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Ngày Lễ Dược Sư – Hướng Về Đất Mẹ 
 

 

 
 

„Dược Sư vị bác sĩ 

Diệu lực bất tư nghì  

Chữa lành muôn thứ bệnh 

Bệnh nghiệp chứng nan y“ 

    (Thích Tịnh Từ) 

 

Nhìn hình ảnh Đức Dược Sư Lư Ly Quang Như Lai do chùa Phật Huệ gửi tới để 

mời tham dự Pháp Hội Dược Sư lòng con như chùng xuống, con nhớ tới hôm dự 

lễ Vu Lan, lần đầu tiên con lên sân khấu để hát kính Mừng Phật Đản mà giờ đây 

cảm giác của con vẫn còn nguyên vẹn. Nhìn xuống hàng dưới khán giả, hình ảnh 

chư vị Tăng Ni đứng đầu nghiêm trang, tất cả đều hướng lòng thành kính về Quê 

Cha đất Tổ mà con đã cố nén cho dòng nước mắt thôi ngừng chảy, chính lúc đó 

con mới nhận ra được tấm lòng của những người con xa quê, luôn hướng về Tổ 

Quốc… 

  

28 năm xa Quê Hương, con vẫn luôn mang theo hình ảnh ngôi nhà, con xóm 

nghèo và người dân mình vất vả ngược xuôi chạy từng bữa ăn mà vẫn không đủ 

no lòng… Qua bên này phải một thời gian rất lâu cả hơn chục năm sau con mới 

mất đi dần cảm giác nghèn nghẹn mỗi lần ăn được những thức ăn ngon... 

 

Con nhớ hoài những ngày chúng con còn nhỏ, nhiều đêm đi làm về 12 giờ đêm, 

Ba đánh thức mẹ con con dậy để mang thức ăn về, bữa thì những chiếc bánh bao 

còn nóng hổi, bữa thì những ổ bánh mì Ba-Lẹ, nhìn Mẹ và chúng con ăn mà Ba 

cười thật tươi, hạnh phúc quên đi cả ngày làm việc mệt nhọc nhằn. Thời gian 

này là những ngày gia đình mình còn sung túc, lúc đó con khoảng 9, 10 tuổi... 

Có những buổi sáng ngồi sau chiếc xe gắn máy của Ba chở đến trường, trời mưa 
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như tầm tã, con ngồi đằng sau chui tọt vô cái áo mưa của Ba, hai cha con che 

chung một áo, con thấy mình nhỏ xíu được Ba ấp ủ, che chở cho con. Ba như 

một ông Tiên nhân từ mà con hay đọc được trong những truyện cổ tích. Trước 

khi vào trường Ba thường mua cho con một ổ bánh mì xíu mại, con thường hay 

nhịn không ăn để dành mang về cho Mẹ. Thấy Mẹ con ăn ngon mà lòng con 

sung sướng vô ngần. Tuổi nhỏ con thấy mình sao hạnh phúc quá, thấy rằng mình 

đã đem cho Mẹ niềm vui, tình con dâng Mẹ, mong Mẹ mãi sống với con... sống 

tới 100 tuổi. 

 

Thời gian con lớn dần cũng là lúc gia đình mình sa sút. Con 12 tuổi, thấy cảnh 

nhà nghèo, lương của Ba không đủ cho đàn con 7 đứa, dù là con út trong gia 

đình, con bắt đầu từ đó tự tập may và đi lãnh quần áo chợ về để may, vừa may 

vừa học để có tiền phụ Ba cho 4 anh em con đóng học phí. Có những ngày con 

ráng ngồi may tới 12 giờ đêm, Mẹ vẫn ngồi bên con cắt chỉ. Có những đêm đổi 

ca về, Ba mặt mày xanh lét, ói mửa vì trúng gió, những lúc đó con nghe như tim 

mình thắt lại, con khóc, con vừa chạy băng băng qua con xóm bên cạnh để mời 

người tới cắt lể cho Ba; có khi con năn nỉ mời y tá về chích thuốc, miệng con 

luôn niệm Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát cho 

Ba mau lành bệnh... 

 

 Năm con lên lớp 12 cũng là năm Ba về hưu, vừa may, vừa học vậy mà con vẫn 

lấy được tú tài để vào đại học, khiến Ba Mẹ rất vui mừng và hãnh diện vì con. 

Ba Mẹ luôn đặt niềm tin vào con và người anh kế con. Có một lần, Ba chở con 

từ đường Yên Đổ tới Trần Hoàng Quân để tới giảng đường, tới nơi, vì gắng sức 

mặt mày Ba không còn chút máu. Hôm đó Ba không đón con được, trong túi con 

không có cắc bạc nào, đường từ Trần Hoàng Quân về tới Yên Đổ với con quá 

xa, trời thì nắng gắt, con ước ao lượm được 5 cắc để đi xe buýt về nhà, lạ thay 

vừa ra khỏi cổng trường cùng đám sinh viên, con thấy tiền ai đó rớt ngay chân 

mình, nhưng rồi mắc cỡ con không lượm, và con đã đi vội vã về nhà chỉ mong 

gặp mặt Ba, xem Ba đã khỏe chưa. Nhìn Ba vẫn nằm trên giường, cơn mệt trong 

con tan biến đâu mất, con chỉ còn hết lòng cầu nguyện cho Ba mau được khoẻ 

lại… 

 

Rồi sau 1975, gia đình mình càng ngày càng sa sút, con không được đi học nữa 

vì lý do „sơ yếu lý lịch không tốt“, thậm chí làm thư ký phường 1 tháng 9 kí gạo 

thôi cũng không được. Có những ngày Ba đau, nằm ói mửa, thuốc men thì 

không có, con chỉ biết nhờ người tới cạo gió cho Ba rồi con ra bàn thờ trì 108 

biến Chú Dược Sư vô ly nước cho Ba uống. Con thành kính quán tưởng ánh 

quang xanh của Ngài soi chiếu chữa bệnh cho Ba, con run rẩy đút từng muỗng 

nước vào miệng cho Ba uống... Ba tỉnh dậy, nhìn con lòng đầy thương xót nói: 

„Tội nghiệp cô tú lỡ mùa của ba“… và rồi dòng nước mắt con tuôn chảy… 

 

Giờ đây nơi xứ lạ quê người, công không thành, danh không toại, có nhiều đêm 

một mình làm trong hãng, hình ảnh Ba lại hiện về trong con: 
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„Xe gắn máy trở thành chiếc xe đạp 

Đoạn đường dài từ Yên Đổ đến Hoàng Quân 

Lưng cong cong mồ hôi trán rịn nhuần 

Cặp chân gắng nổi gân dài xanh tím 

Chở con yêu chở mầm xanh hy vọng 

Chở con yêu với chở những ước mong 

“Con gắng học cho ngày mai con nhé 

Đừng như Cha vất vả giữa canh gà » 

« Vâng, con học cho ngày mai tươi sáng 

Cho ngày mai Cha thắm nụ cười vui » 

Rồi đời đổi chiếc xe thành cơm gạo 

Cha gọi tên con « cô Tú lỡ mùa » 

Cơm độn sắn khô ngày qua bữa 

Đường công danh là thủy lợi với nông trường 

Xót con trẻ đoạn đường Cha gắng sức 

Đời cực khổ Cha giờ không còn nữa 

Đất nước người con sống kiếp tha hương 

Không Cha không Mẹ giữa đêm trường 

Con tiếp nối quãng đường Cha ngày ấy 

Nuôi con thơ quên hết những nhọc nhằn 

Cha có biết nhiều đêm trường thương nhớ 

Mắt ướt nhòa con thấy bóng hình Cha 

Mắt bao dung nụ cười ấm hiền hòa 

Cặp chân nổi những đường gân vì con trẻ 

Tình Phụ tử Cha dành cho con đó 

Xót lòng con mà ấm áp cả đời con 

Đường công danh con giờ đã không còn 

Con còn mãi tình Cha ngày nhỏ dại 

 

Ba kính thương,  

Cả tháng trời nay Quê Hương mình nhiều nơi bão lụt lớn, con nghe lòng mình 

như se lại, đói nghèo lại thêm chồng chất… 

 

 "Nhìn dòng sông nước lụt 

Chạnh lòng nhớ Quê tôi 

Từng mái nóc nhà trôi 

Cuốn theo bao mảnh đời 

Nghèo thêm vì nước trôi" 

 

Con nhớ lại những ngày nơi quê nhà, Ba thường hay tụng kinh Dược Sư để 

cầu nguyện và dạy cho con nghe 12 lời nguyện lớn của Đức Dược Sư : 

Đông Phương Giáo Chủ 
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Thập nhị nguyện vương 

Tứ cửu kim đăng diệu đàn tràng 

Thất thất điển chân thường 

Đảnh lễ tán dương 

Tiêu tai thọ diên trước 

Nam Mô Dược Sư Hải Hội Phật Bồ Tát 

 

Ta bà cư thị cửu cư thành 

Dự hướng không môn chuyển đại kinh 

Nhị lực nguyện vương tiêu tội cấu 

Tam Thiên hóa Phật giám kiền thành 

Nam diêm phúc quả ư trung tú 

Tây Trúc liên hoa thử tế hinh 

Giải kiết tiêu tai tăng dương thọ 

Phúc Cơ mạng vị bảo khương ninh 

 

 Nguyện thứ nhất: Ta nguyện đời sau, khi chứng đặng đạo chánh đẳng 

chánh giác, thân ta có hào quang sáng suốt, rực rỡ chiếu khắp vô lượng, vô 

số, vô biên thế giới, khiến cho tất cả chúng hữu tình đều có đủ ba mươi hai 

tướng đại trượng phu, cùng tám chục món tùy hinh trang nghiêm như thân 

của ta vậy 

Nguyện thứ hai: Ta nguyện đời sau khi đặng đạo Bồ Đề, thân ta như ngọc 

lưu ly trong ngoài sáng suốt tinh sạch hoàn toàn, không có nhút nhơ bợn, ánh 

quang minh chói lọi khắp nơi, công đức cao vòi vọi và an trú giữa từng lưới 

dệt bằng tia sáng, tỏ hơn vừng nhựt nguyệt. Chúng sanh trong cõi u minh đều 

nhờ ánh sáng ấy mà tâm trí được mở mang và túy ý muốn đi chỗ nào để làm 

các sự nghiệp gì cũng đều được cả. 

Nguyện thứ ba: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, dùng trí huệ phương 

tiện vô lượng vô biên độ cho chúng hữu tình, khiến ai nấy đều có đủ các vật 

dụng, chớ không cho ai phải chịu sự thiếu thốn. 

Nguyện thứ tư: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu 

tình tu theo tà đạo, thì ta khiến cho họ quay về an trụ trong đạo bồ đề, hoặc có 

những người tu hành theo hạnh Thinh văn, Độc giác, thì ta cũng lấy pháp dại 

thứa mà dạy bảo cho họ 

Nguyện thứ năm: Ta nguyện đời sau, khi đặng đạo Bồ đề, nếu có chúng hữu 

tình nhiều vô lượng vô biên ở trong giáo pháp của ta mà tu hành theo hạnh 

thanh tịnh thì ta khiến cho tất cả đuề giữ được giới pháp hoàn toàn đầy đủ cả 

tam tụ tịnh giới. Giả sử có người nào bị tội hủy phàm giới pháp mà khi đã 

được nghe danh hiệu ta thì trở lại được thanh tịnh, khỏi sa vào đường ác. 

Nguyện 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 liệu, tay chân tật nguyền, lát hủi, điên cuồng, chịu tất 
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cả những bệnh khổ ấy mà khi đã nghe danh hiệu ta thì liền được thân hình 

đoan chánh, tâm tánh khôn ngoan, các căn đầy đủ, không còn những bệnh 

khổ ấy nữa 

Nguyện thứ bảy: Ta nguyện đời sau khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có 

chúng hữu tình nào bị những chứng bệnh 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 nghèo hèn, khốn khổ, mà hễ danh hiệu ta đã nghe 

lọt vào tai một lần thì tất cả bịnh 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. 

Nguyện 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 vô thượng Bồ đề 

Nguyện thứ chín: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, thì khiến 

cho những chúng hữu tình ra khỏi vòng lưới ma nghiệp, được giải thoát tất cả 

sự ràng buộc của ngoại đạo. Nếu có những kẻ nào sa vào rừng ác kiến, ta 

nhiếp dẫn họ về với chánh kiến và dần dần khiến họ tu tập theo các hạnh Bồ 

Tát đặng mau chứng đạo chánh đẳng Bồ dề. 

Nguyện thứ mười: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu có 

chúng hữu tình nào mà pháp luật nhà vua gia tội phải 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 mỗi khổ buồn rầu, bứt rứt, hễ nghe đến danh 

hiệu ta thì nhờ sức oai thần phước đức cùa ta đều được giải thoát tất cả những 

nỗi ưu khổ ấy. 

Nguyện thứ mười một: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu 

có chúng hữu tình nào bị đói khát hoành hành, đến nỗi vì tìm 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 nhiệm mầu kiến lập cho họ cái cảnh giới an lạc hoàn toàn. 

Nguyện thứ mười hai: Ta nguyện đời sau, khi chứng được đạo Bồ đề, nếu 

có chúng hữu tình nào nghèo đến nỗi 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 tất cả các 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. 

 

Hôm nay nhân ngày pháp hội Dược Sư con thành tâm đảnh lễ Tam Bảo, và 

thắt chỉ ngũ sắc dâng lên lời khấn nguyện : 
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1) Trước những khổ nghèo vì vận nước nổi trôi, vì những bất công của xã hội 

vậy mà Cha Mẹ vẫn phấn đấu, nhẫn nhục để nuôi dưỡng, lo cho 7 anh em 

chúng con đầy đủ, không quản nhọc nhằn, vậy mà con chưa tròn chữ hiếu 

trong đời này nên con thành kính khấn nguyện lên Đức Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai cho con các đời sau, khi sanh ra đời con luôn gặp được phước 

duyên để phụng dưỡng cha mẹ, cho cha mẹ con được trọn niềm vui vì những 

người con hiếu thảo. 

2) Trước những ngục tù, trại giam của những chế độ độc tài, giam giữ con 

người vì thù hằn, ích kỷ, con xin thành tâm cung kính khấn nguyện lên Đức 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cho những nơi này trở thành chùa chiền, 

thánh thất để nuôi dưỡng tâm linh con người.  

3) Trước những sự đào mương, đào kinh phá rừng vô tội vạ vì không có kiến 

thức nên đã gây nên những cơn lụt lội lớn cho Việt Nam, con xin thành tâm 

cung kính khấn nguyện lên Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai giúp cho 

những người gây ra thảm cảnh này nhận ra những sai lầm của mình để cho 

dân lành không còn bị khổ đau. 

4) Trước những thức ăn độc hại của Trung Quốc, những sự thải chất hóa học 

bừa bãi từ nhà máy của họ, con xin thành tâm cung kính khấn nguyện lên 

Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai giúp cho họ ý thức được rằng không vì 

sự lợi dưỡng mà phá hoại môi sinh của con người. 

5) Trước những hình hài trơ xương, đói lạnh của các em bé Phi Châu, con xin 

thành tâm cung kính khấn nguyện lên Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 

giúp cho nơi đây phát sanh ra nhiều loại hoa trái xanh tươi, những dòng sông 

tươi mát phát xuất từ tình thương của con người, giúp cho các em được sống 

đời sống ấm no của trẻ thơ. 

7) Trước những khổ đau của thế giới hôm nay, vì lòng tham dục vọng, ích kỷ, 

đã tạo ra nhiều cảnh khổ đau và đói nghèo cho con người, con xin thành tâm 

cung kính đảnh lễ Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai và dâng lên lời khấn 

nguyện cho thế giới hôm nay rạng rỡ tình người, không còn những hận thù, 

đấu tranh và chia rẽ. 

8) Trước những khổ đau và đọa đày của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế kỷ, 

con xin thành tâm cung kính khấn nguyện cho dân tộc Việt Nam không còn 

khổ đau, nước Việt Nam ngày càng thêm tươi sáng để ngẩng cao đầu với thế 

giới hôm nay. 

9) Trước những khó khăn vì tài chánh để xây dựng lên chùa chiền nơi xã hội 

Tây Phương này, và nhiều yếu tố chi phối khác của xã hội, con thành tâm 

cung kính khấn nguyện lên Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cho nơi 

đây phát sanh nhiều hạt giống Bồ Đề để xoa dịu tâm linh của con người nơi 

này.  

10) Trước những thiên tai của quả đất này, con xin thành tâm cung kính khấn 

nguyện Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai gia hộ cho mọi nơi, các quốc 
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gia trên thế giới này không còn những hiểm họa của thiên tai, nơi nơi đều an 

lạc để nuôi dưỡng tâm linh của con người. 

11) Trước những sự khổ đau của con người, con xin được thành tâm cung 

kính khấn nguyện lên Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai cho con có 

được phương tiện khéo để con được chia sẻ, xoa dịu những nỗi khổ đau của 

những cuộc đời bất hạnh hơn con. 

12) Con xin thành tâm cung kính đảnh lễ Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang 

Như Lai kính nguyện Ngài gia hộ cho chúng con, những người có mặt trên 

hành tinh này đều phát tâm Bồ Đề, nơi đâu cũng có hoa trái của tình thương, 

cùng chia sẻ, thương yêu và đùm bọc nhau như chính trái tim và hơi thở của 

mình. 

 

Con xin được đảnh lễ 12 vị Đại Tướng Dược Xoa đã phát nguyện trọn đời 

quy y Phật Pháp Tăng và thề gánh vác cho chúng hữu tình làm việc nghĩa lợi, 

đưa đến sự lợi ích và an vui cũng như hộ trì cho những người đọc tụng kinh, 

hầu báo đáp ân đức của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. 

 

« Mười hai đại tướng Dược Xoa 

Giúp Phật tuyên dương, chỉ ngũ sắc gút tên kia 

Tùy nguyện đều được viên thành 

Oan nghiệp dứt sạch, phước thọ mãi khương ninh » 

  

Thay lời kết: 
 

Cũng vào dịp lễ hội Dược Sư, con nhận được bức thư dưới đây, lòng con se 

thắt lại, con xin được chuyển tiếp với ước mong rằng sẽ được cùng nhau chấp 

tay hướng theo lời kinh của Đức Phật dạy mà gửi năng lượng thương yêu đến 

những nơi khổ đau tăm tối: 

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 

Nam mô bạt xà phạt đế, bệ sát xả, lưu lô tịch lưu ly, bác lặc bà, bát ra xà dã. 

Đát tha yết đa da, a ra hắc đế, Tam Miệu tam một bà đa, đát điệt tha, án bệ sát 

thệ, bệ sát xả, tam một yết đất tóa ha 

Giải kiết, giải kiết, giải oan kiết. 

Nghiệp chướng bao đời đều giải hết 

Rửa sạch lòng trần, phát tâm thành kinh 

Đối trước Phật đài cầu xin giải kiết 

Dược Sư Phật, Dược Sư Phật 

Tiêu tai duyên thọ Dược Sư Phật 

Tùy tâm mãn nguyện Dươc Sư Phật 
 

Thư khẩn nguyện của Đạo hữu Thanh Như gửi tất cả các anh chị em khắp nơi trên 

thế giới! 
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Con kính xin Thầy, Cô và các anh chị em làm ơn cầu nguyện cùng mười phương 

chư Phật, và gởi năng lượng từ bi đến cho Colorado, để có thể tạo nên một trận 

mưa lớn cứu lấy vùng đất thân yêu đã cưu mang, nuôi dưỡng Nhóm Colorado và 

nhiều người Việt hơn 30 năm nay. 

  

Hiện thời đã có hơn 14 nơi đang bốc cháy dữ dội, không còn kiểm soát được nữa, 

có nơi đã cháy hơn 15.000 acres và hơn 32.000 người đã phải di tản khỏi nơi cư 

ngụ.  

 

Hiện thời Colorado Spring đang bị cháy lan vào trung tâm thành phố, đây là nơi 

cháy lớn nhất của nước Mỹ hiện thời, trong vòng 5 ngày hơn 300 nhà đã bị thiêu 

hủy. Trường đại học Air Force Academy lớn của nước Mỹ có thể sẽ không còn. 

Dân cư Colorado Spring đang chuẩn bị di tản. 

  

Please! Please! Please! Xin đem tâm từ bi tha thiết cầu mưa cho thành phố đau 

khổ của chúng con dưới những ngọn lửa vô tình!!! 

  

Kính xin các anh chị forward thư nầy tới những người thân quen để có thêm năng 

lượng cầu nguyện. 

  

"Con cầu xin Hồng Ân Tam Bảo, mười phương Chư Phật cùng Chư Vị Bồ Tát ban 

phước lành cho Colorado bằng những giọt mưa từ hư không rơi xuống, đây chính 

là những giọt Cam Lồ cứu lấy muôn loài trong vùng đất thân yêu Colorado của 

chúng con trong lúc nầy". 

  

Con xin kính lạy tạ Thầy, Cô và tất cả mọi người đã thành tâm gởi năng lượng lành 

và cầu nguyện cho Colorado.  

Xin đa tạ. 

Thanh Như 

 

Dược Sư 49 ngọn đèn 

Ánh quang tỏa chiếu ngày đêm an lành 

Đèn lòng khai mở chân linh 

Sáng soi hiển lộ tâm tình ngàn xưa 

Phát tâm học đạo nhất thừa 

Hoằng dương chánh pháp nhọc lao chằng sờn 

(Thầy Thích Tịnh Từ) 

 

Diệu Tâm 
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