, chữ Pàli: 
Raja cakkavattin: dịch ý là Chuyển Luân Vương, Phi Hành Hoàng 
Đế, Chuyển Luân Thánh Vương. Nghĩa là ông vua quay chuyển 
bánh Xe Báu. Vua nhân đức có bảy thứ quí Báu (Xe, Voi, Ngựa, 
Ngọc, Nữ, Cư Sĩ, Chủ Binh), khi vị vua này ra đời thì tự nhiên xuất 
hiện các báu ấy để vua sử dụng mà không vua nào khác có được, 
giúp vua chinh phạt mọi nơi và cai trị trong thiên hạ.  
 
     Chuyển Luân Thánh Vương là vị vua có phước đức và sức 
mạnh khuất phục được tất cả các vua khác, đầy đủ bốn đức (sống 
lâu, không đau ốm, dung mạo 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, kho báu 
phong phú). Chuyển Luân Thánh Vương dùng chính pháp trị đời, 
đất nước giàu có, oai đức tự tại, giáo hóa cho vô lượng chúng hữu 
tình theo đường lành khiến nhân dân hòa vui. Danh hiệu Chuyển 
Luân Thánh Vương cũng được để chỉ một vị Phật, Ngài chuyển 
Pháp Luân bằng giáo pháp toàn chân, toàn thiện, tuyệt đối để dẫn 
dắt chúng sinh giải thoát khỏi luân hồi sinh tử. 
 
(2) Thập Thiện: Chữ Sanskrit: daśakuśalakarmāṇi: Là mười điều 
lành, cũng gọi là Mười pháp lành, Thập thiện đạo, Thập thiện 
Chánh pháp, bao gồm các pháp là:  
1. Không sát sanh, thường làm việc tha thứ và phóng sanh.  
2. Không trộm cắp, thường tu hạnh bố thí giúp đỡ, san sẻ với mọi 
người.  
3. Không tà dâm, là luôn luôn giữ lòng chung thủy với vợ chồng 
chính thức.  
4. Không nói dối, luôn luôn nói lời đúng đắn chân thật.  
5. Không nói lời thêu dệt thêm bớt, thường nói những lời ngay thật 
và có ý nghĩa lợi ích.  
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6. Không nói đâm thọc gây chia rẽ, thường nói những lời tạo ra sự 
đoàn kết hòa thuận thương yêu nhau.  
7. Không nói lời thô tục độc ác gây tổn hại, thường nói những lời 
ôn hòa nhu thuận.  
8. Không tham lam, luôn quán xét rằng mọi thứ của cải vật chất 
đều chỉ là giả tạm không thường tồn.  
9. Không sân giận, thường tu tập hạnh từ bi, nhẫn nhục.  
10. Không si mê tà kiến, thường sáng suốt tu tập theo chính kiến. 
 
(3) Sát Đế Lỵ: Là dòng Vua Chúa, người cầm quyền cai trị đất 
nước. 
 
(4) Bà La Môn: Là hàng Đạo Sĩ, họ cũng tu hành hạnh thanh tịnh 
cầu sinh cõi Trời, không hành dâm dục.  
 
(5) Cư Sĩ: Là người quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, giữ gìn năm 
giới, tu hành tại gia. 
 
(6) Đại Cô: Là chủ nhân của gia tộc lớn quyền thế giàu có về vật 
chất, vang danh về gia phong, lại có thân hình trang nghiêm uy 
nghi và thông minh trí tuệ hơn người. 
 
(7) Đại Lực Sĩ: Là chỉ người không bệnh tật, biết cách đối trị nguy 
tai hoạn nạn. 
 
     Đoạn Kinh Văn 23 trên nói: Người nhờ nhân duyên được nghe 
danh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nghĩa là được nghe hay 
được đọc Phật pháp nên hiểu nghĩa lý sống, do đó cố gắng làm 
điều lành tránh làm ác, tập xa lià rời bỏ tham, sân, tà kiến, ngã 
mạn trong việc tu hành. Nếu chưa giải thoát sẽ được sinh cõi Trời, 
nhưng nhờ cái căn lành sẵn có ấy chưa hết; khi mãn hạn qua đời 
ở cõi Trời được sinh lại cõi Người làm bậc Đại Vương thống lãnh 
thiên hạ, có quyền uy oai đức giáo hóa muôn dân theo con đường  
làm 10 điều lành. Hoặc sinh làm con của Vua nhân đức, con dòng 
Đạo Sĩ hay con của Cư Sĩ giàu có quyền thế, đẹp đẽ trang 
nghiêm, mạnh mẽ vô song, trí tuệ vượt trội hơn người. 
 
     Phụ nữ nhàm chán thân nữ nào nghe đến danh hiệu của Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng thọ trì danh hiệu 
Ngài, nghĩa là hết lòng sám hối tội xưa đã tạo ra, chuyên làm điều 
lành, tránh xa việc ác, chí tâm tu hành như Lục Độ (Bố thí, trì giới, 
nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ). Nếu tu hành như trên mà 
chưa giải thoát hay sinh sang cõi Lưu Ly Tịnh, thì sẽ sinh cõi Trời 
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Sắc Giới, hoặc vãng sinh Tây phương Cực Lạc nếu có lời nguyện 
từ trước xin vãng sinh về cõi A Di Đà; ở những nơi ấy không còn 
phân biệt thân nam hay nữ nữa vì không còn tham dục, như vậy 
nói kiếp sau không còn làm thân nữ nữa là ý nghĩa như vậy. 
 
     Hoặc nếu không sinh cõi Lưu Ly, không vãng sinh Tây phương 
Cực Lạc, cũng không sinh cõi Trời, mà tái sinh cõi người thì được 
chuyển thành thân trai theo ý nguyện trong khi tu hành. Chẳng 
phải như có người với ý nghĩ hời hợt cho rằng nếu có người phụ 
nữ nào không ưa thân nữ khi nghe đến danh hiệu của Đức Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà hết lòng cầu xin niệm tên Ngài (thọ 
trì danh hiệu), thì đời sau sẽ không còn phải làm thân gái nữa. 
Không thể nào được như vậy, vì đây là ý nghĩ của kẻ mê tín thiếu 
trí tuệ, lười biếng không muốn cực nhọc tốn công sức tu hành mà 
muốn có kết qủa tốt, cũng ví như người không siêng năng tắm rửa 
mà lại muốn thân thể sạch sẽ vậy. 
 

* 
*  * 

 

KINH VĂN 24:  
PHẬT DƯỢC SƯ PHÓNG QUANG  
NÓI CHÚ ĐÀ LA NI TRỪ KHÔ NẠN 
 
Này Mạn Thù Sư Lợi! Ðức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
kia khi đã chứng được đạo Bồ Đề, do sức bản nguyện mà 
Ngài quan sát biết chúng hữu tình gặp phải các thứ bịnh khổ 
như da vàng, gầy ốm, cảm nhiệt, thương hàn, hoặc trúng phải 
những thứ ếm đối (1), đồ độc (2), hoặc bị hoạnh tử (3), hoặc bị 
chết non. 
Muốn những chứng bệnh đau khổ ấy được tiêu trừ và lòng 
mong cầu của chúng hữu tình được mãn nguyện, Ngài liền 
nhập định, kêu là "định diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh"; 
khi Ngài nhập định, từ trong nhục kế (4) phóng ra luồng ánh 
sáng lớn, luồng ánh sáng ấy nói Chú (5) Đại Đà La Ni (6): 
Nam mô bạt già phạt đế, bệ sái xã, lũ lô bệ lưu ly, bát lặc bà, 
hắc ra xà dã. Ðát tha yết đa ra, a ra hắc đế. Tam miểu tam bột 
đà da, đát điệt tha. Án, bệ sái thệ, bệ sái thệ, bệ sái xã, tam 
một yết đế sa ha. 
Lúc ấy trong luồng ánh sáng diễn Chú này rồi, cả đại địa rúng 
động (7), phóng ra ánh đại quang minh làm cho tất cả chúng 
sanh dứt hết bịnh khổ, hưởng được an vui. 
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GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Ếm đối: Là dùng bùa ếm, một thứ bùa nó trù người cho đến 
khi chết, dùng ma thuật, bùa ngải, ếm độc, cho đến dùng tên họ, 
làm hình nộm ngưòi oán cừu rồi dùng bùa chú tà thuật trù ếm làm 
cho mê muội, đau đớn, khổ sở hoặc dùng tà pháp trù ẻo hại mạng 
người cho đến chết. 
 
(2) Đồ độc: Đầu độc bằng thuốc mê, thuốc độc gây đau đớn mê 
man làm cho mất trí hoặc chết. 
 
(3) Hoạnh tử: Chết bất ngờ như tai nạn xe cộ, té ngã cầu đò, bị 
tai nạn lửa nước, v.v… 
 
(4) Nhục Kế:  Nhục Kế Tướng từ chữ Phạn Sanskrit: Uwịìwa-
ziraskatà, chữ Pàli: Uịhìsa-sìso. Hán dịch: Kế (búi tóc), Đính Kế 
(búi tóc trên đỉnh đầu), Phật Đính. Cũng gọi là Đính Tướng Nhục 
Kế, Đính Tướng Kế, v.v…. Trên đỉnh đầu của Phật và Đại Bồ Tát 
có cục thịt xương nổi cao lên giống như búi tóc (kế), cho nên gọi là 
Nhục Kế, là 1 trong 32 tướng hảo của Đức Phật. 
 
(5) Chú: Là những lời nói bí mật của Chư Phật và Bồ Tát, chúng 
ta không thể nào hiểu được ý nghĩa và không nên giải nghĩa của 
Chú. 
 
(6) Đà La Ni: Chữ Phạn Sanskrit là: Dhàranì, cũng gọi là Đà Lân 
Ni. Dịch là Tổng Trì, Năng Trì, Năng Già, tức là sức trí tuệ có thể 
tóm thu nắm giữ hết tất cả, gìn giữ vô lượng Phật pháp không để 
quên mất. Nói cách khác, Đà La Ni là một thuật, một phương pháp 
ghi nhớ, tức là trong một pháp nắm giữ tất cả pháp, trong một lời 
nắm giữ tất cả lời, trong một nghĩa nắm giữ tất cả nghĩa. Do đó, từ 
sự ghi nhớ một pháp một lời một nghĩa ấy mà có thể liên tưởng 
đến hết thảy pháp, tóm thâu nắm giữ vô lượng Phật pháp không 
để mất mát. Đà La Ni là do dụng công tu tập thiền định mà có, có 
bốn loại Đà La Ni:  
1. Văn Đà La Ni: Người được Đà La Ni đã nghe các pháp thì 
không quên nữa. 
2. Nghĩa Đà La Ni hay Phân biệt tri Đà La Ni: Có năng lực phân 
biệt tất cả việc tà chính, tốt xấu.  
3. Nhập âm thanh Đà La Ni: Nghe tất cả âm thanh ngôn ngữ đều 
vui vẻ, không tức giận.  
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4. Tự nhập môn Đà La Ni: Nghe 42 chữ cái như a, la, ba, giá, na 
v.v... có thể thấu suốt thực tướng các pháp, bởi vì 42 chữ cái Tất 
Đàm tóm thu tất cả ngôn ngữ. 
 
(7) Đại địa rúng động:  Động đất, đất bị chấn động, trong trường 
hợp này sự chấn động mặt đất do thần lực Phật Dược Sư Lưu Ly 
Quang tạo ra để làm cho chúng sinh tỉnh ngộ tin tưởng, biết rõ 
pháp tướng vi diệu, và làm cho chúng sinh quán xét lời thuyết 
pháp của Phật là từ nơi chân trí mà ra. 
 
      Đoạn Kinh Văn 24 này nói: Do bản nguyện của Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai, Ngài quán sát biết chúng sanh thường gặp các 
bệnh kỳ quái hoặc bị bùa chú tà thuật đầu độc tệ hại mà bị khổ sở, 
bị chết bất ngờ. Chưa đến nỗi phải chết mà bị chết non chết yểu 
khổ sở trăm bề, và muốn cứu khổ chúng sanh, Ngài nhập “định 
diệt trừ tất cả khổ não chúng sanh". Khi Ngài nhập định, từ trong 
Nhục Kế trên đầu Ngài phóng ra luồng ánh sáng lớn, trong luồng 
ánh sáng ấy có tiếng nói Chú Đại Đà La Ni. Lúc ấy trong luồng ánh 
sáng diễn nói Chú rồi, cả đại địa rung động, Ngài phóng ra ánh đại 
quang minh làm cho tất cả chúng sanh tỉnh ngộ tin tưởng. Rồi họ 
quán xét lời thuyết pháp của Ngài, biết rõ pháp tướng vi diệu nên 
tụng Đại Đà La Ni, tu hành, rồi làm lành tránh làm ác, do đó dứt 
hết các khổ, hưởng được an vui. 
 
     Một điểm cần để ý là nhiều người đã từng đọc Chú, nhưng rất 
ít người đọc Chú được hiệu nghiệm, tại vì Chú là lời bí mật của 
Chư Phật, chỉ có Chư Phật mới hiểu được nghĩa lý thật của Chú 
mà thôi. Người trì Chú nên ý thức được rằng một câu hay một bài 
Thần Chú ngắn có thể thâu gồm cả một bộ Kinh. Hiệu lực của Chú 
rất phi thường kỳ diệu nên người chí tâm thọ trì Chú đúng cách 
lâu dài sẽ đạt đến tâm thanh tịnh, sẽ có linh ứng lạ thường không 
thể giải thích, như người uống nước nóng lạnh tự biết, người 
ngoài không thể thấy biết được.  
 
     Tuy nhiên, khi đã thực hành đầy đủ lâu dài rồi mà thân khẩu ý 
vẫn còn có tâm tham sân tà kiến mạn, sáu căn còn dinh mắc và lôi 
kéo bởi sáu trần trong các việc cư xử hàng ngày, còn chấp nhân 
ngã chúng sinh thọ giả nặng nề, còn trực tiếp hay gián tiếp giết hại 
chúng sanh v.v... thì trì Chú chẳng thể hiệu nghiệm. Nếu muốn 
vào kho tàng của Chư Phật, người trì Chú trước nhất phải là 
người đã gột rửa sạch sẽ những chấp trước và nghiệp chướng 
gây ra bởi thân miệng ý của mình; sau nữa khi trì Chú phải đọc 
làm sao để những lời có vẻ vô nghĩa ấy thâm nhập hòa đồng với 6 
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căn thân tâm người trì Chú, đây mới là trì Chú đúng cách. Ngoài 
ra người trì Chú nếu có chân lực do tu hành đúng đắn lâu ngày thì 
khi đọc Chú mới dễ có công hiệu, còn nếu không tu hành được 
như vậy thì đọc Chú khó có hy vọng linh nghiệm. 
 

* 
*  * 

 

KINH VĂN 25:  
TỤNG CHÚ ĐƯỢC HẾT  
BỆNH VÀ ĐẠT TÂM BỒ ĐỀ 
 
Này Mạn Thù Sư Lợi! Nếu thấy những người nào đang mắc 
bệnh khổ thì phải tắm gội sạch sẽ và vì họ nhứt tâm tụng chú 
này 108 biến, chú nguyện trong đồ ăn, trong thuốc uống hay 
trong nước không vi trùng mà cho họ uống thì những bịnh 
khổ ấy đều tiêu diệt. 
Nếu có người cần việc gì dùng tâm thành mà trì chú này thời 
đều được toại nguyện; không những vậy mà người nầy còn 
không mắc những thứ bịnh khổ mà tuổi thọ của họ được tăng 
thêm. Người này sau khi chết được sanh về thế giới của Phật 
Dược Sư, tâm của họ bất thoái (1) nơi Đạo Vô thượng Bồ Đề, 
do nơi không thoái chuyển nên người này sớm thành Phật. 
Vậy nên, Mạn Thù Sư Lợi, nếu có những người nào hết lòng 
ân cần tôn trọng, cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai thì phải thường trì tụng chú này đừng lãng 
quên. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Bất Thoái: Là không lùi. Phạn: avinivartanìya. Dịch âm: A duy 
việt trí, A bệ bạt trí; cũng gọi Bất Thoái chuyển, Vô Thoái, Tất 
Định. Thoái hàm ý là lùi bước, lui rơi, chỉ cho sự lui bước mà rơi 
vào đường ác, tức lui khỏi, đánh mất pháp đã ngộ được; trái lại, tu 
hành không trở lui, mạnh mẽ tiến bước cho đến khi thành quả 
Phật thì gọi là Bất Thoái. 
Có 4 loại Bất Thoái: 
1. Vị Bất Thoái: Nếu sinh về nước kia, sẽ hóa sinh trong hoa sen; 
khi hoa sen ấy nở sẽ thấy Phật, nghe pháp, chứng nhập Vô Sinh 
Pháp Nhẫn, không còn bị thoái chuyển Phàm Phu; còn có nghĩa là 
trong mười trụ, Bồ Tát từ trụ thứ Bảy trở lên không còn lui trở lại. 
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2. Hạnh Bất Thoái: Có người đời này tu hành tinh tấn, nhưng đời 
sau lại tu ít, đó là không vững chắc. Nhưng sinh về thế giới Lưu Ly 
Tịnh thì chỉ có tiến lên mà không thoái lui hoặc dừng lại ở một chỗ; 
còn Bồ Tát tu hành mà đạt đến địa vị thứ Bảy trong Mười Địa, thì 
không còn trở lui. 
3. Niệm Bất Thoái: Ví như người tu hành ở thế giới Ta Bà, hôm 
nay niệm tinh tấn, được một thời gian không tinh tấn nữa sinh ra 
lười biếng. Nếu sinh về thế giới Tịnh Lưu Ly, ngày đêm đều nghe 
thuyết pháp thì không thể nào thoái tâm Bồ-Đề được; còn Bồ Tát 
từ địa thứ Tám trở lên không cần ghi nhớ tinh tấn, vẫn có thể tiến 
đạo mà không động niệm. 
4. Cứu Cánh Bất Thoái: Khi sinh về thế giới kia được hóa sinh 
trong hoa sen, không lùi sụt về lại địa vị của Phàm Phu mà chỉ một 
lòng tu hành tiến đến quả vị Phật; tức là ở nơi Cứu Cánh Bất 
Thoái vậy. 
 

     Đoạn Kinh Văn 25 trên nói  người vì người mắc bệnh hiểm 
nguy đến tính mạng mà tụng Chú, người tụng Chú phải thân sạch, 
tâm bình, nhất tâm tụng Chú Đà La Ni; nghĩa là người đã từng tu 
hành lâu dài gạn rửa thân tâm sạch sẽ. Khi tụng Chú 6 căn phải 
nhất như tụng niệm, nghĩa là mắt nhìn hình Phật, tai nghe tiếng 
tụng niệm, mũi thở ra thở vào cùng nhịp với lời tụng niệm, ý theo 
dõi câu tụng niệm và toàn thân từ mỗi lỗ chân lông đều như tỏa ra 
lời tụng niệm; tụng niệm như thế 108 lần, 6 lần trong một ngày, 
trong nhiều ngày, thì bệnh sẽ thuyên giảm. 
     Cũng dùng chú này nguyện 108 lần như thế vào thức ăn, nước 
uống, thuốc dùng của người bệnh thì bệnh khổ dần dần tiêu diệt; 
nếu có việc gì cần đến, cũng nên làm như thế thì sẽ được toại 
nguyện, lại được mạnh khỏe sống lâu. Khi qua đời được sinh về 
thế giới của Phật Dược Sư, tâm không thoái chuyển nơi đạo Bồ 
Đề và ở đó tu hành dần dần đạt đến qủa Phật. Vì vậy người nào 
hết lòng cung kính cúng dường Phật Dược Sư Lưu Ly Quang thì 
phải tu hành đầy đủ, không quên trì tụng Chú Đại Đà La Ni đúng 
cách, sẽ được mọi sự tốt đẹp. 
 
     Một điểm cần lưu ý là cùng trường hợp hai người mắc bệnh 
khổ như nhau, hai nguời cùng theo đúng lời dạy và hành trì đúng 
đắn, nhưng kết qủa thì lại khác nhau là người được kết qủa tốt 
người không được gì. Như vậy là Kinh nói không đúng hay sao, 
hay có sự thiên vị đối với người này và người kia? Không có sự 
thiên vị, mà là do nghiệp qủa của người đó qúa nặng nên mặc dù 
đã tinh tấn hành trì nhưng cũng không thể cứu vãn được, trong khi 
người có nghiệp nhẹ cũng hành trì như thế lại hết bệnh khổ. 
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Người có nghiệp nặng, hoặc người vẫn còn có tâm tham sân tà 
kiến mạn, chấp nhân ngã chúng sinh thọ giả, còn ham ăn mặn 
gián tiếp giết hại chúng sanh v.v... thì không thể hết được bệnh 
khổ. Nhưng người ấy sẽ được hưởng qủa báo tốt ở đời sau do sự 
hành trì ấy. 
 

* 
*  * 

 

KINH VĂN 26:  
KẺ TỊNH TÍN, TRÌ TỤNG, CUNG  
KÍNH, PHỔ BIẾN ĐƯỢC LỢI ÍCH. 
 
Lại nữa, nếu có những kẻ tịnh tín (1) nam nữ nào nghe rồi 
tụng trì danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, ứng 
Cúng Chính đẳng Chính giác (2). Mỗi sớm mai, súc miệng, 
đánh răng, tắm rửa sạch sẽ, xong lại thắp hương, rãi dầu 
thơm, các món kỹ nhạc để cúng dường hình tượng. Còn đối 
với kinh điển này thì tự mình hay dạy người khác chép ra, rồi 
giữ một lòng thọ trì (3) và suy nghĩ nghĩa lý (4). Đối với vị 
pháp sư giảng nói kinh pháp thì phải nên cúng dường tất cả 
những vật cần dùng đừng để thiếu thốn; hễ hết lòng như vậy 
thì nhờ Chư Phật hộ niệm được mãn nguyện mọi sự mong 
cầu cho đến chứng đặng đạo quả Bồ Đề nữa. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Tịnh Tín: Là Tín tâm thanh tịnh hay gọi là Nhất Nệm Tịnh Tín; 
tức là niềm tin trong sạch, niềm tin tuyệt đối không thay đổi. 
 
(2) Chính Đẳng Chính Giác: Chữ Sanskrit: anuttara-
samyaksaṃbo-dhi; dịch âm là A-Nậu- Đa-La Tam-Miệu Tam-Bồ- 
Đề; là giác ngộ cùng tột, chỉ một vị Phật; cũng gọi là Vô Thượng 
Chính Đẳng Chính Giác. 
 
(3) Giữ một lòng thọ trì: Thọ là thụ nhận, vâng làm, trì là trì tụng, 
cũng có nghĩa là hành trì tu hành; giữ một lòng thọ trì là luôn nhớ 
không quên tu hành. 
 
(4) Suy nghĩ nghĩa lý: Chúng ta thấy các câu kinh đều dễ hiểu, 
thấy đơn giản, thế mà Đức Phật bảo phải suy nghĩ nghĩa lý, là bởi 
vì nhiều người không hiểu đúng nghĩa Phật muốn nói, thành ra 
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hiểu sai ý của Phật; vậy ở đây Phật muốn nói gì? Phật muốn nói 
rằng chúng ta phải tu hành phải sám hối giữ giới, làm lành tránh 
làm ác, giữ tâm trong sạch v.v…. Chứ không phải chúng ta chỉ lễ 
bái tụng niệm mà cho là đủ, không thể đơn giản như vậy được 
nên đức Phật mới nhắc đi nhắc lại “suy nghĩ nghĩa lý” là vậy. 
 
     Đoạn Kinh Văn 26 này, Đức Phật nói rằng những người có 
lòng tin kiên cố mỗi sáng làm vệ sinh thân thể răng miệng sạch sẽ, 
xong thắp hương rải dầu thơm. Ở đây không những chỉ dốt hương 
nhang, mà còn ám chỉ thắp hương lòng, đốt tâm hương, nghĩa là 
phải trau giồi tâm mình, tức là tu hành. Tâm hương có năm loại 
hương qúy giá gồm:  
- Thứ nhất là Giới Hương: Là giữ giới đầy đủ. 
- Thứ hai là Định Hương: Sáu căn không dính mắc sáu trần, 
không nhớ tưởng để tâm được định tĩnh. 
- Thứ ba là Huệ Hương: Tìm đọc hay nghe giảng Phật pháp 
(Văn), suy tư điều đúng sai (Tư), làm điều phải, tránh làm điều sai, 
thiền định (Tu). 
- Thứ tư là Giải Thoát Hương: Bỏ chấp cái ta (ngã), để diệt trừ 
buồn phiền và thoát khỏi sinh tử luân hồi. 
- Thứ năm là Giải Thoát Tri Kiến Hương: Bỏ chấp cái của ta 
(pháp) để được tự tại vô ngại,  
 
     Các món hương hoa, kỹ nhạc như chuông mõ để cúng dường 
hình tượng, còn có nghĩa là có tâm vui vẻ vì kỹ nhạc tượng trưng 
cho sự vui vẻ, xong cúng dàng, lễ lạy, niệm Phật, trì Chú trước 
hình tượng Dược Sư Lưu Ly Như Lai.  
 
     Đối với kinh điển thì phải quán sát nghĩa lý thật của Kinh mà 
Phật muốn nói, rồi thọ trì cho đúng và biên chép in ấn Kinh ra phổ 
biến. Còn đối với các vị Pháp Sư giảng kinh cho nghe, chúng ta 
cũng phải nhớ cúng dường, không để cho các vị phải thiếu thốn; 
đây là nói về nghe Pháp, được hưởng Pháp thí thì chúng ta cũng 
phải nghĩ đến sự cúng dàng Tam Bảo, đó là Phật Pháp Tăng, mà 
Pháp Sư thuộc về Tăng vậy. 
 
     Nhưng khi cúng dường như thế, chúng ta phải dùng ý nghiệp 
thân nghiệp và khẩu nghiệp thanh tịnh mà cúng dường là: Ý không 
tham sân tà kiến mạn, không nghĩ những điều ác, không nghĩ đến 
danh lợi hơn thua, được mất, vinh nhục. Thân không sát sinh trộm 
cướp tà dâm, miệng không nói dối nói thêu dệt nói hai chiều nói 
ác, mà cúng dường thì phúc đức vô lượng. Hễ hành trì được thân 
tâm như vậy và thực hành thiền định thì chắc chắn được Chư 
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Phật gia trì, sẽ được mãn nguyện mọi sự mong cầu; như vậy tu 
hành dần dần cho đến chứng đạt đạo quả Bồ Đề. 
 

* 
*  * 

 
KINH VĂN 27:  
BÔ TÁT VĂN THÙ HỨA GIÚP KẺ TIN  
TỤNG ĐỌC PHỔ BIẾN ĐƯỢC LỢI ÍCH 
 
Lúc bấy giờ Mạn Thù Sư Lợi đồng tử bạch Phật rằng: “Bạch 
Đức Thế Tôn, con thề qua thời kỳ Tượng Pháp Tướng, con sẽ 
dùng đủ mọi phương tiện khiến cho những thiện nam tín nữ 
có lòng tin trong sạch (1) được nghe danh hiệu của Đức Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai, cả đến trong giấc ngủ, con cũng 
dùng danh hiệu của Đức Phật này, thức tỉnh nơi tai cho họ rõ 
biết. 
Bạch Đức Thế Tôn, nếu ai thọ trì đọc tụng kinh này, hoặc đem 
giảng nói, bày tỏ cho người khác, hoặc tự mình hay dạy 
người biên chép kinh này, hết lòng cung kính tôn trọng. Dùng 
những dầu thơm, bông thơm, các thứ hương đốt, tràng hoa, 
anh lạc, phướn lọng cùng âm nhạc hát múa mà cúng dường, 
hoặc dùng hàng ngũ sắc (2) làm đãy (3) đựng kinh này. Rồi 
quét dọn một nơi sạch sẽ, thiết lập một cái tòa cao mà để lên, 
thì lúc ấy có bốn vị Thiên Vương (4) quyến thuộc và cùng vô 
lượng trăm ngàn Thiên Chúng ở các cõi Trời khác đều đến đó 
mà cúng dường và thủ hộ (5). 
Bạch Ðức Thế Tôn, nếu kinh này lưu hành đến chỗ nào có 
người thọ trì (6) và nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai. Thì nhờ công đức bản nguyện của 
Ngài mà chỗ ấy không bị nạn hoạnh tử, cũng không bị những 
ác quỉ, ác thần đoạt lấy tinh khí, và dẫu có bị đoạt lấy đi nữa, 
cũng được hoàn lại, thân tâm yên ổn khỏe mạnh như 
thường". 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Lòng tin trong sạch: Là không có một chút nghi ngờ nào, là 
lòng tin tuyệt đối không có gì làm cho thay đổi. 
 
(2) Ngũ Sắc: Chữ Phạn Sanskrit: Paĩca varịa, Pàli: Paĩca vaịịà, 
cũng gọi Ngũ Chính Sắc, Ngũ Đại Sắc. Tức chỉ cho năm màu căn 
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bản: Xanh (Nìla), vàng (Pìta), đỏ (Lohita), trắng (Avadàta) và đen 
(Kfwịa). (Theo Từ điển Phật Quang); nhưng cờ của Phật giáo biểu 
trưng hào quang của Phật lại có màu thứ 5 là cam thay vì đen như 
sau: 

1. Màu xanh (nước biển) tượng trưng niềm tin là Tín.  
2. Màu vàng tượng trưng cho Tinh tấn.  
3. Màu đỏ tượng trưng cho sự nhớ nghĩ tức là Niệm.  
4. Màu trắng tượng trưng cho thanh tịnh là Định.  
5. Màu cam tượng trưng cho trí Tuệ. 

 
(3) Đãy: Là túi bằng vải để đựng Kinh sách. 
 
(4) Bốn vị Thiên Vương: Gồm:  
- Đề Đầu Lại Tra Thiên Vương (Trì Quán Thiên Vương) ở phương 
Đông là chúa tể của Càn Đạp Hòa Thần. 
- Tỳ Lâu Nặc Thiên Vương (Tăng Trưởng Thiên Vương), ở 
phương Nam, là chúa tể thống lĩnh các Long Vương và các Ma 
Hầu La Già, 
- Tỳ Lâu Bác Xoa Thiên Vương (Quảng Mục Thiên Vương), ở 
phương Tây, thống lĩnh Cưu Bàn Tra (Ca Lâu La), 
- Tỳ Sa Môn Thiên Vương (Đa Văn Thiên Vương), ở phương Bắc, 
thống lãnh Thiên Thần, Quỷ Thần. 
     Tất cả bốn vị Thiên Vương trên đều hộ trì thế gian, đều là bậc 
đại oai đức, có đại thần lực biến hóa.  
 
(5) Thủ hộ: Là trông coi bảo vệ 
 
(6) Thọ trì: Vâng giữ giới luật, thuận theo sự chế định của Phật, 
làm thanh tịnh ba nghiệp ý khẩu thân, trong ngoài đều tương 
xứng, thọ trì giới hạnh đúng đắn trong Mười Điều Thiện. 
 
     Đoạn Kinh Văn 27 trên, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi phát nguyện 
trước Phật Thích Ca rằng: Đến thời Tượng Pháp tức là từ 1000 
năm đến 2000 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn. Ngài sẽ dùng mọi 
phương tiện khiến cho người nam có tâm lành người nữ có tín 
tâm trong sạch, tức là lòng tin đúng đắn sau khi suy gẫm kỹ lưỡng, 
được nghe tới danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly ngay cả trong 
giấc ngủ cũng vậy. 
 
      Rồi Bồ Tát nhấn mạnh rằng: Nếu ai đọc tụng thụ trì, in ấn biên 
chép phổ biến, thuyết giảng nói cho người khác, hoặc dùng túi vải 
năm màu đựng Kinh, rồi cung kính cúng dàng Kinh Bản Nguyện 
Công Đức Dược Sư Lưu Ly Quang này ở nơi trang nghiêm với 
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hương hoa phướn lọng, chuông mõ v.v…. Thời sẽ có Bốn Thiên 
Vương và vô lượng Thiên Thần, cùng vô lượng Chư Thiên ở các 
tầng Trời sẽ đến cúng dàng và bảo hộ Kinh này.  
 
     Nếu Kinh này lưu hành và thọ trì đọc tụng ở nơi nào thì người 
nơi đó sẽ không bị các tai nạn chết đột ngột, vì thọ trì rồi tu các 
pháp lành nên các nghiệp dữ bị đẩy lui. Cũng nhờ công đức bản 
nguyện của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai mà không bị 
các loại ác qủy ác thần quấy phá làm hại mà luôn luôn yên ổn 
mạnh khỏe; vì khi nghe danh hiệu Ngài thì tìm hiểu Phật pháp 
khiến chuyển tâm tu hành, khi đó các qủy thần không những 
không quấy phá mà còn theo hộ vệ, nên thân tâm được an ổn 
khỏe mạnh. 
 

* 
*  * 

 

KINH VĂN 28:  
PHẬT NÓI NGHI THỨC CÚNG  
DÀNG TỤNG NIỆM TRỪ SỰ DỮ. 
 
Phật bảo Mạn Thù Sư Lợi: Phải phải, thiệt đúng như lời ông 
nói. Nầy Mạn Thù Sư Lợi! Nếu có những người tịnh tín thiện 
nam, tín nữ nào muốn cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai thì trước phải tạo lập hình tượng Ngài, đem để 
trên tòa cao chưng dọn sạch sẽ các thứ rồi rãi bông, đốt các 
thứ hương. Dùng các thứ tràng phan trang nghiêm chỗ thờ ấy 
trong bảy ngày bảy đêm, phải thọ tám phần trai giới, ăn đồ 
thanh trai (1), tắm gội và y phục chỉnh tề. Giữ lòng thanh tịnh 
(2), không giận dữ, không sát hại đối với tất cả loài hữu tình 
phải khởi tâm bình đẳng (3), đủ cả tâm từ, bi, hỉ, xả (4) làm 
cho họ được lợi ích an vui đánh nhạc ca hát ngợi khen và do 
phía hữu đi nhiễu quanh tượng Phật. Lại phải nghĩ nhớ công 
đức bổn nguyện và đọc tụng kinh này, suy nghiệm nghĩa lý 
mà diễn nói khai thị cho người khác biết. Làm như vậy thì 
mong cầu đều được toại ý, như cầu sống lâu, được sống lâu, 
cần giàu sang, được giàu sang, cầu quan vị, được quan vị, 
cầu sanh con trai con gái thì sanh được con trai con gái. 
Lại nếu có người nào trong giấc ngủ thấy những điều chiêm 
bao dữ, còn khi thức thấy những ác tướng như chim đậu nơi 
vườn nhà, hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị mà người ấy 
dùng những của báu cúng dường đức Phật Dược Sư Lưu Ly 
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Quang Như Lai, thì những ác mộng, ác tướng và những điềm 
xấu ấy thảy đều ẩn hết, không còn phải lo sợ gì nữa. 
Nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa, gươm, đao, 
thuốc độc và các cầm thú dữ gây sự sợ hãi như: voi, sư tử, 
cọp, sói, gấu, rắn độc, bò cạp, rít, sên, lằn muỗi, mà hết lòng 
nhớ niệm và cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai thì được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy. 
Hoặc nếu bị nước khác xâm lăng, nhiễu hại, trộm cướp rối 
loạn mà nhớ niệm và cung kính Đức Phật Dược sư thì cũng 
được thoát khỏi những nạn ấy 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Ăn đồ thanh trai: Là ăn chay và ăn xong trước 1 giờ trưa. 
 
(2) Giữ lòng thanh tịnh: Không suy nghĩ chuyện nọ việc kia, nhất 
là những mưu cầu tham dục, bất chính càng phải tránh nghĩ tới. 
 
(3) Khởi tâm bình đẳng: Bình đẳng, từ chữ Pàli: Sama. Nghĩa là 
ngang bằng đều nhau, không cao thấp không thiên lệch bất công, 
chỉ hết thảy hiện tượng cùng chung một tính, hoặc tính không, tính 
tâm chân như. 
 
(4) Tâm Từ, Bi, Hỉ, Xả: 
1). Tâm Từ là cho sự vui, là tâm trạng muốn cho người được mọi 
sự tốt đẹp, là lòng thành thật mong ước tât cả chúng sinh đều 
được yên lành vui vẻ; tức là trước tự vui, sau phá cái độc hại của 
sân hận giận thù; khi phá cái độc hại của sân hận giận hờn rồi 
chúng sinh được vui, nên Từ cho vui là như thế. 
2). Tâm Bi là thương xót, là động lực rung động của tâm trước sự 
đau khổ của người khác. Vì thương xót nên tìm cách xoa dịu, 
muốn giúp người thoát khỏi cảnh khổ, tức là phá cái hung bạo sợ 
hãi để chúng sanh được yên vui an ổn. 
3). Tâm Hỷ là lòng vui chân thật và bình đẳng, không phải vì tình 
cảm riêng biệt, Tâm Hỷ là lòng vui trước hạnh phúc của người 
khác. Tâm Hỷ phá những cái buồn phiền do sự ghen ghét, ganh tị, 
đố kị, chấp trước gây ra, và làm cho chúng sanh vui mà vui theo. 
4). Tâm Xả là bỏ qua mọi điều không lưu giữ trong lòng, làm cho 
chúng sinh phá bỏ những sai quấy, những tham muốn dục vọng; 
Xả vì thấy biết đúng đắn, nhận định chân chính, suy luận vô tư 
không thiên lệch, tức là không luyến ái ưa thích, cũng không phải 
là bất mãn ghét bỏ. 
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     Đoạn Kinh Văn 28 này Phật Thích Ca ấn chứng và cho đại 
chúng biết rằng những gì mà Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi diễn nói ra 
đó đều là sự thấy biết chân chính, đáng tin cậy; người nào muốn 
cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang, có nghĩa là phải thay đổi lối 
sống, giữ giới đầy đủ, bỏ ác làm lành, xa lià thói hư tật xấu, giữ 
tâm trong sạch thanh tịnh để tu hành. Đó là ý nghĩa của câu: 
“trước phải tạo lập hình tượng Ngài đem để trên tòa cao 
chưng dọn sạch sẽ các thứ”.  
 
     Rồi sám hối tội lỗi nhiều đời nhiều kiếp chồng chất trong bảy 
ngày đêm, đó là ý nghĩa của câu: “rồi rãi bông, đốt các thứ 
hương, dùng các thứ tràng phan trang nghiêm chỗ thờ ấy 
trong bảy ngày bảy đêm”. Phải giữ gìn thân và tâm sạch từ 
ngoài vào trong, đó là ý nghĩa của câu: “phải thọ tám phần trai 
giới, ăn đồ thanh trai, tắm gội và y phục chỉnh tề, giữ lòng 
thanh tịnh, không giận dữ, không sát hại đối với tất cả loài 
hữu tình phải khởi tâm bình đẳng, đủ cả tâm từ, bi, hỉ, xả làm 
cho họ được lợi ích an vui”.  
 
     Còn phải tụng Kinh, trì Chú Đại Đà La Ni, niệm Phật, đi nhiễu 
quanh tượng Phật cùng với chuông mõ hay khánh, đó là ý nghĩa 
của câu: “đánh nhạc ca hát ngơi khen và do phía hữu đi nhiễu 
quanh tượng Phật”. Lại phải nhớ tới công đức bản nguyện của 
Đức Dược Sư và hành trì đọc tụng Kinh cùng suy nghiêm nghĩa lý 
rồi giảng giải cho người, đó là ý nghĩa của câu: “lại phải nghĩ nhớ 
công đức bản nguyện và đọc tụng kinh này, suy nghiệm 
nghĩa lý mà diễn nói khai thị cho người khác biết”. 
 
     Ở đây Đức Phật lại nhắc chúng ta về “suy nghiệm nghĩa lý” 
mà diễn nói khai thị cho người khác, Ngài nhấn mạnh rằng đừng 
hiểu sai, đừng nói sai ý của Ngài; ý của Ngài trong những việc như 
trang trí hương hoa đèn tràng phan cùng tụng kinh trì chú niệm 
Phật. Nghĩa là tu tập là hành Ngũ Hương như Kinh Văn 26 đã giải 
thích về Giới Hương, Định Hương, Huệ Hương, Giải Thoát 
Hương, Giải Thoát Tri Kiến Hương, và hành Lục độ là: Bố Thí, Trì 
Giới, Nhẫn Nhục, Tinh Tấn, Thiền Định, Trí Tuệ, v.v.... 
 
     Tu hành được như vậy thì cầu gì cũng được toại ý, như cầu 
sinh cõi Trời sẽ được sinh cõi Trời, cầu sinh cõi Người sẽ được 
sinh cõi Người, cầu giải thoát sẽ được giải thoát. Đó là ý nghĩa 
của câu: “Làm như vậy thì mong cầu đều được toại ý, như cầu 
sống lâu, được sống lâu, cần giàu sang, được giàu sang, cầu 
quan vị, được quan vị, cầu sanh con trai con gái thì sanh 
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được con trai con gái”; vì ở cõi Trời sống rất lâu, ở cõi Người thì 
có địa vị giàu sang, còn giải thoát tượng trưng cho phúc đức sinh 
con trai hay con gái vậy. 
 
     Phần dưới của đoạn Kinh này cũng cùng một ý nghĩa là người 
thường thấy ác mộng, ác tướng mà “cúng dường Đức Phật 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”, bằng cách thay đổi lối sống, 
sám hối giữ giới đầy đủ, bỏ ác làm lành, xa lià cấu uế, giữ tâm 
trong sạch thanh tịnh để tu hành thì “những ác mộng, ác tướng 
và những điềm xấu ấy thảy đều ẩn hết, không còn phải lo sợ 
gì nữa”; nghĩa là đâu còn làm ác nữa thì làm sao còn ác mộng, 
làm sao có ác tướng và điềm xấu hiện được nữa.  
 
     Tu hành đầy đủ như thế rồi thì làm gì còn tham dục ví như nạn 
nước nhận chìm, làm gì có sân hận ví như nạn lửa đốt cháy, làm 
gì còn tham lam đố kị để rồi nói dối, nói thêu dệt, nói đâm thọc, nói 
ác nhiễu hại chúng sinh. Những thứ này gây ra thù oán đánh lộn, 
chiến tranh khủng bố chém giết, ví như loài dã thú sài lang giết 
chóc, độc hại gây sợ hãi cho chúng sanh. Vì lẽ đó cho nên Kinh 
nói: “Nếu gặp tai nạn nguy hiểm như nạn nước lửa, gươm, 
đao, thuốc độc và các cầm thú dữ gây sự sợ hãi như: voi, sư 
tử, cọp, sói, gấu, rắn độc, bò cạp, rít, sên, lằn muỗi, mà hết 
lòng nhớ niệm và cung kính cúng dường đức Phật Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai được thoát khỏi những sự sợ hãi ấy” 
là vậy. 
 
      Nếu nghiên cứu nghe đọc Kinh sách của Phật để hiểu biết rồi 
theo đó thay đổi lối sống, sám hối thiết tha, giữ giới đầy đủ, bỏ ác 
làm lành, xa lià xấu xa, giữ tâm trong sạch thanh tịnh để tu hành, 
thì dù gặp ngoại đạo xâm lấn vào (xâm lăng). Như họ dùng tà 
thuyết để làm rối loạn giáo lý của Phật (nhiễu hại), hoặc cho rằng 
một phần giáo lý của Phật là của họ, để phá hoại chính pháp, gây 
hoang mang cho Phật tử (rối loạn), họ cũng không thể làm gì 
được. Hoặc họ dùng thủ đoạn ép buộc đổi đạo trong hôn nhân, dụ 
dỗ mua chuộc Phật tử bằng vật chất để đoạt tín đồ (trộm cắp), nếu 
người Phật tử đã hiểu giáo lý của Phật rồi thì ngoại đạo cũng 
không thể làm gì được. Vì vậy cho nên Kinh nói rằng: “hoặc nếu 
bị nước khác xâm lăng, nhiễu hại, trộm cướp rối loạn mà nhớ 
niệm và cung kính đức Phật Dược sư thì cũng được thoát 
khỏi những nạn ấy”; đây là ý nghĩa Kinh Phật dạy mà chúng ta 
phải suy nghĩ cho kỹ và ghi nhớ không quên. 
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     Chứ chẳng phải như một số người hiểu sai mà tưởng rằng 
muốn được địa vị, giàu sang, sống lâu, hoặc muốn không còn có 
ác mộng, ác tướng điềm xấu. Hoặc muốn không gặp các tai nạn 
nguy hiểm như nạn nước lửa, gươm, đao, thuốc độc và các cầm 
thú dữ gây sự sợ hãi như: voi, sư tử, cọp, sói, gấu, rắn độc, bò 
cạp, rít, sên, lằn muỗi. Hoặc muốn không bị nước khác xâm lăng, 
nhiễu hại, trộm cướp, rối loạn v.v… mà chỉ cần nhớ niệm và cung 
kính Đức Phật Dược Sư, thì được thoát khỏi những nạn ấy. Đây là 
người thiếu suy nghĩ nghĩa lý, nên hiểu sai đưa đến mê tín thần 
quyền, sẽ mang lại thất bại, chỉ gây phiền khổ mà thôi 
 

* 
*  * 

 

KINH VĂN 29:  
KẺ THỌ GIỚI LỠ PHẠM, KẺ NỮ ĐẺ ĐAU  
ĐỚN, CÚNG DƯỢC SƯ ĐƯỢC TỐT ĐẸP 
 
Lại nữa Mạn Thù Sư Lợi, nếu có thiện tín nam nữ nào từ khi 
phát tâm thọ giới (1) cho đến ngày chết, không thờ những vị 
Trời nào, chỉ một lòng nương theo Phật, Pháp, Tăng. Thọ trì 
giới cấm, hoặc 5 giới, 10 giới, Bồ tát 10 giới trọng 48 giới 
khinh, Tỳ kheo 250 giới, Tỳ kheo ni 348 giới; nếu có ai hủy 
phạm những giới pháp đã thọ sợ đọa vào ác thú, hễ chuyên 
niệm và cung kính cúng dường Đức Phật Dược Sư thì quyết 
định không thọ sanh trong ba đường ác.  
Lại nếu có người phụ nữ nào đương lúc sinh sản phải chịu 
cực khổ đau đớn mà xưng danh hiệu, lễ bái và hết lòng cung 
kính cúng dường Đức Phật Dược Sư thì khỏi những sự đau 
khổ ấy mà sanh con ra cũng được vuông tròn, tướng mạo 
đoan trang, lợi căn thông minh, an ổn ít bịnh hoạn, ai thấy 
cũng vui mừng và không bị quỉ cướp đoạt tinh khí (2). 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Giới: Tiếng Phạn là Sila, Tàu dịch là Thanh Lương, Thanh là 
thanh tịnh, Lương là mát mẻ, Giới giúp ngăn ngừa được việc ác, 
phân biệt được ác và thiện nên không làm việc ác nữa; tâm không 
có phiền não mà vui vẻ thanh thản nên gọi là thanh lương. 
Giới được chia ra như sau: Hàng tại gia có 5 Giới (Ngũ Giới), 8 
Giới (Bát Quan Trai Giới); Bồ Tát tại gia có 6 Giới Trọng và 28 
Giới Khinh. Hàng xuất gia: Sa di có 10 Giới, Tỳ Kheo có 250 Giới, 
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Tỳ Kheo Ni có 348 Giới; Bồ Tát xuất gia có 10 Giới Trọng 48 Giới 
Khinh.  
 
(2) Tinh khí: Tinh là tâm thần, Khí là khí huyết của mỗi người; 
Tinh Khí là khí tinh sạch, căn bản của trời đất vạn vật, là sức sống. 
 
     Đoạn Kinh Văn 29 trên nói về người thiện hiền lành tin tưởng 
Phật Pháp Tăng phát tâm thụ trì Giới cho đến chết mà không thờ 
vị trời nào cả, nếu lỡ phạm Giới, sợ bị đọa vào cõi dữ, mà biết ăn 
năn sám hối tội đã làm. Thề không tái phạm, giữ Giới đầy đủ, bỏ 
ác làm lành, xa lià xấu xa, giữ tâm trong sạch thanh tịnh tu hành 
thì: “quyết định không thọ sanh trong ba đường ác”. Nghĩa là 
khi qua đời không bị tái sinh vào Ngạ Qủy, Súc Sinh hoặc Địa 
Ngục; mà ngược lại được tái sinh vào chỗ tốt đẹp trong cõi Trời 
hoặc cõi Người sống có địa vị giàu sang khoẻ mạnh.  
 
     Những người nữ làm lành tin tưởng Phật pháp giữ giới luật đầy 
đủ, nếu trong lúc sinh sản phải chịu đau đớn, mà biết về Phật 
pháp thì phải hiểu rằng sự đau đớn là do tham dục mà có. Dó đó 
không còn giận hờn mà nhẫn nại, rồi tụng Chú Đại Da La Ni và 
niệm danh hiệu Ngài thì cái đau giảm bớt, mà sinh đẻ được dễ 
dàng, nên Kinh nói: “khỏi những sự đau khổ ấy mà sanh con ra 
cũng được vuông tròn, tướng mạo đoan trang, lợi căn thông 
minh, an ổn ít bịnh hoạn, ai thấy cũng vui mừng”. Mọi người 
đếu vui mừng vì được mẹ tròn con vuông, nên Kinh nói “Không bị 
qủy cướp đoạt tinh khí”, do người nữ này gặp được Thầy giỏi 
gặp được thuốc thích hợp nên mọi điều tốt đẹp cho cả mẹ lẫn con. 
Qủy cướp đoạt tinh khí hại mạng ở đây ám chỉ cái chết có thể đến 
với cả người mẹ lẫn người con, khi sinh đẻ gặp khó khăn vậy. 
 

* 
*  * 

 
KINH VĂN 30:  
PHẬT HỎI SỰ TIN CỦA A - NAN VỀ CÔNG ĐỨC  
CỦA PHẬT DƯỢC SƯ, TÔN GIẢ TIN TUYỆT ĐỐI 
 
Lúc ấy Đức Thích Ca (1) cũng bảo ông A Nan (2) rằng: “Theo 
như Như lai đã xưng dương (3) những công đức của Phật 
Dược Sư Lưu Ly Quang, đó là công hạnh (4) rất sâu xa của 
Chư Phật, khó hiểu thấu được, vậy ông có tin chăng?” A Nan 
bạch Phật: “Bạch Đức Thế Tôn, đối với khế kinh (5) của Như 
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Lai nói không bao giờ con sanh tâm nghi hoặc; tại sao? Vì 
những nghiệp thân, khẩu, ý của các Đức Như Lai đều thanh 
tịnh (6). Bạch Đức Thế Tôn, mặt trời mặt trăng có thể rơi 
xuống, núi Tu Di (7) có thể lay động, nhưng những lời nói của 
Chư Phật nói ra không bao giờ sai được. Bạch Ðức Thế Tôn, 
nếu có những chúng sanh nào tín căn không đầy đủ, nghe nói 
đến những công hạnh sâu xa của Chư Phật thì nghĩ rằng: 
“Làm sao chỉ niệm danh hiệu của một Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai mà được nhiều công đức thắng lợi ngần ấy”, 
vì sự không tin đó, trở sinh lòng hủy báng nên họ phải mất 
nhiều điều lợi ích, mãi ở trong cảnh đêm dài tăm tối và lại còn 
bị đọa lạc trong các đường ác thú, lưu chuyển không cùng". 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Thích Ca: Từ chữ Phạn Sakya là dòng qúy tộc, họ Cù Đàm từ 
chữ Gotama, danh hiệu là Mâu Ni từ chữ Muni, nên gọi đầy đủ là: 
Phật Thích Ca Mâu Ni. 
 
(2) A Nan: Từ chữ Phạn Ananda, Tôn Giả A Nan là Thị Giả gần 
gũi Phật trong 25 năm cho đến ngày Phật nhập Niết Bàn. Tôn Giả 
A Nan là con người Chú của Đức Phật, Tôn giả có đặc điểm nhớ 
tất cả những lời Phật nói, nên Ngài có công lớn trong việc kết tập 
kinh điển Phật Giáo. 
 
(3) Xưng dương: Là tán thán công đức của Phật Dược Sư Lưu 
Ly Quang. 
 
(4) Công hạnh: Là công đức hạnh nguyện, Chư Phật có vô lượng 
công đức, vô số hạnh nguyện, các Ngài dùng không biết bao 
nhiêu phương tiện khéo léo, phát không biết bao nhiêu hạnh 
nguyện rộng lớn. 
 
(5) Khế Kinh: Từ Phạn ngữ là Stra phiên âm là Tu- Đa-La, dịch 
nghĩa là Khế Kinh, Pháp Bản, cũng gọi là Khế Phạm, chỉ chung 
những Kinh điển do Phật thuyết dạy, vì khế hợp với căn cơ chúng 
sanh nên gọi là Khế Kinh. Cũng hiểu theo hai nghĩa: Phù hợp về lý 
lẽ gọi là khế lý và phù hợp về căn cơ gọi là khế cơ. 
 
(6) Thanh tịnh: Từ chữ Sanskrit: pariśuddha: Là trong sáng, thanh 
khiết, không bị ô uế, không có tội lỗi, không động niệm, trong sạch, 
an định. Một người thanh tịnh (s: tathāgata) có tâm trong sạch, 
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sáng suốt do diệt trừ, xa lìa những ý niệm nhiễm ô, tà vạy, nhơ 
nhớp.  
 
(7) Núi Tu Di: Chữ Phạn Sanskrit: meru, sumeru: Theo Trường A 
Hàm, quyển 2: Núi Tu Di cao 168,000 Do tuần, rộng 84,000 Do 
tuần, mỗi Do tuần bằng từ 15 đến 20 cây số. Núi thành lập bởi bọt 
sóng nước khi tái lập địa gồm bốn thứ báu là: vàng, bạc, lưu ly, và 
thủy tinh, nhưng mắt phàm phu không nhìn thấy. Kinh không nói vị 
trí của núi, nhưng thiết nghĩ núi Tu Di phải từ Bắc cực trở lên, phía 
trên núi Tu Di là các tầng Trời gồm 6 tầng Dục Giới (s: deva), 18 
tầng Sắc Giới (s: rūpaloka), và 4 tầng Vô Sắc Giới trền cùng, xung 
quanh núi Tu-Di là Tứ Thiên Vương và các Thần, Qủy (s: preta) ở.  
 
     Đoạn Kinh Văn 30 trên, Đức Phật bảo Tôn giả A Nan đại ý 
rằng: Ngài tán dương công đức của Dược Sư Lưu Ly Quang Như 
Lai, đó là công hạnh rất sâu xa của Chư Phật, khó hiểu thấu vô 
cùng như vậy Tôn Giả có thể tin được không? Ở đây Đức Phật 
Thích Ca nhấn mạnh: “công hạnh rất sâu xa, khó hiểu thấu”, tại 
sao Ngài nhấn mạnh như vậy? Vì Ngài sợ chúng ta hiểu sai, như 
chúng ta đã biết, giáo pháp của Chư Phật như nhau, chỉ khác ở 
phương tiện vì tùy duyên cứu độ chúng sanh nên thấy có khác, 
nhưng mục đích và cứu cánh cuối cùng “Giải thoát” thì giống 
nhau. Bởi vậy, nếu chúng ta không suy ngẫm cho kỹ mà hiểu theo 
nghĩa đen thì dễ đi vào mê tín thần quyền, kết qủa chẳng được lợi 
lộc gì cả, mà chỉ làm những việc mất thời giờ vô ích.     
 
     Tôn giả A Nan khẳng định sự tin tưởng tuyệt đối vào những lời 
nói của Chư Phật, không gì có thể lay chuyển và Tôn giả thưa với 
Phật rằng những người không tin mà còn bài bác là hủy báng lời 
Chư Phật nói, sẽ bị đọa vào ba đường ác. Đúng là như vậy, 
nhưng tin mà không suy ngẫm lời dạy mà hiểu sai lời dạy thì cũng 
là hủy báng lời Phật dạy; vì hiểu sai rồi thực hành sai, rồi giảng nói 
cho nghười khác điều sai ấy, gây ra làn sóng dây chuyền sai, nên 
vô cùng tai hại vậy. Đây là chìa khóa học Phật mà chúng ta phải 
thận trọng, vì những lời của Chư Phật có nhiều nghĩa lý khác 
nhau, chúng ta không nên cho ngón tay là mặt trăng, mà chỉ 
nương ngón tay để thấy mặt trăng.  
 
     Chúng ta nên hiểu nghĩa lý của lời dạy phải phù hợp với những 
nguyên tắc căn bản mà Đức Phật đã thường nói là “vô thường, 
khổ, vô ngã, …”, nếu chúng ta chống lại vô thường thì không thể 
được. Nếu chúng ta muốn hết khổ mà không tu hành để diệt khổ 
thì không hết khổ, nếu chúng ta cố bám vào cái “ta”, gặp chuyện gì 
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cũng dính mắc thì không thể nào hết khổ, nghĩa là không thể đạt 
vô ngã được.  
 
     Tóm lại, những lời dạy của Chư Phật đều nhằm mục đích “giải 
thoát” khỏi “sinh tử luân hồi”, phương tiện đi đến giải thoát là “hãy 
tự thắp đuốc lên mà đi”. Do đó, chúng ta nên “làm lành tránh làm 
ác, giữ giới đầy đủ, tu hành nghiêm chỉnh” thì mới là việc chính. 
Còn các thứ khác như tụng Kinh chỉ là để hiểu nghĩa lý của Kinh 
để theo đó tu hành; niệm Phật là để tỏ lòng tôn kính biết ơn Chư 
Phật gia trì cho sự tu hành của mình được lâu bền suôn sẻ. Bởi 
vậy cho nên: tụng Kinh niệm Phật chỉ là trợ duyên mà thôi, nếu 
chúng ta hiểu rõ như vậy rồi, thì không còn lầm lẫn và sẽ không đi 
sai đường mà Chư Phật muốn chỉ. 

 
* 

*  * 

 
KINH VĂN 31:  
KHI NGHE DANH HIỆU PHẬT DƯỢC SƯ,  
CHÍ TÂM THỌ TRÌ, ĐƯỢC LỢI ÍCH. 
 
Phật lại bảo ông A Nan: "Những chúng hữu tình ấy nếu nghe 
danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, chí tâm thụ 
trì (1), không sanh lòng nghi hoặc mà đọa vào ác thú thì thật 
vô lý vậy”. 
Này A Nan, đó là công hạnh rất sâu nhiệm (2) của Chư Phật, 
khó tin, khó hiểu mà nay ông lãnh thọ được thì biết rằng đó là 
nhờ oai lực (3) của Như Lai vậy. 
Này A Nan, tất cả các hàng Thinh Văn, Ðộc Giác và các bậc 
Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa (4) đều không thể tin hiểu 
đúng như sự thật, chỉ trừ những bậc “nhất sinh sở hệ (5) Bồ 
Tát” mới tin hiểu được mà thôi. 
Này A Nan, thân người khó được, nhưng hết lòng tin kính tôn 
trọng ngôi Tam Bảo (6) còn khó hơn, huống chi nghe được 
danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại còn 
khó hơn nữa. 
Này A Nan, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai tu không 
biết bao nhiêu hạnh Bồ Tát, dùng không biết bao nhiêu 
phương tiện khéo léo, phát không biết bao nhiêu nguyện rộng 
lớn. Nếu ta nói ra trong một kiếp hay hơn một kiếp thì kiếp số 
có thể mau hết, chớ những hạnh nguyện và những phương 
tiện khéo léo của đức Phật kia không khi nào nói cho hết 
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được. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Chí tâm thụ trì: Thụ là nhận lấy để vâng chịu, Trì là nắm lấy để 
hành động. Thụ trì chữ Phạn: Udgrahaịa: Lãnh nhận vào tâm, ghi 
nhớ không quên, thệ nguyện giữ gìn, không trái phạm, thụ trì Kinh 
có nghĩa tiếp nhận, suy nghĩ nghĩa lý, ghi nhớ nghĩa lý lời dạy và 
thực hành; Chí tâm thụ trì là hết lòng ghi nhớ thực hành. 
 
(2) Sâu nhiệm: Sâu xa nhiệm mầu. 
 
(3) Oai lực: Là gia bị, gia hộ, là nhận được hộ trì của Phật.  
 
(4) Bậc Bồ Tát chưa lên đến bậc sơ địa: Là hàng thọ trì Giới Bồ 
Tát, mới phát tâm Bồ-Đề và thệ nguyện cứu độ tất cả các chúng 
sinh, bố thí (dāna) không cầu phúc; khi chứng được tính Vô ngã 
(anātman) của tất cả các Pháp (dharma) thì sẽ đạt bậc Bồ Tát Sơ 
Địa tức là Bồ Tát bậc một. 
 
(5) Nhất Sinh Sở Hệ: Cũng gọi Nhất Sinh Bổ Xứ, người sinh ra 
một lần cuối cùng ở nhân gian để thành Phật; gọi là Nhất Sinh Sở 
Hệ, nghĩa là vị Bồ tát này chỉ còn bị trói buộc (hệ) một đời này nữa 
trong thế giới mê muội, rồi sẽ thành Phật. Bổ Xứ là chỉ cho địa vị 
tối cao của Bồ Tát, tức là Bồ Tát Đẳng Giác.  
 
(6) Tam Bảo: Là ba ngôi báu Phật Pháp Tăng. Vàng bạc châu báu 
không thể cứu chúng sinh ra khỏi khổ của sống già bệnh chết, còn 
Phật Pháp Tăng có đủ năng lực dẫn dắt con người ra khỏi khổ của 
sinh tử luân hồi, nên mới nói Phật Pháp Tăng là Tam Bảo là Ba 
Ngôi Qúy Báu. 
 
     Đoạn Kinh Văn 31 trên, đại ý như lời Phật nói, nếu người nào 
tin và thụ trì đầy đủ, nghĩa là thay đổi lối sống, giữ giới đầy đủ, bỏ 
ác làm lành, xa lià xấu xa, giữ tâm trong sạch thanh tịnh để tu 
hành, không sinh lòng nghi hoặc, mà khi chết bị đọa vào ác thú thì 
không thể xảy ra. Đức Phật cho biết sự khó tin khó hiểu như thế 
mà Tôn giả A Nan lãnh thọ được là do Ngài gia hộ đó; rồi Ngài cho 
biết tất cả Thanh Văn, Duyên Giác và hàng Bồ Tát chưa chứng Sơ 
Địa thì chưa tin và chưa hiểu đúng như thật, chỉ trừ hàng Đẳng 
Giác Bồ Tát mới hiểu như thật mà thôi. 
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     Tại sao lại khó tin khó hiểu? Bởi vì nếu nghe danh hiệu mà tin 
rằng sẽ hết khổ thì làm sao tin được, nhất là chỉ cần niệm danh 
hiệu mà được hết khổ thì thật là khó tin và khó hiểu nổi. Có biết 
đâu rằng việc tin là khởi đầu cần phải có, tiếp theo là phải hiểu 
cách hành trì đúng nghĩa mà Phật muốn chỉ, như vậy mới thực sự 
đưa tới hết khổ được, chứ không phải chỉ tin suông mà hết khổ 
được đâu, nên khó tin khó hiểu là ở chỗ đó. 
 
     Đức Phật xác nhận: được làm người là khó, người tin Tam Bảo 
Phật Pháp Tăng còn khó hơn, nhưng được nghe danh Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai lại khó hơn nữa. Đây là sự so sánh chuyện 
khó có thể có được, thì biết không phải là chuyện dễ mà được 
nghe danh hiệu của Đức Phật Dược Sư. Ý Phật nói khi nghe rồi 
chúng ta nên phát lòng tin vững chắc, không sinh lòng nghi hoặc. 
Nghe rồi thì phải tìm hiểu Giáo lý của Phật, khi hiểu giáo lý rồi thì 
phải thay đổi lối sống, phải tu hành, chớ hời hợt chểnh mảng, chớ 
coi thường mà mất sự lợi ích; thì đây mới thật sự là được nghe 
danh hiệu Ngài, bởi vậy Đức Thích Ca nói: “đó là công hạnh rất 
sâu nhiệm của Chư Phật, khó tin, khó hiểu” là ở điểm này. 
 
      Ngài cho biết Phật Dược Sư Lưu Ly Quang tu vô lượng hạnh 
Bồ Tát, dùng vô lượng phương tiện khéo léo, phát vô lượng 
nguyện rộng lớn; Ngài không thể nào nói hết được dù nói cả kiếp 
cũng không hết, tại sao Đức Phật Thích Ca nói ra điều này với 
dụng ý gì? Ý Ngài muốn nói chúng ta là người được nghe danh 
Phật Dược Sư, chúng ta nên theo gương như Ngài tu hành, chứ 
nói đến phương tiện, hạnh nguyện của Ngài thì nói hoài cả kiếp 
cũng không thể hết được vậy. 
  

* 
*  * 

 

KINH VĂN 32:  
BỒ TÁT CỨU THOÁT TRÌNH BÀY CÓ KẺ  
TẬT BỆNH HÔN MÊ BỊ GẶP DIÊM VƯƠNG 

Lúc bấy giờ trong chúng hội có một vị Đại Bồ Tát tên là Cứu 
Thoát liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vén y để bày vai bên hữu, 
gối bên mặt quì sát đất cúi mình chắp tay bạch Phật rằng:" 
Bạch Ðại đức Thế Tôn, đến thời kỳ tượng pháp có những 
chúng sanh bị nhiều hoạn nạn, khốn khổ, tật bịnh luôn luôn, 
thân hình gầy ốm, ăn uống không được, môi cổ khô rang, mắt 
thấy đen tối, tướng chết hiện ra (1), cha mẹ, bà con, bè bạn 
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quen biết vây quanh khóc lóc. Thân người bịnh vẫn còn nằm 
đó mà đã thấy sứ giả (2) đến dẫn thần thức đem lại trước mặt 
Vua Diêm Ma Pháp Vương (3), rồi liền khi ấy vị Thần Câu Sanh 
(4) đem sổ ghi tội phước của người đó dâng lên Vua Diêm Ma. 
Lúc ấy Vua phán hỏi rồi kê tính những tội phước của người 
kia đã làm mà xử đoán. Nếu trong lúc đó, những bà con quen 
biết, vì người bịnh ấy, qui y với Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai và thỉnh chúng Tăng đọc tụng kinh nầy đốt đèn tầng 
(5), treo thần phang tục mạng năm sắc (6) thì hoặc liền trong 
lúc ấy, hoặc trải qua bảy ngày, hai mươi mốt ngày, ba mươi 
lăm ngày, bốn mươi chín ngày. Thần thức người kia được trở 
lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tự mình nhớ biết những 
nghiệp lành, nghiệp dữ và sự quả báo đã thọ. Bởi chính đã rõ 
thấy nghiệp báo như vậy, nên dầu có gặp phải những tai nạn 
nguy hiểm đến tánh mạng cũng không dám tạo những nghiệp 
ác nữa; vậy nên những tịnh tính thiện nam tín nữ đều phải 
một lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình cung kính cúng 
dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai". 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Tướng chết hiện ra: Do nghiệp lực mà người bệnh hiện ra 
tướng chết, tức là lúc nửa sống nửa chết, sống không biết gì cả 
chết chưa phải là chết, nghĩa là lúc hôn mê. Lúc ấy thấy đủ thứ 
cảnh lành dữ hiện ra, thấy sứ giả đến dẫn thần thức đem đến 
trước mặt Vua Diêm Vương, Vua Diêm Ma Pháp Vương phán hỏi 
rồi tính kể những tội phước của người kia đã làm mà xử đoán, vì 
vậy thần thức của mình chính là Thần Câu Sanh, lại chính là nhân 
chứng của mình. 
 
(2) Sứ giả: Đây là Qủy sứ do Diêm Vương sai đến bắt dẫn người 
hấp hối có tội đến gặp Diêm Vương. 
 
(3) Diêm Ma Pháp Vương: Chữ Phạn yama-ràja; gọi trọn âm là 
Diêm-Ma Vương hoặc Diêm-La, trong huyền thoại Phật Giáo, thì 
Diêm Vương là chúa tể của Ðịa Ngục (s: na-raka) có địa vị phân 
xử tội nhân. Diêm Vương thường phải chịu hình phạt bị đổ đồng 
sôi vào miệng vì cũng bị luật nhân quả chi phối nên vẫn phải chịu 
hình phạt; Diêm Vương là người phái cái chết đến cho con người, 
nhắc nhở họ đừng làm gì trái với đạo lí, là người chấp hành như 
pháp bình đẳng không phân biệt nên gọi là Diêm Ma Pháp Vương. 
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(4) Vị Thần Câu Sinh: Câu là cặp kè, in nhau, y như có vị thần 
sinh cùng một lượt khi một người sinh ra, vì vị thần này biết tất cả 
những việc đã làm. Theo duy thức học thì chính là nghiệp thức, 
thần thức, hay A Lại Đa Thức của mỗi người; thức này tiếp nhận 
huân tập và chấp trì chủng tử của nghiệp, thức này cất chứa tất cả 
chủng tử thiện ác đã huân tập nên gọi là Thần Câu Sanh. 
 
 (5) Đốt đèn bảy tầng: Giống như cái tháp 7 tầng, mỗi tầng đều 
đốt đèn sang; đèn còn tượng trưng cho ánh sáng trí tuệ giải thoát. 
 
(6) Treo thần phang tục mạng năm sắc: Nghĩa là treo phướn 
bằng vải hay những dây sợi năm màu dài 49 gang tay, tục mạng 
là bản thức nối tiếp sự sống, năm sắc màu gồm: 
1- Màu xanh nước biển tượng trưng cho niềm tin là Tín.  
2- Màu vàng tượng trưng cho Tinh tấn tu hành.  
3- Màu đỏ tượng trưng cho sự nhớ nghĩ tức là Niệm.  
4- Màu trắng tượng trưng cho thanh tịnh, Định tâm.  
5- Màu cam tượng trưng cho trí tuệ. 
 
     Đoạn Kinh Văn 32 trên, Đại Bồ Tát Cứu Khổ diễn tả vào thời 
1000 tới 2000 năm sau khi Phật nhập Niết Bàn (Tượng Pháp), có 
những người bệnh hoạn khốn khổ trăm bề, lúc hôn mê sắp chết, 
người ấy thấy Qủy Sứ đến bắt dẫn đến gặp Diêm Vương và bị 
gạn hỏi hạch sách những tội đã phạm suốt trong đời người ấy, 
khiến cho người ấy rất kinh sợ. Nếu trong lúc đó, những người 
ruột thịt, hoặc bà con quen biết, vì người bịnh ấy, qui y với Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nghĩa là nếu những người vì 
người bệnh mà thay đổi lối sống, quy y Tam Bảo, sám hối giữ giới 
đầy đủ, bỏ ác làm lành, xa lià xấu xa, ăn chay giữ thân tâm trong 
sạch thanh tịnh. 

     Rồi thỉnh mời Tăng chân tu lập giới đàn chủ lễ, tụng Kinh đọc 
Chú Đại Đà La Ni cho đến 49 ngày đêm, như vậy thì có thể thần 
thức người kia được trở lại như vừa tỉnh giấc chiêm bao, tự mình 
nhớ biết những nghiệp lành, nghiệp dữ và quả báo đã thọ. Bởi 
chính người ấy đã rõ thấy nghiệp báo như vậy, nên về sau dù 
người ấy có gặp phải những việc nguy hiểm cũng không dám tạo 
nghiệp ác nữa; vì vậy nên những thiện nam tín nữ đều phải một 
lòng thọ trì danh hiệu và tùy sức mình tu hành cung kính cúng 
dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai thì được lợi ích vô 
cùng. 

* 
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*   * 
 

 
KINH VĂN 33:  
TG A NAN HỎI, BT CỨU THOÁT NÓI CÁCH  
CÚNG DÀNG GIÙM CHO NGƯỜI BỆNH 
 
Lúc bấy giờ ông A Nan hỏi Bồ Tát Cứu Thoát rằng: "Này thiện 
nam tử, nên cung kính cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai như thế nào, còn đèn và phang tục mạng (1) 
phải làm cách sao?" 
Cứu Thoát Bồ Tát nói:" Thưa Ðại Ðức, nếu có người bịnh nào, 
muốn khỏi bịnh khổ thì quyến thuộc họ phải thọ trì tám phần 
trai giới (2) trong bảy ngày. Bảy đêm tùy theo sức mình sắm 
sửa đồ ăn uống và các thứ cần dùng khác cúng dường chư 
Tăng ngày đêm sáu thời (3), lễ bái cúng dường Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai. Đọc tụng kinh nầy bốn mươi chín 
ngọn đèn, lại tạo bảy hình tượng Đức Dược Sư trước mỗi 
hình tượng để bảy ngọn đèn, mỗi ngọn lớn như bánh xe (4), 
đốt luôn trong bốn mươi chín ngày đêm đừng cho tắt. Còn cái 
thần phang thì làm bằng hàng ngũ sắc bề dài bốn mươi chín 
gang tay và phải phóng sanh bốn mươi chín thứ loài vật thì 
người bịnh ấy qua khỏi ách nạn, không còn bị hoạnh tử và bị 
các loài quỉ nhiễu hại. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Đèn, Phang và Tục Mạng: Đã giải thích ở kinh văn 33 bên 
trên. 
 
(2) Thọ trì Tám Phần Trai Giới: Đã giải thích ở Kinh Văn 23 ở 
trên. 
 
(3) Sáu thời: Ngày đêm 6 thời, mỗi thời là 4 giờ; khác với Trung 
Hoa đêm 5 canh ngày 6 khắc. 
 
(4) Mỗi ngọn đèn lớn như bánh xe: Đây ý nói đèn lồng nên nhìn 
ánh sáng to như bánh xe. 
 
     Đoạn Kinh Văn 33 trên, Tôn giả A Nan thắc mắc hỏi và Đại Bồ 
Tát Cứu Thoát trả lời về các điều phải làm cùng cách thức cúng 
dàng Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai gồm có lập đàn 7 tầng, mỗi 
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tầng đều có hình tượng Phật Dược Sư và 7 ngọn đèn lồng. Treo 
Phướn Tục Mạng 5 màu dài 49 gang tay, mỗi tầng trưng đầy đủ 
hình tượng, 7 đèn lồng, cùng các thứ như hương hoa qủa, thức 
ăn nước uống chay.  
 
     Thân nhân vì người bệnh phải thụ tu Bát Quan Trai Giới 7 ngày 
tròn, Chư Tăng làm lễ phải có vị Pháp Sư chân tu chủ lễ, ngày 3 
lần đêm 3 lần. Mỗi lần lễ lạy tụng Kinh và trì Chú Đại Đà La Ni 108 
lần trong vòng 7 ngày đêm liên tiếp không thiếu sót, không để đèn 
tắt trong vòng 49 ngày đêm, không sơ sót. Lại phải phóng sinh 49 
loại chúng sanh khác nhau thì người bệnh ấy qua khỏi ách nạn, 
không bị các loài qủy ác quấy nhiễu và không chết đột ngột (hoạnh 
tử) do khổ nạn nữa. 
 
     Xem cách thức cúng dường như vậy rất khó thực hiện, từ việc 
thiết lập lễ đàn 7 tầng với đèn hương hoa và các thứ lễ vật, lại 
phóng sanh 49 loại khác nhau. Cho đến người thân thọ trì Tám 
Trai Giới trong 7 ngày đêm, và nhất là chư Tăng hành trì đúng như 
biểu tượng của “Thần Phang Tục Mạng năm Sắc” là phải có đầy 
đủ: Tín, Tinh Tấn, Niệm, Định và Tuệ. Người chủ lễ phải là người 
tu hành chân chính thanh tịnh trí tuệ và nghi lễ kéo dài suốt thời 
gian từ bảy ngày tới 49 ngày đêm, mỗi ngày đêm 6 thời 6 lần lễ lạy 
tụng trì bền bỉ không thiếu sót mới có thể có kết qủa. Chẳng phải 
là cách làm qua loa hời hợt như ngày nay thường làm không đúng 
theo Bồ Tát Cứu Thoát chỉ dạy thì làm sao có thể có kết qủa 
được. 
 

* 
*  * 

 

KINH VĂN 34:  
CŨNG LÀ PHƯƠNG CÁCH CỨU  
NGUY CHO ĐẤT NƯỚC NHÂN DÂN 
 
Lại nữa, A Nan nếu trong giòng Sát Đế Lỵ có những vị Quốc 
Vương đã làm lễ quán đảnh (1) mà gặp lúc có nạn, nhân dân 
bị bịnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn, hay bị nạn 
tinh tú biến ra nhiều điềm quái dị. Mưa gió trái mùa, hay bị 
nạn quá thời tiết không mưa, thì lúc ấy vị Quốc Vương kia 
phải đem lòng từ bi thương xót tất cả chúng hữu tình, ân xá 
cho tội nhơn bị giam cầm, rồi y theo cúng dường đã nói trước 
mà cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Thì do 
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căn lành này và nhờ sức bổn nguyện của Đức Dược Sư khiến 
trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió thuận, lúa thóc 
được mùa, tất cả chúng hữu tình đều vui vẻ, không bịnh 
hoạn, không có thần Dược Xoa bạo ác, não hại lê dân. Tất cả 
ác tướng ấy đều ẩn mất và các vị quốc vương kia được sống 
lâu sức mạnh, không bịnh hoạn, mọi việc đều thêm lợi ích. 
Nầy A Nan, nếu các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, 
vương tử, đại thần phụ tướng, thể nữ trong cung, bá quan và 
thứ dân mà bị bịnh khổ cùng những ách nạn khác. Thì cũng 
nên tạo lập thần phang năm sắc, chong đèn sáng luôn, phóng 
sanh các loài vật, rãi hoa đủ sắc, đốt các thứ danh hương để 
cúng dường Đức Phật Dược Sư, sẽ được lành bệnh và thoát 
khỏi các tai nạn. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Quán đảnh: Nguồn của đạo Bà-La-Môn làm lễ quán đảnh 
phong Vua: Nghi lễ do một vị thầy Bà-La-Môn thực hiện, bao gồm 
việc đọc kinh cầu nguyện và rưới nước bốn biển lên đầu cho Vua. 
Khi một vị Vua lên ngôi, cần phải làm lễ quán đảnh như một nghi 
lễ chính thức để được nhân dân thừa nhận sự cai trị của vị Vua 
ấy. 
Truyền thống Mật Giáo lễ quán đảnh thì theo giáo lý đạo Phật, tâm 
là nhân tố chính trong mọi sự kiện hay việc xảy ra cho việc giải 
thoát; nếu một tâm dính mắc hay lừa dối là nguyên nhân của mọi 
kinh nghiệm mùi vị của nghiệp ác của sinh tử luân hồi. 
 
     Đoạn Kinh Văn 34 trên đề cập đến “gặp lúc có nạn, nhân dân 
bị bịnh dịch, bị nước khác xâm lăng, bị nội loạn, hay bị nạn 
tinh tú biến ra nhiều điềm quái dị, mưa gió trái mùa, hay bị 
nạn quá thời tiết không mưa, v.v…” Thì lúc ấy các vị Quốc 
Vương hay vị đứng đầu đất nước phải đem lòng từ bi thương xót 
tất cả nhân dân, ân xá cho tội nhơn bị giam cầm trong lao tù, 
phóng sanh 49 loài. Lập lễ đàn, thỉnh Thánh Tăng chủ lễ và chư 
Tăng hành lễ, tu Bát Quan Trai, rồi y theo cúng dường như đã nói 
trên, thì “do căn lành này và nhờ sức bản nguyện của Đức 
Dược Sư khiến trong nước liền được an ổn, mưa hòa gió 
thuận, lúa thóc được mùa, tất cả chúng hữu tình đều vui vẻ, 
không bịnh hoạn, không có thần Dược Xoa bạo ác, não hại lê 
dân”. Tất cả các tai họa nêu trên đều qua mà vị Quốc Vương 
hoặc vị đứng đầu đất nước chủ xướng sẽ được mạnh khỏe sống 
lâu, mọi việc đều thêm lợi ích. 
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    Đối với “các hoàng hậu, hoàng phi, công chúa, thái tử, 
vương tử, đại thần phụ tướng, thể nữ trong cung, bá quan và 
thứ dân mà bị bịnh khổ cùng những ách nạn khác”, thì cũng 
nên làm tương tự trong việc cúng dường Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai, sẽ được lành bệnh và thoát khỏi các tai nạn. 
 

* 
*  * 

 

KINH VĂN 35:  
TG A NAN HỎI, BT CỨU THOÁT NÓI VỀ SINH  
MẠNG SỐNG CHẾT VÀ 9 THỨ HOẠNH TỬ 
 
Lúc ấy ông A Nan hỏi Cứu Thoát Bồ Tát rằng: "Thiện nam tử, 
tại sao cái mạng đã hết mà còn sống thêm được?"  
Cứu Thoát Bồ Tát nói: "Này Ðại Đức, Ðại Đức há không nghe 
Như Lai nói có chín thứ hoạnh tử (1) hay sao? Vậy nên ta 
khuyên người làm phang và đèn tục mạng, tu các phước đức 
và nhờ có tu các phước đức ấy nên suốt đời không bị khổ sở 
hoạn nạn". 
Ông A Nan hỏi: "Chín thứ hoạnh tử là những thứ chi?"  
Cứu Thoát Bồ Tát trả lời: “Một là nếu có chúng hữu tình nào 
bị bịnh tuy nhẹ, nhưng không thầy, không thuốc, không 
người săn sóc, hay giá có gặp thầy lại cho uống lầm thuốc, 
nên bịnh không đáng chết mà lại chết ngang. Lại đang lúc 
bịnh mà tin theo những thuyết họa phước vu vơ của bọn tà 
ma ngoại đạo, yêu nghiệt (2) trong đời, sanh lòng rúng sợ (3) 
không còn tự chủ đối với sự chân chánh, đi bói khoa (4) để 
tìm hỏi mối họa rồi giết hại loài vật để tấu với thần minh (5), 
vái van cùng vọng lượng (6) để cầu xin ban phước, mong 
được sống lâu, nhưng rốt cuộc không thể nào được. Bởi si 
mê lầm lạc, tin theo tà kiến (7) điên đảo nên bị hoạnh tử, đọa 
vào địa ngục đời đời không ra khỏi. Hai là bị phép vua tru lục 
(8), ba là sa đắm (9) sự chơi bời, săn bắn, đam mê tửu sắc, 
buông lung vô độ, bị loài quỉ đoạt mất tinh khí, bốn là bị chết 
thiêu, năm là bị chết đắm, sáu là bị các thú dữ ăn thịt, bảy là 
bị sa từ trên núi cao xuống, tám là bị đè chết vì thuốc độc, êm 
đối, rủa nộp, trù ẻo và bị quỉ tủ thi làm hại, chín là bị đói khát 
khốn khổ mà chết” Ðó là chín thứ hoạnh tử của Như Lai nói, 
còn những thứ hoạnh tử khác nhiều vô lượng không thể nói 
hết được. 
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Lại nữa, A Nan, Vua Diêm Ma kia là chủ lãnh ghi chép sổ bộ, 
tên tuổi tội phước trong thế gian. Nếu có chúng hữu tình nào 
ăn ở bất hiếu (10), ngũ nghịch (11), hủy nhục ngôi Tam Bảo 
(12), phá hoại phép vua tôi (13), hũy phạm điều cấm giới (14) 
thì Vua Diêm Ma Pháp Vương tùy tội nặng nhẹ mà hành phạt. 
Vì thế ta khuyên chúng hữu tình nên thắp đèn làm phang, 
phóng sanh, tu phước khiến khỏi được các khổ ách, khỏi gặp 
những tai nạn. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1) Hoạnh tử: Đã giải nghĩa ở Kinh Văn 24 là: Chết bất ngờ như 
tai nạn xe cộ, té ngã cầu đò, bị tai nạn lửa nước, v.v… 
 
(2) Yêu nghiệt: Cái mầm làm ác, nguyên nhân làm ác. 
 
(3) Rúng sợ: Sợ hãi vô cùng. 
 
(4) Bói khoa: Coi bói coi tướng coi quẻ đoán mò, nói hiêu nói 
vượn may ra thì trúng, chứ chẳng chắc chắn được. 
 
(5) Tấu với thần minh: Là thưa, trình, tâu với thần qủy. 
 
(6) Võng lượng: Võng lượng đều là tên quỉ thần, yêu quái. Phẩm 
Thí dụ kinh Pháp hoa nói: Nhà ấy đáng sợ, chỗ nào cũng thấy si 
mị võng lượng biến hiện. 
 
(7) Tà kiến: Chữ Phạn sanskrit: Mithyà-dfwỉi, Pàli: Micchà-diỉỉhi: 
Thấy biết sai lầm, chủ yếu chỉ cho hạng người phủ nhận đạo lí 
Nhân quả Tứ đế; chỉ chung các ý kiến các sở kiến lầm lạc, thiên 
lệch của kẻ phàm phu và nhất là kẻ ngoại đạo. 
 
(8) Tru lục: Tru là đánh, giết, phạt, trách, Lục là sách ghi để trị, 
hình phạt nhục thể, giết chết; Tru lục là ghi ra các hình phạt quy 
định. 
 
(9) Sa đắm: Sa là sai lầm, sa cũng có nghĩa là sa ngã, sa đắm là 
đắm say sai lầm. 
 
(10) Bất hiếu: Bổn phận làm con: phải kính thuận với cha mẹ, 
gánh vác công việc cho cha mẹ, cung phụng hiếu dưỡng, không 
để cha mẹ lo lắng thiếu thốn, khi làm điều gì quan trọng phải thưa 
với cha mẹ biết. Khi cha mẹ làm điều gì trái đạo đức Phật pháp thì 
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phải tìm cách khuyên can khéo léo, khi cha mẹ làm việc lành 
không được ngăn cản; nếu người nào làm ngược lại những điều 
trên là bất hiếu. 
 
(11) Ngũ nghịch: Là đại nghịch gồm: 1. Giết Cha, 2. Giết Mẹ, 3. 
Giết A La Hán, 4. Phá hòa hiệp Tăng là gây ra sự bất hòa giữa 
Chư Tăng với nhau, 5. Làm cho thân Phật chảy máu: như người 
vì tâm ác mà hủy hoại hình ảnh Phật đập phá tượng Phật đều 
đồng tội như làm cho thân Phật chảy máu. 
 
(12) Hủy nhục ngôi Tam Bảo: Tam Bảo đã giải thích ở kinh văn 
32 giải thích 6, nếu có người ngu si vô trí sinh tâm đố kỵ huỷ báng 
Đức Phật, phá đốt kinh điển, viết bài mạ lị Phật pháp, mang những 
lời tà giáo gán ghép cho là của Phật, giết hại Tăng Ni, đều là hủy 
báng Tam Bảo. Do người ấy có tâm đố kỵ hơn thua nên sinh vào 
Ngạ Quỷ, do hành vi ngu si nên sinh vào loài Súc Sinh, do giết hại 
bậc tu hành đọa sinh vào Địa Ngục. Người không hiểu không tin 
Phật pháp cũng không có tội gì, chỉ là bỏ lỡ cơ hội và mất đi sự lợi 
ích của Tam Bảo; còn nếu sinh tâm huỷ báng, thì có tội sẽ đọa vào 
ba đường dữ, cho nên không tin cũng đừng sinh tâm huỷ báng vì 
nhân quả tự nhiên hiện hành, bao trùm pháp giới bình đẵng. 
 
(13) Phá hoại phép vua tôi: Đây là luật nước mà mọi người dân 
sống trong nước phải tuân theo, nếu bất tuân làm trái lại là phá 
hoại phép nước, vì trong một nước nếu không có luật lệ phép tắc 
nghiêm minh thì dễ dẫn đến bất an, xáo trộn phiền toái. 
 
(14) Hủy phạm điều cấm giới: Hủy là đả phá nói xấu, Phạm là 
khuôn khổ phép tắc; hủy phạm là đả phá chỉ trích giới luật, gạt bỏ 
các điều cấm giới và làm trái lại. Nếu chúng ta không tuân thủ theo 
giới luật thì không thể tiến tới quả vị giải thoát. Người đã thọ giới 
nhất định phải giữ giới cho được thanh tịnh, người xưa nói "giữ 
giới như giữ tròng con mắt của mình", vì mọi người sống đều nhờ 
vào con mắt để tiếp xúc với đối tượng của mình, nếu con mắt 
không thấy được thì rất khổ. Giới cũng vậy, nó giúp cho chúng ta 
hết phiền não, phân biệt được thiện ác, do tâm không còn phiền 
não nên được thanh tịnh, sinh ra trí tuệ; bởi vậy gìới là nền tảng 
của Đạo Phật, không nên hủy phạm giới. 
 
     Đoạn Kinh Văn 35 trên Bồ Tát Cứu Thoát trả lời Tôn giả A Nan 
về 9 loại chết không bình thường do: 
Thứ nhất không gặp thầy gặp thuốc, tin nhảm nhí thần linh, tin 
lang băm mà chết,  
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Thứ hai phạm phép vua vì vi phạm luật lệ nhà nước mà bị chết,  
Thứ ba sa đọa tửu sắc ma túy săn bắn mà chết,  
Thứ tư tai nạn lửa bị chết,  
Thứ năm tai nạn nước bị chết,  
Thứ sáu độc trùng ác thú hại bị chết,  
Thứ bảy té ngã, tai nạn bị chết,  
Thứ tám bị thuốc độc trù ếm bùa ngải bị chết,  
Thứ chín là chết đói khát.  
 
     Ngoài 9 thứ chết bất thường này còn vô số các thứ chết bất 
thường khác nữa, như ngày nay chết vì tai nạn máy bay, chết vì 
nạn khủng bố, chết vì khí hơi độc, v.v… 
 
     “Vua Diêm Ma kia là chủ lãnh ghi chép sổ bộ, tên tuổi tội 
phước trong thế gian; nếu có chúng hữu tình nào ăn ở bất 
hiếu, ngũ nghịch, hủy nhục ngôi Tam Bảo, phá hoại phép vua 
tôi, hũy phạm điều cấm giới thì Vua Diêm Ma Pháp Vương tùy 
tội nặng nhẹ mà hành phạt”. Vua Diêm Ma là biểu tượng, như 
đã biết, nhân chứng chính là A Lại Đa Thức của mình, nghĩa là khi 
chúng ta làm bất cứ chuyện gì dù lành dù ác đều được Mạt Na 
Thức thứ 7 truyền vào ngay cho A Lại Đa Thức ghi giữ. Không ai 
có thể giấu giếm bất cứ việc gì mình đã làm, chẳng cần phải điều 
tra, dù có trốn tránh được với luật pháp và mọi người ở thế gian, 
nhưng người đó chẳng thể nào giấu được tâm thức của chính 
mình.  
     Khi làm bất cứ việc gì đều được A L ại Đa Thức ghi giữ ngay 
tức khắc, như cảnh tới trước gương liền có hình, nhân chứng 
chính là mình, mình là nhân chứng xử tội của mình vậy. Bởi vậy, 
Phật giáo chẳng cần áp dụng hình phạt, chỉ cần nói ra sự thật này 
thôi, hãy tự liệu lấy mình mà hành động; không làm ác mà phải 
làm thiện, không ăn ở bất hiếu. Không phạm ngũ nghịch, không 
hủy nhục ngôi Tam Bảo, không phá hoại luật nước, không hũy 
phạm điều cấm giới, thì Vua Diêm Ma Pháp Vương làm sao mà 
hành phạt?  
     Bồ Tát Cứu Thoát khuyên: “Vì thế ta khuyên chúng hữu tình 
nên thắp đèn làm phang, phóng sanh, tu phước khiến khỏi 
được các khổ ách, khỏi gặp những tai nạn”. Người Phật tử đã 
quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng, sám hối giữ giới đầy đủ, bỏ ác 
làm lành, giữ tâm trong sạch thanh tịnh rồi; nếu muốn cứu giúp 
người hoạn nạn thì cũng nên làm tương tự trong việc cúng dường 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Nghĩa là phải lập lễ đàn có Thần 
Phang Tục Mạng năm Sắc, thụ Bát Quan Trai Giới 7 ngày tròn, 
mời Chư Tăng làm lễ có vị Pháp Sư chân tu chủ lễ, ngày 3 lần 
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đêm 3 lần. Mỗi lần lễ lạy tụng Kinh và trì Chú Đại Đà La Ni 108 lần 

không thiếu sót, không để đèn tắt trong vòng 49 ngày đêm, không 
sơ sót. Lại phải phóng sinh 49 loại chúng sanh khác nhau, như 
vậy sẽ khiến họ khỏi bị các khổ ách, khỏi bị gặp những khổ nạn 
mà được an vui. 

 
* 

*  * 

 
KINH VĂN 36:  
12 VỊ ĐẠI TƯỚNG DƯỢC XOA THỀ HỘ VỆ  
NGƯỜI THỌ TRÌ CÚNG DÀNG PHẬT DƯỢC SƯ 
 
Lúc bấy giờ, trong hàng Ðại chúng có mười hai vị Dược Xoa 
Đại Tướng đều ngồi trong hội như: 
Cung Tì La Đại Tướng  
Phạt Chiếc La Đại Tướng  
Mê Súy La Đại Tướng  
An Ðể La Đại Tướng  
Át Nể La Đại Tướng  
San Để La Đại Tướng  
Nhân Ðạt La Đại Tướng  
Ba di La Đại Tướng  
Ma Hổ La Đại Tướng  
Chơn Đạt La Đại Tướng  
Chiêu đô La Đại Tướng  
Tỳ Yết La Đại Tướng  
 
Mười hai vị Đại Tướng này mỗi vị đều có bảy nghìn Dược Xoa 
làm quyến thuộc đồng cất tiếng bạch Phật rằng: "Bạch Ðức 
Thế Tôn, hôm nay chúng con nhờ oai lực của Phật mà được 
nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, 
không còn tâm sợ sệt trong các đường ác thú (1) nữa. Chúng 
con cùng nhau, đồng một lòng trọn đời qui y Phật, Pháp, 
Tăng, thề sẽ gánh vác cho chúng hữu tình, làm việc nghĩa lợi 
(2) đưa đến sự nhiêu ích (3) an vui. Tùy nơi nào hoặc làng 
xóm, thành, nước, hoặc trong rừng cây vắng vẻ, nếu có kinh 
này lưu bố đến hay có người thọ trì danh hiệu Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai và cung kính cúng dường Ngài, thì 
chúng tôi cùng quyến thuộc đồng hộ vệ người ấy thoát khỏi 
tất cả ách nạn và khiến họ mong cầu việc chi cũng đều được 
thỏa mãn. Nếu có ai bịnh hoạn khổ ách, muốn cầu cho khỏi 



 80 

thì cũng nên đọc kinh nầy và lấy chỉ ngũ sắc gút danh tự 
chúng tôi (4), khi đã được như lòng mong cầu thì mới mở gút 
ra". 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
(1)Đường ác thú: Là cõi Súc Sanh, sinh vào loài súc vật. 
 
(2) Nghĩa lợi: Nghĩa là đường lối phải đạo, lợi là tiện, ích; Nghĩa 
lợi là có ý nghĩa, tiện ích. 
 
(3) Nhiêu ích: Hàm ý ban pháp đem lại lợi ích cho người, Bồ Tát 
đều làm các việc nhiêu ích cho các chúng sinh; còn ở Ta Bà này 
chúng sinh phần nhiều thường gây những sự bất lợi cho nhau, tức 
là không làm nhiêu ích vậy (đã giải thích ở Kinh văn 22, giải thích 
1).  
 
(4) Danh tự chúng tôi: Tên của các vị Đại Thần Tướng Dạ Xoa. 
 

     Đoạn Kinh Văn 36 này nói về 12 vị Đại Tướng Qủy Thần Dược 
Xoa, mỗi vị có bảy nghìn thuộc hạ, cùng thưa với Đức Phật Thích 
Ca về sự may mắn được nghe danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai nên không còn lo sợ bị đọa vào Súc Sinh nữa; rồi 
các vị phát tâm quy y Tam Bảo và trước Đức Phật. Các vị phát 
nguyện bảo vệ Kinh và người thụ trì danh hiệu cung kính cúng 
dàng Đức Dược Sư Như Lai thì họ sẽ hộ vệ người ấy thoát khổ 
nạn và cầu việc gì cũng được. Nếu người nào bệnh hoạn khổ ách 
trong khi thụ trì, tụng niệm muốn cầu khỏi thì nên lấy chỉ năm màu 
(ngũ sắc) cột tên 12 Đại Tướng Dược Xoa vào cổ tay, khi nào khỏi 
mới mở ra. Như vậy là 12 vị Đại Quỉ Dược Xoa phát nguyện 
không làm khổ hại chúng sanh khác nữa mà trái lại sẽ làm lợi ích 
cho chúng sanh nào thụ trì Kinh Công Đức Bản Nguyện của Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai. 

 
* 

*  * 
 

KINH VĂN 37:  
PHẬT KHEN CÁC ĐẠI TƯỚNG  
DƯỢC XOA VÀ NÓI TÊN KINH 
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Lúc ấy Đức Phật Thích Ca khen các vị Đại Tướng Dược Xoa 
rằng: “Hay thay! Hay thay! Ðại Dược Xoa Tướng, các ông nghĩ 
muốn báo đáp ân đức của Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
nên mới phát nguyện làm những việc lợi ích an vui cho tất cả 
chúng hữu tình như vậy". 
Ðồng thời, ông A Nan lại bạch Phật rằng: "Bạch Ðức Thế Tôn, 
Pháp môn nầy gọi là tên gì? Và chúng con phải phụng trì 
bằng cách nào?" 
Phật bảo A Nan: "Pháp môn nầy gọi là Thuyết Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai bản nguyện công đức, cũng gọi là thuyết 
Thập nhị Thần Tướng nhiêu ích hữu tình kết nguyện thần chú 
và cũng gọi là Bạt trừ nhất thế nghiệp chướng; cứ nên đúng 
như vậy mà thọ trì". 
Khi đức Bạt Già Phạm nói lời ấy rồi, các hàng Ðại Bồ tát, các 
Ðại Thinh Văn, cùng Quốc Vương, Ðại Thần, Bà La Môn, Cư 
Sĩ, Thiên, Long, Dược Xoa, Kiền Thát Bà, A Tu La, Ca Lầu La, 
Khẫn Na La, Ma Hầu La Dà, người cùng các loài quỉ thần, tất 
cả đại chúng, đều hết sức vui mừng và đồng tin chịu vâng 
làm. 
 

GIẢI NGHĨA: 
 
     Kinh Văn 37, đoạn chót của kinh này Đức Phật ngợi khen 12 vị 
Đại Tướng  Dược Xoa muốn báo đáp ân đức của Dược Sư Lưu 
Ly Quang Như Lai mà phát thệ nguyện làm lợi ích cho chúng sinh. 
 
     Sau cùng, Đức Phật nói 3 tên của Kinh này với ý nghĩa là 
“Công Đức Bản Nguyện Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai”, “12 
Thần Tướng nguyện bảo vệ người trì tụng Thần Chú” và “Bạt Trừ 
Nhất Thế Nghiệp Chướng”. Bạt là rút nhổ đi, nhảy qua khỏi, Bạt 
trừ nhất thế nghiệp chướng: là có công năng nhổ sạch ác nghiệp 
của chúng sanh, để trả lời Tôn gia A Nan hỏi về tên Kinh; rồi Ngài 
bảo cứ đúng như thế mà thụ nhận hành trì, khi đó tất cả đại chúng 
đều vui mừng tin nhận vâng làm.  
 
     Tóm lại, tên Kinh mà Đức Phật Thích Ca muốn nhấn mạnh ở 
kết thúc Kinh là công năng của Kinh này là “Nhổ sạch nghiệp ác 
của chúng sinh”, mà chúng ta muốn nhổ sạch các nghiệp ác đã 
tạo từ nhiều đời nhiều kiếp chồng chất cao hơn núi thì chúng ta 
phải thay đổi lối sống, học hỏi giáo pháp của Phật. Rồi sám hối tội 
lỗi, giữ giới đầy đủ, bỏ ác làm lành, xa lià xấu xa, giữ tâm trong 
sạch thanh tịnh, không sinh lòng nghi hoặc để tu hành kiên cố, thì 
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đây mới thật sự là được nghe danh hiệu Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai đúng ý nghĩa vậy. 
 
 

GIẢI NGHĨA HẾT 
Toàn Không Đỗ Đăng Tiến 

 
http://quangduc.com/a30642/kinh-duoc-su-giai-nghia 
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- Phó Quận Trưởng Đức Thạnh, Phước Tuy . . . . . . . . . . . . . . . 1964 – 1965 

- Phó Quận Trưởng Long Điền, Phước Tuy . . . . . . . . . . . . . . . . 1965 – 1967 

- Chánh Văn Phòng Tỉnh Phước Tuy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1967 – 1969 

- Phó Tỉnh Trưởng Tỉnh Hậu Nghĩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1969 – 1973 

- Trưởng ban truy tố báo chí Bộ Nội Vụ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1973 – 1975 

- Vừa đi làm vừa học Đại Học IOWA, IOWA city, Hoa Kỳ . . . 1975 – 1977 

- Ch. viên Điện tử Công ty Qume, San Jose, Hoa Kỳ . . . . . . . 1978 – 1984 

- Ch. viên Điện tử Công ty Varian, Palo Alto, Hoa Kỳ . . . . . . 1984 – 1995 

- Kỹ sư Sản phẩm Điện tử Novalus, San Jose, Hoa Kỳ . . . . . . 1995 – 2000 

Hoạt động Phật Giáo: 

- Viết trong Đặc san Hoa Sen tại Palo Alto, Cali, Hoa Kỳ . . . . .1984 – 1995 

- Điều hành chương trình phát thanh tiếng nói “Hoa Từ Bi” 
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