ẤN QUYẾT, CHÂN NGÔN CỦA PHẬT DƯỢC SƯ
Thông thường khi trì tụng các câu Chân Ngôn của Pháp Dược Sư thì dùng tay
trái kết Kim Cương Quyền Ấn (co ngón cái vào trong lòng bàn tay đặt dưới gốc ngón
vô danh rồi nắm lại thành quyền) để ngửa trên gối trái, còn tay phải dùng để lần tràng
hạt tính biến số .
1_ Thủ Ấn của Dược Sư Như Lai (1) _ Pháp Giới Định Ấn:
Dùng đầu gối trái nâng đỡ bàn tay trái, lòng bàn tay hướng lên trên. Tay phải
đồng một cách với bàn tay trái, đặt chồng lên trên bàn tay trái sao cho hai ngón cái
cùng trụ đầu ngón.

Hoặc lại có Thuyết nói là: Trên Định Ấn, quán cái bầu thuốc. Trong bầu thuốc
nhận chứa thuốc màu nhiệm của 12 Đại Nguyện đến độ thoát chúng sinh.
Chân Ngôn là:
ᚼᜀ ᛬ᗰᜨᚒ ᛳトោ ᗴ᜔ ᜯ᙭↨ ᧠᛭ ᜑㅼᜄ ᚌᚙᗰᚍᜅ⇰ᚒ
ᝌᢐ㛶ᜬᜄ
ᚌ㜀ᚙ 㛸 ᛳト៊ ᛳト៊ ᛳトោ ᝌᛸ⺨ᚒ ᵙ
NAMO BHAGAVATE BHAIṢAJYA GURU VAIḌŪYA PRABHĀRĀJĀYA TATHĀGATÀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
TADYATHĀ: OṂ BHAIṢAJYE BHAIṢAJYE BHAIṢAJYA SAMUDGATE
SVĀHĀ
2_Dược Sư Như Lai Căn Bản Ấn:
Hai tay tác Nội Phộc, kèm dựng hai ngón cái, hai cổ tay cách nhau khoảng ba
thốn (3 tấc Tàu), co cong hai ngón cái cài chéo nhau ba lần.

Trong Nội Phộc: Bốn ngón tay trái là bốn Đại của chúng sinh, bốn ngón tay phải
là bốn Đại của cõi Phật. Tất cả bệnh chướng, nguyên từ bốn Đại chẳng điều hòa mà
khởi, cho nên dùng bốn Đại của cõi Phật làm cho bốn Đại của giới chúng sinh được
điều hòa.
Đưa hai ngón cái qua lại rồi co cong cài chéo nhau, nắm ba bệnh thuộc bốn Đại
trong Nghiệp Giới của chúng sinh, triệu vời vào trong bầu thuốc thành ba loại thuốc:
Lý, Trí, Giáo
Lại Nội Phộc biểu thị cho vành trăng, hai ngón cái có nghĩa là loại bỏ hai Ngã
(Năng Ngã, Sở Ngã), dùng triệu thỉnh hai Không Nhân Pháp (Nhân Không, Pháp
Không)
Đây là Ấn căn bản của Dược Sư Như Lai, lại gọi là Dược Sư Ấn
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Chân Ngôn là:
ᚼᜀ ᛬ᗰᜨᚒ ᛳトោ ᗴ᜔ ᜯ᙭↨ ᧠᛭ ᜑㅼᜄ ᚌᚙᗰᚍᜅ⇰ᚒ
ᝌᢐ㛶ᜬᜄ
ᚌ㜀ᚙ 㛸 ᛳト៊ ᛳト៊ ᛳトោ ᝌᛸ⺨ᚒ ᵙ
NAMO BHAGAVATE BHAIṢAJYA GURU VAIḌŪYA PRABHĀRĀJĀYA TATHĀGATÀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
TADYATHĀ: OṂ BHAIṢAJYE BHAIṢAJYE BHAIṢAJYA SAMUDGATE
SVĀHĀ
_ Đại Chú có tên gọi là Dược Sư Quán Đỉnh Quang diệt trừ nhất thiết chúng
sinh nghiệp chướng bệnh khổ Đà La Ni hoặc gọi tắt là Dược Sư Phật Chú hay
Dược Sư Quán Đỉnh Quang Chân Ngôn. Chân Ngôn là :
NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA GURU VAIḌURYA PRABHĀ
RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (Quy mệnh
Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng , Chính Đẳng Chính
Giác)
TADYATHĀ (Như vậy, liền nói Chú là)
OṂ (Tam thân quy mệnh)
BHAIṢAIJYE (Như thuốc. Đây là Quán Niệm Thiện Căn Dược, tức là thuốc trị
Nghiệp Tật và biểu thị cho Ý MẬT)
BHAIṢAIJYE (Như thuốc. Đây là Chú Dược, tức là thuốc trị Quỷ Tật và biểu thị
cho NGỮ MẬT)
BHAIṢAIJYA (Thuốc. Đây là Y Dược, tức là thuốc trị bệnh về 4 Đại và biểu thị
cho THÂN MẬT)
SAMUDGATE (Thượng Thắng, phát sinh tự độ tự tha)
SVĀHĀ (Quyết định thành tựu. Nguyện xin Đức Dược Sư cho con quyết định
thành tựu Chú này)
Công năng của Bài Chú này là: Nếu có người thường thọ trì Chân Ngôn này thì
hay bứt nhổ tất cả tội nặng sinh tử của quá khứ trong thân, chẳng phải trải qua Tam Đồ
(3 nẻo ác : Ngạ Quỷ, Súc Sinh, Địa Ngục) miễn lìa cửu hoạnh (9 loại tai nạn xảy xa bất
thình lình) vượt mọi nỗi khổ
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Tiểu Chú có tên gọi là Dược Sư Phật Tâm Chú. Chú là :
㛸 㫬ᜠ 㫬ᜠ ᘔⴤ ᛸᚌⳆ ᵙ
* ) OṂ_ HULU HULU CAṆḌALI MATAṄGI _ SVĀHĀ
OṂ (Tam thân quy mệnh)
HULU HULU (Nhanh chóng, cực nhanh chóng)
CAṆḌALI (Tướng bạo ác)
MATAṄGI (Tượng Vương, Voi chúa)
SVĀHĀ (Thành tựu)
Lúc lễ bái Đức Dược Sư Như Lai. Miệng tụng Chân Ngôn này thì được phước
báu, tiêu trừ tai nạn.
_Theo Mật Giáo Tây Tạng thì Bài Đại Chú có tên gọi là Dược Sư Phật Chú đồng
thời có vài chỗ sai khác là :
OṂ NAMO BHAGAVATE BHAIṢAJYA GURU VAIḌURYA PRABHA
RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (Quy mệnh
kính lễ Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Cúng Chính Đẳng Chính
Giác)
TADYATHĀ (Như vậy, liền nói Chú là)
OṂ (Quy mệnh)
BHAIṢAJYE (Như Thuốc)
BHAIṢAJYE (Như Thuốc)
MAHĀ-BHAIṢAJYA-RĀJA (Đại Dược Vương)
SAMUDGATE (Thắng Thượng)
SVĀHĀ (Ngài khéo nói như vậy)
Công đức của Bài Chú này chuyên trừ bệnh khổ, tăng thọ mệnh, miễn trừ nạn
mưa đá, hay tiêu trừ tất cả tai nghiệp, sau khi chết được vãng sinh về Thế Giới Thanh
Tịnh Lưu Ly, vĩnh viễn chẳng bị thoái chuyển, thẳng đến thành Phật
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.) Tiểu Chú: “OṂ_ BHAIṢAJYE BHAIṢAJYE MAHĀ-BHAIṢAJYA-RĀJA
SAMUDGATE SVĀHĀ” được gọi là Dược Sư Phật Tâm Chú
Chú này được dùng để gia trì vào Dược Vật để tác Pháp trị bệnh.
Phật Sống Tây Khang NẶC NA dạy rằng: “Phàm trị bệnh thông thường, lấy
Dược Phẩm hoặc nước sạch, hoặc thực vật như quả Trám, Thanh Quả, hồng, táo, trà,
gạo…. Một hai thứ rồi chân thành tụng Dược Sư Phật Tâm Chú 1080 biến, quán tưởng
Đức Phật Dược Sư giáng lâm Đàn Trường. Do Ấn của chữ HỒNG ( : HŪṂ) phóng

ྃ

ra ánh sáng chiếu soi các Dược Vật. Gia trì như vậy xong, uống vào liền khỏi bệnh
Nếu trị các chứng ác hiểm, cố tật cho đến bệnh câm điếc, tất cả bệnh khó trị. Nên
lấy Dược Vật đặt trong cái bình sạch, lấy giấy viết chữ HỒNG ( : HŪṂ) xếp thành

ྃ

hình vuông, bọc giấy lụa màu hồng, lấy sợi dây tơ màu hồng cột buộc lại rồi đặt lên
trên Dược Vật, đầu giấy để thừa một chút bỏ ở ngoài cái bình, dùng lụa màu hồng
hoàng đậy miệng bình, lấy chỉ màu hồng lục cột luồn rồi đem cái bình đó cúng ở Tịnh
Thất . Vào Đàn đốt hương lễ Phật, tay phải đặt ở vành ngoài cái bình, chân thành tụng
Dược Sư Tâm Chú, quán tưởng Đức Phật Dược Sư giáng lâm Đàn Trường.
Trước hết, từ chữ HỒNG ( : HŪṂ) ở trong bình phóng ra ánh sáng cúng dường

ྃ

ྃ

Đức Phật Dược Sư. Tiếp theo, từ chữ HỒNG ( : HŪṂ) của Dược Sư Phật Tâm Ấn
phóng ra ánh sáng cúng dường 10 phương Phật. Mười phương Phật cũng đều phóng ra
ánh sáng tương ứng. Hai luồng ánh sáng tương ứng gặp nhau, hỗn hợp thành một.
Mười phương Phật thảy đều biến thành Đức Phật Dược Sư, tất cả chúng sinh ở 6 nẻo
của 10 phương với Ta gặp công đức của ánh quang minh này thảy đều tiêu diệt tội
nghiệp, khỏi hết bệnh tật, hết thảy biến thành Đức Phật Dược Sư, tất cả đều tụng Dược
Sư Phật Chân Ngôn. Như vậy một lúc, tưởng ánh sáng này quay trở lại nhập vào Dược
Sư Phật Tâm Ấn tức chữ HỒNG ( : HŪṂ) với chữ HỒNG ( : HŪṂ) trong bình.

ྃ

ྃ

Lúc này tất cả công đức của Dược Sư đều tụ ở trong cái bình khiến cho thuốc trong
bình đều biến thành Cam Lộ, tất cả bệnh tật đều có thể trị lành. Lúc đấy dứt tuyệt
Ngoại Duyên, chân thành trì tụng Dược Sư Phật Tâm Chú và phát Tâm Đại Bồ Đề cứu
độ bệnh khổ của tất cả chúng sinh. Mỗi lần trì tụng nên đủ 1080 biến, nhiều hơn càng
tốt. Cứ như thế 7 ngày, 21 ngày hoặc 49 ngày. Mỗi ngày tu Pháp: một Đàn, hai Đàn, ba
Đàn đều được. Đợi đến mãn kỳ, đem ra dùng ắt không có bệnh gì không trừ ngay
được. Nếu chuyên tu Pháp này dùng làm Thời Khóa thì công hiệu càng lớn”.
_ Theo sự truyền thừa khác thì bài Đại Chú Dược Sư là:
ᚼᜀ ᛬ᗰᜨᚒ ᛳᝇោ ᗴ᜔ ᜯ᙭↨ ᧠᛬ᜑᘭᜄ ᚌᚙᗰᚍᜅ⇰ᚒ
ᝌᢐ㛶ᜬᜄ
ᚌ㜀ᚙ 㛸 ᛳᝇ៊ ᛳᝇ៊ ᛳᝇោᜑㅼ ᛳᝇោᝌᛸ⺨ᚌ ᵙ
*) NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA GURU VAIḌŪRYA PRABHA
RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
TADYATHĀ : OṂ_ BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYA-RĀJA
BHAIṢAIJYA-SAMUDGATA_ SVĀHĀ
[NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA GURU VAIḌŪRYA PRABHA
RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA (Quy mệnh
Đức Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai Ứng Cúng, Chính Đẳng Chính
Giác)
TADYATHĀ (Như vậy, liền nói Chú là)
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OṂ (Tam thân quy mệnh)
BHAIṢAIJYE (Như thuốc. Đây là thuốc trị các bệnh về thân)
BHAIṢAIJYE (Như thuốc. Đây là thuốc trị các bệnh về Tâm)
BHAIṢAIJYA-RĀJA (Dược Vương Bồ Tát chuyên chữa trị các bệnh về thân thể
và khuyến tấn Hành Giả thực hiện viên mãn Phước Đức)
BHAIṢAIJYA- SAMUDGATA (Dược Thượng Bồ Tát chuyên chữa trị các bệnh
về Tâm và khuyến tấn Hành Giả thực hiện viên mãn Trí Đức)
SVĀHĀ (Quyết định thành tựu Phật Quả)]
NGHI THỨC ĐƠN GIẢN TRÌ CHÚ DƯỢC SƯ
_Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn: (7 lần đến 108 lần)
NAMO BHAGAVATE BHAIṢAIJYA GURU VAIḌŪRYA
PRABHĀ
RĀJĀYA TATHĀGATĀYA ARHATE SAMYAKSAṂBUDDHĀYA
TADYATHĀ BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYE BHAIṢAIJYA SAMUDGATE
SVĀHĀ
_Giải Oan Chú: (3 lần)
Giải kết, giải kết, giải oan kết
Nghiệp chướng bao đời đều giải hết
Rửa sạch lòng Trần, phát Tâm thành kính
Nay trước Phật Đài cầu giải kết
Dược Sư Phật, Dược Sư Phật
Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật
Tùy Tâm Mãn Nguyện Dược Sư Phật
_Hồi Hướng, phát Nguyện:
Đệ Tử (họ tên là…) chân thành thọ trì Pháp Môn, nguyện đem Công Đức này, chí
thành cầu thỉnh chư Phật Bồ Tát, Từ Bi nhiếp thọ, hộ niệm cho Đệ Tử (nói rõ việc cầu
nguyện….)
_Cầu Nguyện:
Nương theo hào quang của Đức Phật, khiến cho Nghiệp Chướng của Đệ Tử được
tiêu trừ, nhà cửa được bình an, mong cầu được như ý, tất cả đều viên mãn
Nguyện tiêu ba chướng, các phiền não
Nguyện được Trí Tuệ, biết chính đúng
Nguyện khắp tội chướng đều tiêu trừ
Đời đời thường hành Bồ Tát Đạo
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