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NGHI THỨC TỤNG NIỆM 
 

 

 

TÁN LƯ HƯƠNG 

Hương trong lư hương vừa được thắp 

Khắp các pháp giới đã được xông  

Chư Phật hải hội đều nghe thấy 

Khói hương theo chốn kết mây lành 

Thành ý kính dâng, niệm vừa khởi 

Cảm ứng chư Phật hiện toàn thân 

 

Nam mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma ha tát  

(3 lần) 
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TÁN LIÊN TRÌ 

Liên trì hải hội, Di Đà Như Lai 

Quán Âm, Thế Chí ngự liên đài 

Tiếp dẫn chúng sanh thượng kim giai 

Rộng phát nơi nơi đại thệ nguyện 

Nguyện khắp hữu tình thoát trần ai 

Nam mô Liên Trì Hải Hội Bồ Tát Ma Ha Tát 

(3 lần) 
 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

(3 lần) 

 

 

KỆ KHAI KINH 

Vô thượng thậm thâm vi diệu pháp 

Trăm ngàn vạn kiếp khó tao ngộ 

Con nay thấy nghe, được thọ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa  
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Nam mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát 

 (3 lần) 

 

KINH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ 

Tôi nghe như vầy:  Một thời, Đức 

Phật tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, Xá 

Vệ quốc, với một ngàn hai trăm năm 

mươi đại Tỳ Kheo Tăng, đều là đại A 

La Hán, mọi người đều biết:  Trưởng 

Lão Xá Lợi Phất, Ma Ha Mục Kiền 

Liên, Ma Ha Ca Diếp, Ma Ha Ca 

Chiên Diên, Ma Ha Câu Hy La, Ly Bà 

Đa, Châu Lợi Bàn Đà Già, Nan Đà, A 

Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, 

Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà 

Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, 

A Nậu Lâu Đà, các đại đệ tử như vậy.  

Đồng thời có chư Bồ Tát Ma Ha Tát:  

Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A 
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Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, 

Thường Tinh Tấn Bồ Tát, và các đại 

Bồ Tát như thế cùng Thích Đề Hoàn 

Nhân, v.v. vô lượng chư Thiên đại 

chúng đều đến.  

Bấy giờ, Phật bảo Trưởng Lão Xá 

Lợi Phất: 

Từ đây về hướng Tây, qua mười 

vạn ức Phật độ có thế giới tên là Cực 

Lạc, nơi ấy có Đức Phật danh hiệu là 

A Di Đà, hiện tại đang thuyết pháp.  

Xá Lợi Phất!  Cõi đó vì sao tên là 

Cực Lạc?  Chúng sanh nơi đó không 

có các khổ, chỉ hưởng điều vui, vì thế 

tên là Cực Lạc. 

Lại nữa, Xá Lợi Phất!  Cực Lạc quốc 

độ có bảy tầng lan can, bảy tầng lưới 

giăng, bảy tầng hàng cây đều bằng 
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bốn báu, vây quanh giáp vòng, vì thế 

cõi ấy tên là Cực Lạc. 

Lại nữa, Xá Lợi Phất!  Cực Lạc quốc 

độ có ao bảy báu, trong đó tràn đầy 

nước Tám Công Đức, đất dưới đáy ao 

thuần là cát vàng.  Bậc thềm, lối đi 

bốn phía đều do vàng, bạc, lưu ly, pha 

lê hợp thành.  Trên có lầu các cũng 

được trang hoàng trang nghiêm bằng 

vàng, bạc, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích 

châu, mã não. 

Hoa sen trong ao lớn như xa luân,  

hoa xanh hào quang xanh, hoa vàng 

hào quang vàng, hoa đỏ hào quang đỏ, 

hoa trắng hào quang trắng, vi diệu 

hương khiết. 

Xá Lợi Phất! Cực Lạc quốc độ 

thành tựu công đức trang nghiêm như 

vậy. 
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Lại nữa, Xá Lợi Phất!  Ở cõi Phật 

đó, thường tấu nhạc trời, hoàng kim 

làm đất, ngày đêm sáu thời trời mưa 

hoa Mạn-đà-la.  Chúng sanh nơi ấy 

thường lúc sáng sớm, đều lấy lẵng hoa 

đựng nhiều diệu hoa, đem đi cúng 

dường mười vạn ức Phật ở các phương 

khác; ngay lúc giờ ăn, trở về nước 

mình, dùng bữa xong đi kinh hành. 

Xá Lợi Phất!  Cực Lạc quốc độ 

thành tựu công đức trang nghiêm như 

vậy. 

Lại nữa, Xá Lợi Phất!  Cõi đó 

thường có đủ loại chim kỳ diệu, nhiều 

màu sắc: bạch hạc, khổng tước, anh 

vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mạng.  

Ngày đêm sáu thời, những loài chim 

này cất lên thanh âm hòa nhã.  Thanh 



Kinh Phật Thuyết A Di Đà - 7 
  

âm đó diễn sướng1 các pháp như Ngũ 

Căn, Ngũ Lực, Thất Bồ Đề Phần, Bát 

Thánh Đạo Phần,….  Chúng sanh nơi 

ấy nghe âm thanh này, tất cả đều niệm 

Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

Xá Lợi Phất!  Ông đừng cho rằng 

các loài chim này thật do tội báo sanh 

ra.  Tại vì sao vậy?  Vì quốc độ Phật đó 

không có ba đường ác.  Xá Lợi Phất!  

Cõi nước Phật ấy còn không có tên của 

ba ác đạo, huống chi có thật.  Những 

loài chim này đều do A Di Đà Phật 

muốn pháp âm được tuyên lưu nên 

biến hóa ra.  

Xá Lợi Phất!  Ở cõi Phật đó, gió nhẹ 

lay động các hàng cây báu cùng các 

lưới báu, phát ra âm thanh vi diệu, ví 
                                                             
1
  Diễn sướng (演畅):  Trong Kinh A Di Đà Sớ Sao, Đại Sư Liên 

Trì giảng: “Diễn (演) là mở rộng ra bởi vì nghĩa vô tận.  Sướng 

(畅) là giải cho thông vì ý không ngăn trệ.  Như thế, diễn giải 

các pháp Căn, Lực, Giác, Đạo, cả 37 đạo phẩm vậy”.  
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như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời trỗi 

lên.  Ai nghe thanh âm này đều tự 

nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm 

Pháp, niệm Tăng. 

Xá Lợi Phất!  Quốc độ Phật đó 

thành tựu công đức trang nghiêm như 

vậy. 

Xá Lợi Phất!  Ông nghĩ thế nào?  

Phật đó vì sao danh hiệu là A Di Đà? 

Xá Lợi Phất!  Phật đó có quang 

minh vô lượng, chiếu khắp cõi nước 

trong mười phương không hề chướng 

ngại, vì thế danh hiệu là A Di Đà. 

Lại này Xá Lợi Phất!  Thọ mạng 

Đức Phật đó và nhân dân của Ngài là 

vô lượng vô biên a-tăng-kỳ kiếp, vì 

vậy danh hiệu là A Di Đà. 

Xá Lợi Phất!  A Di Đà Phật thành 

Phật đến nay đã được mười kiếp. 
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Lại nữa, Xá Lợi Phất!  Phật đó có vô 

lượng vô biên Thanh Văn đệ tử, đều 

là A La Hán, không thể dùng toán số 

mà biết được.  Các hàng Bồ Tát cũng 

nhiều như thế. 

Xá Lợi Phất!  Quốc độ Phật đó 

thành tựu công đức trang nghiêm như 

vậy. 

Lại này Xá Lợi Phất!  Chúng sanh 

sanh về Cực Lạc đều là A Bệ Bạt Trí.  

Trong đó có nhiều vị là bậc Nhất Sanh 

Bổ Xứ, số ấy rất đông, không thể dùng 

toán số mà biết được, chỉ có thể lấy số 

vô lượng, vô biên a-tăng-kỳ mà nói. 

Xá Lợi Phất!  Chúng sanh nghe 

được những điều trên đây, phải nên 

phát nguyện, nguyện sanh cõi ấy.  Đó 

là vì sao?  Vì được tụ hội cùng một 
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chỗ với các Thượng Thiện Nhân như 

thế. 

Xá Lợi Phất!  Không thể dùng chút 

ít thiện căn, phước đức, nhân duyên 

mà được sanh về cõi đó. 

Xá Lợi Phất!  Nếu có thiện nam tử, 

thiện nữ nhân nghe nói về A Di Đà 

Phật, chấp trì danh hiệu – hoặc một 

ngày, hoặc hai ngày, hoặc ba ngày, 

hoặc bốn ngày, hoặc năm ngày, hoặc 

sáu ngày, hoặc bảy ngày nhất tâm bất 

loạn; người đó khi thọ mạng sắp hết, 

A Di Đà Phật cùng chư Thánh chúng 

hiện ở trước mặt.  Đến lúc mạng 

chung, người này tâm không điên 

đảo, liền được vãng sanh Cực Lạc 

quốc độ của A Di Đà Phật. 

Xá Lợi Phất!  Ta thấy lợi ích như 

thế, nên thuyết những lời này.  Nếu có 
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chúng sanh nghe lời ta thuyết, phải 

nên phát nguyện sanh về cõi đó. 

Xá Lợi Phất!  Như ta hôm nay tán 

thán lợi ích công đức không thể nghĩ 

bàn của A Di Đà Phật   , Đông phương 

cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng 

Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang 

Phật, Diệu Âm Phật,....  Hằng hà sa số 

chư Phật như thế, đều ở tại nước 

mình, hiện tướng lưỡi rộng dài che 

khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói 

lời thành thật:  "Chúng sanh các ông 

phải tin Kinh Xưng Tán Công Đức 

Không Thể Nghĩ Bàn Được Tất Cả 

Chư Phật Hộ Niệm này". 

Xá Lợi Phất!  Thế giới phương 

Nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, 

Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm 

Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô 
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Lượng Tinh Tấn Phật,....  Hằng hà sa 

số chư Phật như thế, đều ở tại nước 

mình, hiện tướng lưỡi rộng dài che 

khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói 

lời thành thật:  "Chúng sanh các ông 

phải tin Kinh Xưng Tán Công Đức 

Không Thể Nghĩ Bàn Được Tất Cả 

Chư Phật Hộ Niệm này". 

Xá Lợi Phất!  Thế giới phương Tây 

có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng 

Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, 

Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo 

Tướng Phật, Tịnh Quang Phật,....  

Hằng hà sa số chư Phật như thế, đều ở 

tại nước mình, hiện tướng lưỡi rộng 

dài che khắp tam thiên đại thiên thế 

giới, nói lời thành thật:  "Chúng sanh 

các ông phải tin Kinh Xưng Tán Công 

Đức Không Thể Nghĩ Bàn Được Tất 
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Cả Chư Phật Hộ Niệm này". 

Xá Lợi Phất!  Thế giới phương Bắc 

có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm 

Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, 

Võng Minh Phật,....  Hằng hà sa số 

chư Phật như thế, đều ở tại nước 

mình, hiện tướng lưỡi rộng dài che 

khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói 

lời thành thật:  "Chúng sanh các ông 

phải tin Kinh Xưng Tán Công Đức 

Không Thể Nghĩ Bàn Được Tất Cả 

Chư Phật Hộ Niệm này". 

Xá Lợi Phất!  Hạ phương thế giới 

có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh 

Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng 

Phật, Trì Pháp Phật,....  Hằng hà sa số 

chư Phật như thế, đều ở tại nước 

mình, hiện tướng lưỡi rộng dài che 

khắp tam thiên đại thiên thế giới, nói 
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lời thành thật:  "Chúng sanh các ông 

phải tin Kinh Xưng Tán Công Đức 

Không Thể Nghĩ Bàn Được Tất Cả 

Chư Phật Hộ Niệm này". 

Xá Lợi Phất!  Thượng phương thế 

giới có Phạm Âm Phật, Tú Vương 

Phật, Hương Thượng Phật, Hương 

Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tạp 

Sắc Bảo Hoa Nghiêm Thân Phật, Ta La 

Thọ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, 

Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu 

Di Sơn Phật,....  Hằng hà sa số chư 

Phật như thế, đều ở tại nước mình, 

hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp tam 

thiên đại thiên thế giới, nói lời thành 

thật:  "Chúng sanh các ông phải tin 

Kinh Xưng Tán Công Đức Không Thể 

Nghĩ Bàn Được Tất Cả Chư Phật Hộ 

Niệm này". 
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Xá Lợi Phất!  Ông nghĩ thế nào?  Vì 

sao Kinh này tên là “Kinh Được Tất 

Cả Chư Phật Hộ Niệm”? 

Xá Lợi Phất!  Nếu có thiện nam tử, 

thiện nữ nhân nghe được Kinh này 

mà thọ trì, và nghe danh hiệu chư 

Phật, thì các thiện nam tử cùng thiện 

nữ nhân ấy đều được tất cả chư Phật 

hộ niệm, đều đắc Bất Thoái Chuyển 

nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 

Đề.  Vì vậy, Xá Lợi Phất!  Các ông đều 

phải tin nhận lời ta và lời chư Phật. 

Xá Lợi Phất!  Nếu có người đã phát 

nguyện, nay phát nguyện, sẽ phát 

nguyện, muốn sanh về cõi nước của A 

Di Đà Phật; thì những người này – 

hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ 

sanh về nơi ấy – đều đắc Bất Thoái 

Chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu 
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Tam Bồ Đề.  Vì vậy, Xá Lợi Phất!  Các 

thiện nam tử, thiện nữ nhân, nếu có ai 

tin, phải nên phát nguyện sanh về cõi 

đó. 

Xá Lợi Phất!  Như ta nay xưng tán 

công đức không thể nghĩ bàn của chư 

Phật, những vị Phật đó cũng xưng tán 

công đức không thể nghĩ bàn của ta 

mà nói lời này:  "Thích Ca Mâu Ni 

Phật    có thể làm được việc hi hữu và 

vô cùng khó:  Có thể trong cõi Ta Bà 

đời ác năm trược – Kiếp trược, Kiến 

trược, Phiền Não trược, Chúng Sanh 

trược, Mạng trược – đắc A Nậu Đa La 

Tam Miệu Tam Bồ Đề; vì các chúng 

sanh thuyết pháp môn mà tất cả thế 

gian khó tin này." 

Xá Lợi Phất!  Phải biết rằng, ta 

trong đời ác Ngũ Trược làm được việc 
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khó ấy − đắc A Nậu Đa La Tam Miệu 

Tam Bồ Đề, vì tất cả thế gian thuyết 

pháp khó tin này − thật vô cùng khó. 

Khi Phật thuyết Kinh này xong   , 

Xá Lợi Phất cùng chư Tỳ Kheo, tất cả 

thế gian, Trời, người, A Tu La, v.v. 

nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ tin 

nhận, đảnh lễ lui ra.  

 

KINH PHẬT THUYẾT A DI ĐÀ 

Hết 
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CHÚ VÃNG SANH 

Bạt nhất thiết nghiệp chướng căn 

bản đắc sanh Tịnh Độ Đà-ra-ni:  

Nam mô A Di đa bà dạ.  Đa tha dà 

đa dạ.  Đa địa dạ tha.  A di rị đô bà tỳ.  

A di rị đa tất đam bà tỳ.  A di rị đa, tì 

ca lan đế.  A di rị đa, tì ca lan đa.  Dà 

di nị, dà dà na.  Chỉ đa ca lệ,   Sa Bà 

ha. 

(3 lần) 
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TÁN PHẬT 

A Di Đà Phật thân kim sắc 

Tướng hảo quang minh khôn sánh bằng 

Bạch hào uyển chuyển, năm Tu Di 

Mắt biếc hồng, trong thanh bốn biển 

Trong quang minh hóa Phật vô số 

Hóa Bồ Tát cũng thật vô biên 

Bốn mươi tám nguyện độ chúng sanh 

Chín phẩm đều đăng lên bờ Giác 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới 

Đại Từ Đại Bi A Di Đà    Phật 

Nam mô A Di Đà Phật… 

A Di Đà Phật…
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Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát            

(3 lần – 1 lạy) 

Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát                 

(3 lần – 1 lạy) 

Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát 

(3 lần – 1 lạy) 

 

(Hồi hướng phát nguyện vãng sanh:  Tùy theo 

thời khóa hay tâm ý, có thể chọn một trong bốn 

bài sau:  1. Văn Phát Nguyện Vãng Sanh.  2. 

Tịnh Độ Văn.  3. Nguyện Vãng Sanh.  4. Hồi 

Hướng) 
 

 

VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH 
Đại Sư Liên Trì 

Cúi lạy phương Tây cõi An Lạc 

Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo Sư 

Nay con phát nguyện, nguyện vãng sanh 

Xin Đấng Từ Bi thương nhiếp thọ 
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Đệ tử <tên, pháp danh>, vì khắp 

bốn ân, ba cõi, pháp giới chúng sanh, 

cầu đạo Nhất Thừa Vô Thượng Bồ Ðề 

của chư Phật, chuyên tâm trì niệm A 

Di Ðà Phật vạn đức hồng danh, cầu 

sanh Tịnh Ðộ.  

Lại vì nghiệp trọng phước khinh, 

chướng sâu huệ cạn, tâm nhiễm ô loạn 

động, tịnh đức khó thành.  Nay đối 

trước Phật, kính gieo năm vóc, bày tỏ 

một lòng, chí thành sám hối.  Con và 

chúng sanh, bao kiếp đến nay, bổn 

tịnh tâm mê muội, thỏa sức tham sân 

si, nhiễm ô ba nghiệp, vô lượng vô 

biên tội cấu đã làm, vô lượng vô biên 

nghiệp oan đã kết, nguyện đều tiêu 

diệt.  

Từ ngày hôm nay, lập thệ nguyện 

sâu, xa lìa pháp ác, thề không tái tạo, 
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siêng tu Thánh đạo, thề chẳng thoái 

đọa, thề thành Chánh Giác, thề độ 

chúng sanh.  

Xin Đức A Di Đà Phật dùng 

nguyện lực từ bi, chứng biết cho con, 

thương xót đến con, gia bị cho con.  

Nguyện trong thiền quán, hoặc lúc 

mộng mị, được thấy thân kim sắc của 

A Di Đà Phật, được dạo qua cõi báu 

trang nghiêm của A Di Đà Phật.  Được 

A Di Đà Phật dùng cam lộ rưới đầu, 

quang minh chiếu thân, tay xoa đầu 

con, áo đắp thân con, khiến cho 

chướng cũ của con tự tiêu trừ, thiện 

căn tăng trưởng, phiền não chóng tan, 

đốn phá vô minh, viên giác diệu tâm, 

bỗng nhiên khai ngộ, Tịch Quang 

chân cảnh thường được hiện tiền.  
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Đến khi mạng sắp hết, biết trước 

ngày giờ, thân không có bất kỳ bệnh 

khổ ách nạn nào, tâm dứt tất cả tham 

luyến mê hoặc, các căn yên vui an lạc, 

chánh niệm phân minh, an tường xả 

bỏ báo thân như vào thiền định.  A Di 

Đà Phật và Quán Âm, Thế Chí, cùng 

chư Thánh Hiền, phóng quang tiếp 

dẫn, đưa tay dìu dắt.  Lầu các tràng 

phan, nhạc trời hương lạ, Thánh cảnh 

Tây Phương hiện rõ trước mắt, khiến 

cho chúng sanh, kẻ thấy người nghe, 

hoan hỷ cảm thán, phát tâm Bồ Đề.  

Bấy giờ, con ngồi đài kim cang, đi 

theo sau Phật, như trong khoảng khảy 

ngón tay, sanh vào nước Cực Lạc, ở 

trong hoa sen, nơi ao thất bảo.  Khi 

hoa nở, thấy Phật và chư Bồ Tát, nghe 

pháp âm kỳ diệu, được Vô Sanh 
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Nhẫn.  Trong một khoảnh khắc, thừa 

sự chư Phật, liền được thọ ký.  Được 

thọ ký xong, tam thân tứ trí, ngũ nhãn 

lục thông, vô lượng trăm ngàn Đà-ra-

ni môn, tất cả công đức đều được 

thành tựu.  

Về sau, không rời An Dưỡng, trở 

lại Ta Bà, vô số phân thân khắp cả 

mười phương, dùng bất khả tư nghị 

tự tại thần lực, các thứ phương tiện độ 

thoát chúng sanh, đều khiến lìa nhiễm 

ô, đắc lại tịnh tâm, đồng sanh Tây 

Phương, vào ngôi Bất Thoái.  

Đại nguyện như vậy, thế giới vô 

tận, chúng sanh vô tận, nghiệp và 

phiền não tất cả đều vô tận, nguyện 

con cũng vô tận.  Nay con lễ Phật phát 

nguyện, tu trì công đức, hồi hướng 

cúng dường chúng hữu tình, báo đền 
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khắp bốn ân, giúp cùng ba cõi, pháp 

giới chúng sanh đều trọn thành Phật 

đạo. 

Nam Mô A Di Đà Phật 

 
 

TỊNH ĐỘ VĂN 
Từ Vân Sám Chủ 

Nhất tâm quy mạng Cực Lạc thế 

giới A Di Đà Phật.  Xin đem tịnh 

quang soi chiếu thân con, dùng thệ 

nguyện từ bi nhiếp thọ con. 

Nay con chánh niệm, xưng danh 

Như Lai, vì đạo Bồ Đề cầu sanh Tịnh 

Độ.  Xưa Phật lập thệ:  Nếu có chúng 

sanh muốn sanh nước ta, chí tâm tin 

ưa, dù chỉ mười niệm, nếu không 

được sanh, ta không thành Phật. 
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Con theo nhân duyên niệm Phật 

này, được vào biển đại thệ của Như 

Lai.  Nhờ Phật từ lực, chúng tội tiêu 

trừ, căn lành tăng trưởng.  Đến lúc 

lâm chung, biết trước ngày giờ, thân 

không bệnh khổ, tâm không tham 

luyến, ý không điên đảo, như vào 

thiền định.  Phật cùng Thánh chúng, 

tay nâng đài vàng, đến tiếp dẫn con.  

Trong khoảng một niệm, sanh Cực 

Lạc quốc.  Hoa nở thấy Phật, liền nghe 

Phật Thừa, đốn khai Phật Huệ, độ 

khắp chúng sanh, mãn nguyện Bồ Đề. 

 

Thập phương tam thế nhất thiết Phật 

Nhất thiết Bồ Tát Ma Ha Tát 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật 
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NGUYỆN VÃNG SANH 

Nguyện sanh về Tịnh Độ phương Tây 

Chín phẩm hoa sen là cha mẹ 

Hoa khai, thấy Phật, ngộ Vô Sanh 

Bất Thoái Bồ Tát làm bạn lữ  
 

 

HỒI HƯỚNG 

Nguyện đem công đức này 

Trang nghiêm Phật Tịnh Độ 

Trên đền bốn ân nặng 

Dưới cứu ba đường khổ 

Nếu có ai thấy nghe 

Đều phát tâm Bồ Đề 

Hết một báo thân này 

Cùng sanh Cực Lạc quốc 
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TAM QUY Y 

Tự quy y Phật   , xin nguyện chúng sanh 

thấu hiểu đại đạo, phát Vô Thượng tâm. 

(1 lạy)  

 

Tự quy y Pháp   , xin nguyện chúng sanh 

thâm nhập Kinh tạng, trí tuệ như biển. 

(1 lạy) 

 

Tự quy y Tăng   , xin nguyện chúng sanh 

thống lý đại chúng, tất cả vô ngại. 

Đảnh lễ Thánh chúng. 

(1 lạy) 

 

 

 

 

 

(1 lạy) 

(1 lạy) 

(1 lạy) 



 

QUY TẮC TU HỌC 
Lời Khai Thị của Đại Sư Ấn Quang2 

 

 

Bất luận là người tu tại gia hay xuất 

gia, cần phải: 

- Trên kính, dưới hòa. 

- Nhẫn điều mà người khác không 

thể nhẫn được. 

- Làm những việc mà người khác 

không thể làm được. 

- Thay người làm những việc cực 

nhọc. 

- Thành toàn việc tốt cho người. 

- Khi tĩnh tọa, thường nghĩ đến điều 

lỗi của mình. 

                                                             
2 Trích dịch từ Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển 

thượng - Thư trả lời cư sĩ Diệp Phước Bị (Thư thứ nhất). 
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- Lúc nhàn đàm, đừng bàn đến điều 

sai trái của người. 

- Lúc đi, đứng, nằm, ngồi, ăn, mặc, từ 

sáng đến tối, từ tối đến sáng, một 

câu Phật hiệu không để gián đoạn, 

hoặc niệm nho nhỏ, hoặc niệm 

thầm.  Ngoài việc niệm Phật, đừng 

dấy khởi một niệm nào khác.  Nếu 

khởi vọng niệm, phải tức thời bỏ 

ngay. 

- Thường có lòng hổ thẹn và tâm sám 

hối. 

- Mặc dù đã tu trì, vẫn luôn hiểu công 

phu của ta rất nông cạn, chẳng nên 

tự kiêu căng, khoa trương. 

- Chỉ xem xét chuyện nhà mình, 

không để ý chuyện nhà người. 



Quy Tắc Tu Học - 31 
 

31 
 

31 
 

- Chỉ noi theo gương tốt, không bắt 

chước gương xấu. 

- Hãy xem mọi người đều là Bồ Tát, 

chỉ riêng mình ta quả là phàm phu. 

Thật sự có thể y như lời tôi mà tu 

hành, nhất định được vãng sanh Tây 

Phương Cực Lạc Thế Giới. 

 

Nam Mô A Di Đà Phật 

 



 



 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 
 

 

 



 



 

TRÍCH DỊCH KINH A DI ĐÀ YẾU GIẢI 
CỦA ĐẠI SƯ NGẪU ÍCH 

 

 

1. Tôi nghe như vầy:  Một thời, Đức Phật 

tại vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc, Xá Vệ 

quốc (Như thị ngã văn:  Nhất thời Phật tại 

Xá Vệ quốc, Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên):  ‚Như 

thị (Như vầy)‛ nêu lên Tín Nguyện, ‚ngã 

văn (tôi nghe)‛ ghi rõ Sư thừa, ‚nhất thời 

(một thời)‛ bày tỏ cơ cảm.  ‚Phật‛ chỉ vị 

Giáo Chủ.  ‚Xá Vệ...‛ ghi rõ nơi thuyết 

Kinh.  Diệu lý Thật Tướng cổ kim bất 

biến, nên gọi là ‚như‛.  Dựa vào lý Thật 

Tướng, niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ, 

quyết định không sai, gọi là ‚thị‛.  Thật 

Tướng không phải là ngã, không phải là 

vô ngã, A Nan không hủy bỏ giả danh 

nên vẫn xưng là ‚ngã‛.  Nhĩ căn phát 

sanh nhĩ thức, chính mình lắng nghe1 

                                                             
1 Nghe (聆): Âm Hán-Việt đọc là Linh. Theo Tự Điển Trích Dẫn 

và Thiều Chửu, có nghĩa “nghe rồi lĩnh ngộ được ý”. 
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viên âm, như hư không in ấn vào hư 

không, nên gọi là ‚văn‛.  ‚Thời‛ không 

phải là pháp thật, chỉ vì Thầy và đệ tử 

đạo hợp, nói – nghe vẹn toàn nên gọi là 

‚nhất thời‛2. 

Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc:  Trưởng giả 

Cấp Cô Độc trải vàng mua vườn của Thái 

Tử [Kỳ Đà] để cúng dường Phật và Tăng.  

Kỳ Đà cảm thán, cúng dường đất còn lại, 

vì vậy có tên ghép là vườn Kỳ Thọ Cấp 

Cô Độc. 

2. Bồ Tát3 Ma Ha Tát:  Ở đây gọi là “Đại 

Đạo Tâm, thành tựu chúng sanh”, đồng 

thời vận dụng cả hai bi và trí, tự lợi kiêm 

lợi tha. 
                                                             

2 Nhất thời:  Kinh A Di Đà Sớ Sao giảng:  “Người xưa nói, chỗ 
thấy biết của Tam Thừa, Thánh, phàm về Báo Thân và Hóa 
Thân Phật, cùng năm tháng dài ngắn, thành Phật đã lâu hay 
mau, mỗi mỗi chẳng đồng; [nên] nay chỉ lấy khoảnh khắc khi 
Phật và đệ tử, thầy trò cơ cảm gặp nhau, nói - nghe xong thì 
gọi đó là Nhất Thời.” 

3 Bồ Tát (菩萨):  Đại Sư Liên Trì cũng có nói trong Kinh A Di Đà 

Sớ Sao, Bồ Tát ở đây gọi là Giác Hữu Tình, có ba nghĩa.  
Trong đó có một nghĩa là “bi, trí sở duyên”.  Nói Giác là sở tu 
Phật đạo, Tình là hóa độ chúng sanh – trên thì dùng Trí cầu 
Phật quả, dưới thì lấy lòng Từ Bi độ hóa chúng sanh. 
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3. Thích Đề Hoàn Nhân:  Ở đây gọi là Năng 

Vi Chủ, tức là Đao Lợi Thiên Vương. 

4. Phật độ: Nơi giáo hóa của một vị Phật là 

một ‚tam thiên đại thiên thế giới‛.  (<) Một 

ngàn “tứ thiên hạ” là một “tiểu thiên thế 

giới”.  Một ngàn tiểu thiên thế giới là một 

“trung thiên thế giới”.  Một ngàn trung 

thiên thế giới là một “đại thiên thế giới” 

(tức ‚tam thiên đại thiên thế giới‛: một tỷ thế 

giới)4. 

5. Hỏi:  Vì sao Cực Lạc ở phương Tây?  

Đáp:  Đây không phải là câu hỏi hay.  Giả 

sử Cực Lạc ở phương Đông, ông lại hỏi vì 

sao ở phương Đông.  Vậy không phải là 

hý luận hay sao?  Huống chi, từ mười 

một vạn ức Phật độ mà nhìn, [Cực Lạc] lại 

ở phương Đông rồi, chỗ nào đáng để nghi 

ngờ nữa đây? 

                                                             
4 Pháp Sư Viên Anh giảng: “Ba lần dùng chữ thiên (ngàn) ở đây 

nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới.” 
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6. Có thế giới tên là Cực Lạc (Hữu thế giới 

danh viết Cực Lạc):  Trình bày tên của quốc 

độ trong Y Báo.  Dọc thì gồm cả ba đời để 

phân rõ thời kiếp; ngang thì hết cả mười 

phương nhằm xác định ranh giới; do đó 

gọi là ‚thế giới‛5. 

7. Có Đức Phật danh hiệu là A Di Đà (Hữu 

Phật hiệu A Di Đà):  Trình bày danh hiệu 

của vị Giáo Chủ trong Chánh Báo, [sẽ] 

được giải thích rộng hơn trong phiên dịch 

[danh hiệu Ngài] ở phần sau. 

(<) 

Lại nữa, thế giới và Phật đều nói là “Có 

(Hữu)”, đầy đủ bốn nghĩa:  

 Đích xác nêu lên cảnh thật, khiến 

[chúng sanh] ưa thích, mong cầu.  

 Lời chân thật chỉ bày, khiến [chúng 

sanh] chuyên nhất. 

                                                             
5 Thế giới (世界):  Kinh A Di Đà Sớ Sao cũng giảng: “Thế là 

Thời, là quá khứ, hiện tại, vị lai.  Giới là Xứ, là bốn phương và 
trên dưới.  Riêng chữ Thời, riêng chữ Xứ thì Thế Giới không 
thành.  Hợp Thời và Xứ lại thì gọi là Thế Giới.” 
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 Phân biệt rõ ràng [Cực Lạc] không phải 

là thành Càn Thát Bà, dương diễm6; 

không phải là quyền biến thị hiện, tùy 

thuận căn tánh7; không phải là duyên 

ảnh hư vọng; không phải là Thiên 

Chân Niết Bàn8; vì thế phá dẹp ma tà, 

Quyền, Tiểu.  

 Biểu lộ trọn vẹn Tánh vốn đầy đủ, làm 

cho [chúng sanh] thâm chứng. 

8. Hiện tại đang thuyết pháp (Kim hiện tại 

thuyết pháp):  Rõ ràng là Y Báo và Chánh 

Báo – hai chữ “Có” đã nói ở phần trên – 

không phải là quá khứ đã diệt, không 

phải là vị lai chưa thành; đây chính là 

[lúc] cần phải phát nguyện vãng sanh, 
                                                             

6 Thành Càn Thát Bà, dương diễm:  Thần Càn Thát Bà thường 
dùng ảo thuật tạo ra cảnh thành đô – không phải là thật.  
Dương diễm:  Ảo cảnh thường thấy ở sa mạc. 

7 Không phải là quyền biến thị hiện…: Nguyên văn: Phi quyền 

hiện khúc kỳ (非权现曲示). Pháp Sư Viên Anh giảng, đây là 

bác bỏ ngụy ý của Lý Thông Huyền trong Hoa Nghiêm Hợp 
Luận, cho rằng Cực Lạc là quyền biến, thiện xảo phương tiện, 
tùy thuận nhằm tiếp dẫn chúng sanh căn tánh thấp kém. 

8 Thiên Chân Niết Bàn:  Cảnh giới Niết Bàn của Thanh Văn còn 
thiên lệch, chưa hoàn toàn là cảnh giới giác ngộ rốt ráo. 
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thân cận *A Di Đà Phật], nghe pháp, 

chóng thành Chánh Giác. 

Lại nữa, hai chữ ‚Có‛ và ‚hiện tại‛ là 

lời tựa khuyên Tín.  ‚Thế giới tên là Cực 

Lạc‛ là lời tựa khuyên Phát Nguyện.  

‚Phật danh hiệu là A Di Đà‛ là lời tựa 

khuyên Diệu Hạnh Trì Danh vậy. 

Lại nữa, ‚A Di Đà‛ là lời tựa cho Phật, 

‚thuyết pháp‛ là lời tựa cho Pháp, ‚hiện 

tại‛ hải hội là lời tựa cho Tăng.  Phật, 

Pháp, Tăng đồng nhất Thật Tướng, đó là 

lời tựa cho Thể.  Từ đây, khởi Tín, 

Nguyện, Hạnh, *đây là+ lời tựa cho Tông.  

Tín – Nguyện – Hạnh thành tựu, nhất 

định vãng sanh, thấy Phật nghe pháp, 

[đây là] lời tựa cho Dụng.  Duy nhất Phật 

giới làm cảnh sở duyên, không xen tạp gì 

khác, [đây là] lời tựa cho Giáo Tướng.  

Lời đơn giản, ý trọn vẹn vậy. 

Tín, Nguyện, Trì Danh là yếu chỉ của 

Kinh này.  Tín, Nguyện là Tuệ Hạnh, Trì 

Danh là Hành Hạnh.  Được vãng sanh 
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hay không hoàn toàn do có Tín, Nguyện 

hay không.  Phẩm vị cao hay thấp, hoàn 

toàn do Trì Danh sâu hay cạn.  Do đó, 

dùng Tuệ Hạnh để dẫn đường, lấy Hành 

Hạnh làm chánh tu, như mắt và chân 

đồng thời vận dụng vậy. 

9. Chúng sanh nơi đó không có các khổ, 

chỉ hưởng điều vui, vì thế tên là Cực Lạc:  

Cõi Ta Bà khổ vui lẫn lộn.  Thật ra, khổ là 

Khổ Khổ – [khổ] vì [các khổ] bức bách 

thân tâm.  Vui (Lạc) là Hoại Khổ vì không 

tồn tại lâu dài.  Không khổ, không vui là 

Hành Khổ vì tánh biến chuyển.  Cõi kia 

vĩnh viễn xa lìa ba sự khổ trên9 nên tên là 

Cực Lạc, khác biệt với cõi [Ta Bà] này: có 

vui là vì đối lại với khổ. 

10. Bảy tầng lan can, … đều bằng bốn báu, 

vây quanh giáp vòng:  ‚Bảy tầng‛ tiêu 

                                                             
9
  Kinh A Di Đà Sớ Sao giảng: “Người ở nước Cực Lạc là người 
đã ly dục, được thanh tịnh thì không có Khổ Khổ.  Y Báo, 
Chánh Báo vẫn thường hằng và vui thì không có Hoại Khổ.  
Vượt khỏi ra ngoài tam giới thì không có Hành Khổ.” 
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biểu cho bảy khoa đạo phẩm10.  “Bốn báu 

(tứ bảo)‛ tiêu biểu cho bốn đức: Thường, 

Lạc, Ngã, Tịnh.  ‚Vây quanh giáp vòng 

(Chu táp vi nhiễu)‛ là chỗ ở của Phật và 

Bồ Tát, v.v. nhiều vô lượng vậy.  ‚Đều 

bằng bốn báu‛ chính là tự mình công đức 

thâm sâu11.  ‚Vây quanh giáp vòng‛ chính 

là khắp nơi, chung quanh đều là các bậc 

Hiền Thánh.  Đây là nhân duyên chân 

thật của cõi Cực Lạc vậy. 

11. Hỏi:  Tịch Quang chỉ là Lý Tánh, sao có 

những trang nghiêm này?   

Đáp:  Mỗi một trang nghiêm, [trong đó] 

toàn bộ Thể là Lý Tánh.  Mỗi một Lý 

Tánh có đầy đủ trang nghiêm mới là Y 

Báo cứu cánh của chư Phật quả vị.  Nếu 

cõi Tịch Quang không đầy đủ Ngũ Trần 

                                                             
10 

  Bảy khoa đạo phẩm: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như 
Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, Bát Chánh Đạo. 

11
  Đại Sư Liên Trì cũng giảng trong Kinh A Di Đà Sớ Sao:  “Luận 
Phật Ðịa nói: „Nói bảy báu, nhưng kỳ thật cõi Tịnh Ðộ có vô 
lượng báu nhiệm mầu.‟  Cho nên biết rằng nói bốn báu là bớt 
văn tự.” 



Trích Dịch Kinh A Di Đà Yếu Giải - 43 
 

43 
 

43 
 

thắng diệu, thì có gì khác Thiên Chân 

pháp tánh. 

12. Nước Tám Công Đức (Bát Công Đức 

thủy):  

 Trong thanh, khác [nước] phương này 

bẩn đục. 

 Thanh mát, khác [nước phương này+ 

nóng, lạnh. 

 Thơm ngọt, khác [nước phương này+ 

vị mặn [hay] nhạt nhẽo, xấu kém. 

 Nhu nhuyễn, khác [nước phương 

này] thô nặng.  

 Tươi mượt, khác [nước phương này+ 

thối rửa, phai bạc. 

 An hòa, khác [nước phương này+ cấp 

bách, dữ dội.  

 Trừ đói khát, khác *nước phương này 

uống vào] sanh lạnh lẽo. 

 Trưởng dưỡng các căn, khác *nước 

phương này+ tổn hại các căn và tăng 

thêm bệnh, chìm ngập, chết đuối, v.v. 
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13. Hoa sen trong ao lớn như xa luân12:  

“Hoa luân” ở đây là kim luân (bánh xe 

vàng) của Chuyển Luân Thánh Vương, 

lớn bốn mươi dặm, mà đây chỉ là nêu ra 

hoa nhỏ nhất.  Nếu dựa theo Quán Kinh 

và Vô Lượng Thọ Như Lai Hội, lớn hay 

nhỏ thật sự không thể lượng được, bởi 

vì thân tướng [chúng sanh] trong cõi 

Đồng Cư khác nhau. 

14. Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức 

trang nghiêm như vậy:  Nói rõ trụ xứ và 

sanh xứ có đủ các trang nghiêm, đều do 

đại nguyện, đại hạnh, xứng tánh công 

đức của A Di Đà Phật mà thành tựu.  Vì 

vậy có năng lực trang nghiêm khắp cả 

bốn cõi Tịnh Độ, phổ nhiếp tất cả phàm, 

Thánh trong ba đời mười phương thế 

giới vãng sanh.  Lại nữa, Phật lấy đại 

nguyện để làm nhân nhiều thiện căn cho 

                                                             
12 Đại Sư Liên Trì cũng có nói trong Kinh A Di Đà Sớ Sao: “Xa 

Luân (车轮) là chỉ về hình dạng của hoa, lớn nhỏ không nhất 

định.  Luận Bà Sa và các thuyết nói nhiều thứ chẳng đồng, 
mỗi mỗi đều tùy căn cơ mà thấy.” 
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chúng sanh, lấy đại hạnh để làm duyên 

nhiều phước đức cho chúng sanh, khiến 

mỗi niệm của người Tín – Nguyện – Trì 

Danh đều thành tựu công đức như vậy; 

mà *công đức+ đều đã thành, không phải 

là hiện tại hay tương lai *mới thành]. 

Đây là dùng các trang nghiêm của A 

Di Đà Phật để làm bản chất tăng thượng, 

dẫn khởi những trang nghiêm trong tự 

tâm của chúng sanh.  Toàn thể Phật tức 

là chúng sanh, toàn bộ Tha chính là Tự.  

Do đó nói:  ‚Thành tựu công đức trang 

nghiêm như vậy‛. 

15. Hoàng kim làm đất: là mặt đất được 

trang nghiêm bằng bảy báu, Thể là 

hoàng kim13. 
                                                             
13 Hoàng kim (黄金):  Kinh A Di Đà Sớ Sao giảng:  “Hoàng kim 

là trên đất có ngọc lưu ly xen lẫn với vàng.  Song còn nhiều 
báu khác, không nhất định.  „Xen lẫn với vàng‟ là như Quán 
Kinh nói: „Thấy đất lưu ly chiếu sáng thấu suốt trong ngoài, 
dưới có trụ báu kim cang thất bảo nâng đất lưu ly.  Trụ hình 
bát giác do hàng trăm báu tạo thành, mỗi báu ngọc phóng 
hàng ngàn ánh quang minh, mỗi quang minh có tám mươi 
bốn ngàn màu sắc chiếu rực mặt đất lưu ly như ngàn ức mặt 
trời.  Trên đất lưu ly có những sợi vàng đan chen lẫn nhau, 
ranh giới là bảy báu phân cách phân minh.‟” 
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16. Cúng dường mười vạn ức Phật ở các 

phương khác:  Nêu rõ nhân chân thật sẽ 

đến quả tột cùng, quả Đức đều ở trọn 

khắp nơi vậy.  Hơn nữa, theo Ta Bà mà 

nói, ‚mười vạn ức Phật‛ là ngụ ý rõ ràng: 

đã sanh về Cực Lạc, trở về cúng dường 

Thích Ca, Di Lặc đều không khó.  Nếu 

được thần lực của A Di Đà Phật gia trì, 

thì xa cách mấy mà không đến được sao. 

17. Giờ ăn (Thực thời):  Chính là sáng sớm, 

vì vậy nói ‚ngay lúc (tức dĩ)‛.  Rõ ràng, 

Thần Túc [của chúng sanh ở Cực Lạc] 

không thể nghĩ bàn.  Không rời nơi đó 

mà thường khắp mười phương – không 

quá thời gian *ăn sáng+ là đã trở về.  

Đoạn Kinh văn này cho thấy rõ ở Cực 

Lạc: một thanh, một trần, một sát-na; 

cho đến cất bước, khảy ngón tay đều 

cùng với thập phương Tam Bảo quán 

triệt vô ngại.  Lại chỉ rõ:  ở Ta Bà là trược 

nặng ác chướng, cùng Cực Lạc không 

cách xa mà thành xa cách.  Vãng sanh 
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Cực Lạc, công đức thâm sâu, cùng Ta Bà 

cách ngăn mà không hề ngăn cách. 

18. Bạch hạc, khổng tước, ... thanh âm hòa 

nhã:  Đều dựa vào tên các loài chim mà 

thế gian này ưa chuộng để nói một cách 

tương tự mà thôi. 

‚Sáu thời cất lên thanh âm‛ chính là cho 

biết rằng Tịnh Độ không coi chim đậu 

nghỉ là ban đêm.  Thật sự vì thân là liên 

hoa hóa sanh, vốn dĩ không có mê muội, 

hôn trầm, nên đêm không cần ngủ.  

19. Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng:  

Nhận thức rõ ràng Từ oai không thể 

nghĩ bàn, vì thế niệm Phật.  Pháp hỷ 

nhập tâm, Pháp vị tràn đầy, vì thế niệm 

Pháp.  Cùng nghe, cùng nhận, nhất tâm 

tu chứng, vì thế niệm Tăng. 

20. Hỏi:  Bạch hạc, v.v. không phải là tên 

gọi trong ác đạo sao? 

Đáp:  Đã không có tội báo thì mỗi một 

tên đều giải thích công đức đến tột cùng 
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của Như Lai.  Nếu nói là tột cùng thì 

[tên gọi] bạch hạc, v.v. đều không ngoài 

mỹ hiệu của tánh đức, chẳng lẽ lại là ác 

danh ư? 

Hỏi: Biến hóa ra các loài chim là có 

nghĩa gì?  

Đáp:  Có “Tứ Tất Đàn” nhân duyên.   

Phàm tình thích các loài chim này, nên 

[Phật] thuận tình mà hóa ra, khiến cho 

[chúng sanh] hoan hỷ. 

Chim lại còn thuyết Pháp, khiến nghe 

mà sanh điều thiện.  

Không khởi ý tưởng xem những loài 

chim là thấp kém – đây tức là đối trị tâm 

phân biệt.  

Chim chính là Di Đà, làm cho *chúng 

sanh] ngộ được Pháp Thân bình đẳng, 

không gì không đầy đủ, không gì không 

tạo ra.  Ở đây nói rõ: âm thanh, gió nhẹ, 

cây báu, lưới giăng, và tất cả y báo, 

chánh báo là “giả thật”.  Bản thể những 
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thứ này chính là A Di Đà Phật, tam thân 

tứ đức không chút nào sai biệt. 

21. Quốc độ Phật đó thành tựu công đức 

trang nghiêm như vậy:  Nhiều lần kết 

lời bằng câu này để làm cho *người 

nghe] thâm tín:  Tất cả những trang 

nghiêm đó đều do nguyện hạnh của 

đấng Đạo Sư mà thành, do Chủng Trí 

mà hiện; đều do Tịnh nghiệp của chúng 

ta mà cảm, do duy thức mà biến hóa.  

Tâm Phật, tâm chúng sanh là bản chất, 

hình bóng hỗ tương như ánh sáng của 

những ngọn đèn [trong một phòng], mỗi 

ngọn đều chiếu khắp như nhau.  Toàn 

Lý trở thành Sự, toàn Sự tức Lý.  Toàn 

Tánh khởi lên Tu, toàn Tu ở nơi Tánh.  

Cũng đáng mà suy nghĩ sâu xa *về điều 

này] vậy. 

22. Phật đó vì sao danh hiệu là A Di Đà:  Ở 

đây, Kinh đích thật chỉ ra diệu hạnh Trì 

Danh, nên đặc biệt hỏi và giải thích 
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danh hiệu Phật,  mong muốn mọi người 

tin sâu vào Vạn Đức Hồng Danh không 

thể nghĩ bàn, nhất tâm chấp trì, không 

mảy may nghi ngờ. 

‚A Di Đà‛ được dịch là “Vô Lượng”, 

vốn không thể nói được.  Đức Bổn Sư 

dùng hai nghĩa Quang – Thọ để thâu hết 

tất cả “vô lượng”.  Quang thì ngang 

khắp mười phương, Thọ lại dọc tận ba 

đời.  Ngang - Dọc giao nhau thấu triệt 

chính là Thể của pháp giới.  Đưa ra Thể 

này để làm thân và quốc độ của A Di Đà 

Phật, cũng tức là nêu ra Thể tạo nên 

danh hiệu A Di Đà.  Vì vậy, danh hiệu 

của A Di Đà Phật chính là Bổn Giác Lý 

Tánh của chúng sanh.  Trì danh tức là 

Thỉ Giác hợp với Bổn Giác.  Thỉ Giác và 

Bổn Giác không hai, chúng sanh và Phật 

không hai.  Vì vậy, nhất niệm tương ứng 

nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng 

niệm niệm Phật. 
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23. Phật ấy có quang minh vô lượng:  Tâm 

tánh tịch mà thường chiếu nên [gọi] là 

‚quang minh‛.  Nay triệt để chứng được 

Thể vô lượng của tâm tánh, nên quang 

minh vô lượng vậy.  Chư Phật đều thấu 

đáo tánh thể, [quang minh] đều chiếu 

mười phương, danh hiệu đều có thể là 

Vô Lượng Quang; nhưng khi tu nhân thì 

nguyện lực bất đồng, tùy theo nhân 

duyên mà lập biệt danh.  Phật Di Đà *lúc 

còn] là Tỳ Kheo Pháp Tạng đã phát 48 

nguyện, có nguyện ‚Quang minh hằng 

chiếu mười phương‛, nay quả nhiên thành 

tựu như nguyện.  Quang minh Pháp 

Thân không có giới hạn, quang minh 

Báo Thân xứng hợp chân tánh.  Đây 

chính là Phật Phật đạo đồng.  Quang 

minh của Ứng Thân: có vị chiếu một do-

tuần; có vị [chiếu+ mười, trăm, ngàn do-

tuần; có vị [chiếu] một thế giới; có vị 

[chiếu+ mười, trăm, ngàn thế giới; duy 

chỉ A Di Đà Phật rộng chiếu khắp nơi 
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nên biệt danh là Vô Lượng Quang.  

Song, ba thân không là một, *cũng+ 

không khác nhau, chỉ vì làm cho chúng 

sanh có được bốn [Tất Đàn+ lợi ích nên 

cố tình phân biệt vậy thôi. 

24. Thọ mạng Đức Phật đó và nhân dân 

của Ngài là vô lượng…:  Tâm tánh chiếu 

mà thường tịch nên [gọi] là ‛thọ mạng‛.  

Nay triệt để chứng được Thể vô lượng 

của tâm tánh, nên thọ mạng vô lượng 

vậy.  Thọ mạng của Pháp Thân không 

khởi đầu, không kết thúc.  Thọ mạng 

của Báo Thân có khởi đầu, không kết 

thúc.  Đây cũng là Phật Phật đạo đồng, 

danh hiệu đều có thể là Vô Lượng Thọ.  

Ứng Thân tùy theo nguyện, tùy theo cơ 

duyên mà [thọ mạng] dài ngắn khác 

nhau.  Trong nguyện vương của [Tỳ 

Kheo] Pháp Tạng, có nguyện ‚Thọ mạng 

của Phật và nhân dân đều vô lượng‛, nay 

quả nhiên thành tựu như nguyện, nên 

biệt danh là Vô Lượng Thọ vậy. 
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25. Thành Phật đến nay đã được mười 

kiếp:  Đây là nói rõ thành tựu của Giáo 

Chủ Cực Lạc thế giới. 

(<) 

Lại nữa, Phật thọ mạng vô lượng, nay 

chỉ mới mười kiếp14, hiện tại lại vẫn 

đang thuyết Pháp.  Thời gian đúng là 

chưa có hết, khuyên khắp chúng sanh ba 

đời hãy gấp cầu vãng sanh, *được] thọ 

mạng như Phật, một đời thành tựu đầy 

đủ vậy.  Lại nữa, đoạn Kinh văn tiếp 

theo có vô số Thanh Văn, Bồ Tát, cùng 

Bổ Xứ [Phật] đều thành tựu trong mười 

kiếp [này] – chính là cho thấy rõ chúng 

sanh ba đời trong mười phương vãng 

sanh, *đắc vị] Bất Thoái nhiều và lại dễ 

dàng. 

26. Quốc độ Phật đó thành tựu công đức 

trang nghiêm như vậy:  Phật và Thanh 

                                                             
14 Mười kiếp: Đại Sư Liên Trì có giảng trong Kinh A Di Đà Sớ 

Sao: “Vì tỏ cho biết Ngài thành Phật đã lâu xa; nếu nói tiểu 
kiếp thì chưa thấy chỗ xa kia.  Nay y theo bản dịch đời nhà 
Ðường, nói là mười đại kiếp.” 
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Văn, Bồ Tát đều là nguyện hạnh của 

Phật Di Đà khi tu nhân mà thành, cũng 

là quả vị “một thành, tất cả đều thành”.  

Đây là Phật, Bồ Tát, Thanh Văn mỗi mỗi 

đều không phải là Tự, không phải là 

Tha.  Tự và Tha không hai.  Do đó nói 

‚thành tựu công đức trang nghiêm như 

vậy‛. 

27. A Bệ Bạt Trí:  dịch là “Bất Thoái”. 

- Vị Bất Thoái: nhập dòng Thánh, 

không đọa địa vị phàm phu. 

- Hạnh Bất Thoái: mãi mãi độ sanh, 

không đọa địa vị Nhị Thừa. 

- Niệm Bất Thoái: tâm tâm lưu nhập 

vào biển Tát Bà Nhã (Sarvajña – Nhất 

Thiết Trí). 

28. Nhất Sanh Bổ Xứ:  Chỉ thêm một đời 

này, [kế đó+ được bổ vào Phật vị như Di 

Lặc, Quán Âm, v.v.  Nhân dân cõi Cực 

Lạc, tất cả đều là “một đời thành Phật”.  

Mọi người nhất định thật chứng ngôi vị 
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Bổ Xứ; cho nên nơi đó có nhiều “Thượng 

Thiện [Nhân+” như vậy, không thể đếm 

biết được. 

(<) 

Than ôi!  Phàm phu đều lên [ngôi vị] 

Bổ Xứ – [thật là] một đề xướng kỳ đặc, 

luận đàm cực diệu không thể suy lường 

được.  Áo nghĩa của Kinh Hoa Nghiêm 

lại ở trong Kinh này, mà thiên hạ xưa 

nay nghi nhiều, tin ít.  Lời nhiều, nghĩa 

hao, tôi chỉ có cách mổ tim nhỏ máu *để 

giải bày] mà thôi. 

29. Chúng sanh nghe được những điều 

trên đây, phải nên phát nguyện, 

nguyện sanh cõi ấy.  Đó là vì sao?  Vì 

được tụ hội cùng một chỗ với các 

Thượng Thiện Nhân như thế:  Nay vì 

cùng nghiệp vô lậu không thể nghĩ bàn, 

[Thánh và phàm] cảm sanh đến cùng 

một nơi, là thầy là bạn, như huân15 như 

                                                             

15
  Huân (埙): tên nhạc khí, bằng đất nung, có sáu lổ để thổi. 
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sáo, cùng hết tận vô minh, cùng đăng 

Diệu Giác.  Đó là phàm phu chúng sanh 

ở trong Niệm Bất Thoái, vượt khỏi bốn 

mươi mốt “Nhân vị”16.  Nếu nói đây là 

phàm phu thì họ không sanh qua các địa 

vị khác, mà nhất định là Bổ Xứ Phật – 

không khác gì Quán Âm, Thế Chí.  Nếu 

nói là Nhất Sanh Bổ Xứ thì chỉ có thể gọi 

họ là phàm phu, không thể gọi là Đẳng 

Giác Bồ Tát.  Điều này không giáo 

pháp17 nào có thể thâu nạp, không một 

cõi nước nào có được.  Phải biết, đối với 

đại sự nhân duyên của chúng ta, thoát 

qua được một cửa ải Đồng Cư là khó 

khăn nhất, riêng chỉ có Đồng Cư ở Cực 

Lạc là vượt quá các cõi Đồng Cư trong 

mười phương.  Hiểu rõ điều này mới có 

thể thâm tín vào A Di Đà nguyện lực.  

                                                             

16
  Nhân vị: tức bốn mươi mốt địa vị:  Thập Trụ, Thập Hạnh, 

Thập Hồi Hướng, Thập Địa, Đẳng Giác. 

17 Giáo pháp: Nguyên văn: Giáo võng (教网).  Pháp Sư Viên 

Anh giảng: giáo lý Phật thuyết có vô lượng pháp môn, cũng 
như lưới nhiều mắt nên gọi là giáo võng (lưới giáo). 
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Tin vào Phật lực mới có thể thâm tín 

công đức của danh hiệu Phật.  Tin vào 

Trì Danh mới có thể thâm tín Tâm Tánh 

của chúng ta vốn không thể nghĩ bàn.  

Đầy đủ Thâm Tín này mới có thể phát 

được Đại Nguyện. 

Trong Kinh văn, hai chữ ‚Phải nên 

(ưng đương)‛ tức chỉ Thâm Tín.  Thâm 

Tín phát Nguyện chính là Vô Thượng Bồ 

Đề.  Hợp Tín, Nguyện này lại đích thật 

là kim chỉ nam của Tịnh Độ.  Do Tín 

Nguyện mà Chấp Trì Danh Hiệu thì mới 

là Chánh Hạnh.  Nếu Tín Nguyện kiên 

cố, lâm chung mười niệm hay một niệm 

cũng nhất định vãng sanh.  Nếu không 

có Tín Nguyện, dù có đem danh hiệu trì 

đến gió thổi không lọt, mưa tạt chẳng 

ướt, như tường bạc vách sắt, thì cũng 

không có lý nào để được vãng sanh.  

Người tu Tịnh nghiệp không thể không 

biết điều này. 
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30. Không thể dùng chút ít thiện căn, 

phước đức, nhân duyên mà được sanh 

về cõi đó:  Bồ Đề chánh đạo gọi là ‚thiện 

căn‛, tức là chánh nhân18 [vãng sanh].  

Các trợ đạo như Bố Thí, Trì Giới, Thiền 

Định, v.v. gọi là ‚phước đức‛, tức là trợ 

duyên.  Thanh Văn, Duyên Giác có thiện 

căn Bồ Đề ít; Trời, người có phước 

nghiệp hữu lậu nên phước đức ít – đều 

không thể vãng sanh Tịnh Độ.  Riêng chỉ 

dùng Tín – Nguyện – Chấp Trì Danh 

Hiệu, thì từng tiếng đều có đầy đủ 

“nhiều thiện căn, phước đức”.  Tán tâm 

mà xưng Danh, phước thiện cũng không 

thể lường, huống chi là nhất tâm bất 

loạn. (<) 

A Di Đà Phật chính là Vạn Đức Hồng 

Danh, dùng Danh để triệu vời Đức, 

                                                             
18

   Chánh nhân: Nguyên văn:  Thân nhân (亲因).  Kinh A Di Đà 

Sớ Sao nói:  “Muốn sanh về nước kia, cần phải nhiều thiện, 
nhiều phước mới được.  Mà nay nói pháp Trì Danh đây chính 
là cái Thiện ở trong các hạng Thiện, Phước trong các hạng 
Phước.  Chính là chỗ gọi rằng:  Phát tâm Bồ Ðề mà làm đại 
nhân duyên sanh về nước kia vậy.” 
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[triệu vời] hết tất cả, không gì không hết.  

Vì vậy, chính là lấy Chấp Trì Danh Hiệu 

làm Chánh Hạnh, không cần phải thêm 

vào các hạnh như quán tưởng, tham 

cứu, v.v.; cực kỳ đơn giản, dễ dàng; cực 

kỳ thẳng, nhanh.  Nghe rồi Tin, tin rồi 

Nguyện, rồi chịu Chấp Trì.  [Nếu] không 

Tin, không Nguyện thì cũng như không 

Nghe – tuy được cái nhân xa [về sau], 

nhưng không thể gọi là Văn Tuệ.  “Chấp 

trì” chính là niệm niệm đều nhớ danh 

hiệu Phật, vì thế  gọi là Tư Tuệ.  Song, có 

Sự trì và Lý trì.   

 Sự trì:  Tin có Phật A Di Đà ở Tây 

Phương mà chưa đạt được ‚tâm này 

làm Phật, tâm này là Phật‛; nhưng vì 

quyết chí nguyện cầu vãng sanh, như 

con nhớ mẹ, không lúc nào tạm quên. 

 Lý trì: Tin Phật A Di Đà ở Tây 

Phương là chính tâm của ta vốn đầy 

đủ, là tâm của ta tạo nên; liền lấy 

Hồng Danh mà tự tâm đã có đầy đủ, 
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tự tâm tạo thành để làm cảnh giữ tâm 

niệm, khiến không lúc nào tạm quên. 

31. Nhất tâm bất loạn:  Nhất tâm có hai 

loại.  Bất luận là Lý trì hay Sự trì, trì cho 

đến phục trừ phiền não – ngay cả khi 

Kiến Tư Hoặc hết trước – đều là Sự nhất 

tâm.  Bất luận là Sự trì hay Lý trì, trì đến 

lúc tâm khai, thấy Phật nơi bản tánh, 

đều là Lý nhất tâm.  Sự nhất tâm không 

bị Kiến Tư làm loạn, Lý nhất tâm không 

bị Nhị Biên làm loạn – tức là Tu Tuệ. 

(<) 

Phải biết, chấp trì danh hiệu đã đơn 

giản, nhanh thẳng, lại còn chí đốn chí 

viên; bởi vì mỗi một niệm chính là Phật, 

không nhọc quán tưởng, khỏi phải tham 

cứu; [nhất niệm] lập tức viên minh, trọn 

vẹn không khiếm khuyết. 

32. Hỏi:  Mười niệm, một niệm cũng được 

vãng sanh, cần gì phải bảy ngày [nhất 

tâm]? 
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Đáp:  Nếu bình thường không có “công 

phu bảy ngày”, lẽ nào lúc lâm chung lại 

có được mười niệm, một niệm?  Dù 

người ác nghịch Hạ Hạ phẩm, cũng là 

nhân quá khứ đã thành thục, vì thế cảm 

được lúc lâm chung gặp thiện hữu – 

nghe liền Tín, Nguyện.  Việc này trong 

vạn người không có một, sao lại cầu 

may như vậy? 

33. Hỏi:  Trì danh phân định là Hành Hạnh, 

thì đúng là Trợ Hạnh, sao được gọi là 

Chánh Hạnh? 

Đáp:  Dựa vào “nhất tâm” mà nói về Tín 

– Nguyện – Hạnh thì không có trước 

sau, không nhất định [phân ra] là ba.  

Bởi vì không Nguyện và Hạnh: không 

gọi là Chân Tín; không Hạnh và Tín: 

không gọi là Chân Nguyện; không Tín 

và Nguyện: không gọi là Chân Hạnh.  

Nay hoàn toàn do Tín Nguyện mà Trì 

Danh, nên Tín – Nguyện – Hạnh cả ba 
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trọn đủ trong từng tiếng niệm; do đó gọi 

là “nhiều thiện căn, phước đức, nhân 

duyên”.  Quán Kinh dạy, bởi xưng Phật 

danh nên trong mỗi niệm trừ được tội 

trong tám mươi ức kiếp sanh tử.  Đấy là  

nói về điều này vậy.  Nếu phước thiện 

không nhiều, sao có thể trừ được tội lớn 

như thế! 

34. Hỏi:  Tán tâm mà xưng danh, có trừ 

được tội hay không? 

Đáp:  Công đức danh hiệu Phật không 

thể nghĩ bàn, lẽ nào không trừ được tội!  

Nhưng không nhất định sẽ được vãng 

sanh, bởi vì điều thiện hời hợt, vụn vặt 

thì khó thể chống lại tội chướng tích lũy 

từ vô thủy.  Nên biết, giả sử tội chướng 

tích tập có thể tướng, tận cùng hư không 

cũng không thể dung nạp. Dù trong 

trăm năm, ngày đêm niệm Di Đà mười 

vạn tiếng, mỗi tiếng diệt tội trong tám 

mươi ức kiếp sanh tử, nhưng tội đã diệt 
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như đất dính trên móng tay, tội chưa 

diệt như đất ở đại địa.  Chỉ riêng niệm 

Phật đến nhất tâm bất loạn thì giống 

như kiện tướng đột phá vòng vây mà ra, 

ba quân không thể chế ngự được vậy.  

Song, xưng danh lại là hạt giống thành 

Phật, như kim cang trọn không thể  hoại.  

(<) 

Cúi đầu nguyện xin người áo thâm 

hay áo trắng19, người trí hay ngu; đối với 

pháp môn đơn giản, dễ dàng, nhanh, 

thẳng, vô thượng viên đốn này:  Đừng 

xem là khó liền sanh tâm thoái thác, chối 

từ.  Đừng coi là dễ mà buông tuồng 

không gắng sức, chuyên cần.  Đừng cho 

là nông cạn mà tùy tiện rồi coi thường, 

khinh mạn.  Đừng nghĩ thâm sâu mà 

không dám tiếp nhận, đảm đương.  Bởi 

vì danh hiệu được trì chân thật không 

                                                             
19  Người áo thâm hay áo trắng…:  Nguyên văn: Phục nguyện 

truy tố trí ngu (伏愿缁素智愚) – Truy là vải thâm, là màu đen.  

Pháp Sư Viên Anh giảng, “truy” chỉ người xuất gia vì y phục 
được nhuộm đen.  “Tố” là màu trắng, chỉ người tại gia. 
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thể nghĩ bàn.  Tâm tánh trì danh cũng 

chân thật không thể nghĩ bàn.  Trì một 

tiếng thì một tiếng không thể nghĩ bàn.  

Trì mười, trăm, ngàn, vạn, vô lượng vô 

số tiếng thì mỗi một tiếng đều không thể 

nghĩ bàn vậy. 

35. Ta thấy lợi ích như thế, nên thuyết 

những lời này:  ‚Ta thấy (Ngã kiến)‛ là 

Phật nhãn thấy minh bạch đến cùng tận.  

‚Lợi ích như thế (thị lợi)‛ là hoành xuất 

Ngũ Trược, viên tịnh bốn cõi, thẳng tận 

đến vị Bất Thoái.  Đây là lợi ích công 

đức không thể nghĩ bàn.  Lại nữa, nói 

đến lợi ích này tức là lúc lâm chung, tâm 

không điên đảo.  Vì ở cõi uế, nếu tự lực 

tu hành thì khó nhất là có năng lực [làm 

chủ được] trong giây phút lâm chung.  

Không nói đến những người ngoan tu 

cuồng tuệ, không thể có lực [khi mạng 

chung], hoàn toàn vô dụng; ngay cả 

những người [tu thiền] giải ngộ sâu xa, 

thật sự tu tập, cẩn mật, thâm sâu; nếu 
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như còn một mảy may tập khí chưa trừ 

thì khó tránh được theo [nghiệp lực nào] 

mạnh mà đọa.  *Đây là+ điều mà Tổ sư 

Vĩnh Minh nói: mười người, chín chần 

chờ.  Ấm cảnh hiện ra trước mặt, chớp 

mắt liền theo đó mà đi20.  Điều này quả 

thật [nghe mà] lạnh cả tâm vậy. 

Sơ Quả mờ mịt lúc xuất thai, Bồ Tát 

mê muội khi cách ấm; vào lúc này, nó có 

dung cho [ta] tạm thời làm chủ tể hay 

sao mà còn mơ màng *trông mong+ may 

mắn! 

Duy có Tín – Nguyện – Trì Danh, vì 

dựa vào tha lực và nguyện lực từ bi của 

Phật nên chắc chắn không uổng phí 

[việc tu tập] – A Di Đà Phật và Thánh 

chúng hiện trước mặt, an ủi, dẫn dắt; vì 

vậy nhất định tâm không điên đảo, tự 

tại vãng sanh.  Phật thấy chúng sanh 

đau khổ vì [tâm] đảo loạn lúc lâm 

                                                             
20 Trong Tứ Liệu Giản, Tổ Vĩnh Minh nói:  “Có thiền, không Tịnh 

Độ.  Mười người, chín chần chờ.  Ấm cảnh chợt hiện tiền.  
Chớp mắt đi theo nó.” 
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chung, nên đặc biệt đảm đương, bảo hộ 

cho việc [lâm chung] này; vì thế ân cần 

khuyên phát nguyện một lần nữa bởi vì 

Nguyện có năng lực dẫn dắt Hành vậy.   

36. Như ta hôm nay tán thán lợi ích công 

đức không thể nghĩ bàn của A Di Đà 

Phật: ‚Không thể nghĩ bàn (bất khả tư 

nghị)‛ sơ lược có năm ý: 

 Hoành siêu21 tam giới, không đợi đến 

lúc đoạn Hoặc. 

 Liền sanh Tây Phương trọn đủ bốn 

cõi, không phải vì chứng dần dần 

(tiệm chứng). 

 Chỉ trì danh hiệu, không nhờ các 

phương tiện Thiền, Quán. 

 Một thất làm kỳ hạn, không dựa vào 

nhiều kiếp, nhiều đời, nhiều năm, 

nhiều tháng. 

                                                             
21 Hoành siêu:  Thoát khỏi tam giới theo chiều ngang.  Sách 

Bình Giải giảng: “Do tự lực tu Đoạn nên gọi là thụ xuất (thoát 
theo chiều dọc).  Tịnh Độ bản nguyện là pháp thật sự do tha 
lực mà siêu việt thành Phật nên gọi là hoành siêu.”  
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 Trì một danh hiệu Phật, tức được chư 

Phật hộ niệm, không có khác với trì 

tất cả danh hiệu chư Phật. 

Những điều này đều do đại nguyện, 

đại hạnh của Đạo Sư mà thành tựu.  Vì 

vậy nói ‚A Di Đà Phật lợi ích công đức 

không thể nghĩ bàn‛.  Lại nữa, hành nhân 

Tín – Nguyện – Trì Danh thâu nhiếp 

toàn bộ công đức của Phật thành công 

đức của chính mình, cho nên [cũng] nói 

‚A Di Đà Phật lợi ích công đức không thể 

nghĩ bàn‛.  Đoạn Kinh văn sau lại nói 

‚công đức không thể nghĩ bàn của chư 

Phật‛, ‚công đức không thể nghĩ bàn của 

ta‛; đây là chư Phật và Thích Ca đều lấy 

A Di Đà Phật làm “chính mình” vậy. 

37. Hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp tam 

thiên đại thiên thế giới:  Trong Tạng 

Giáo22, [Ứng Thân] Phật quả không nói 

dối trong ba đại a-tăng-kỳ kiếp là lưỡi 

                                                             
22 Tạng Giáo:  Tức Tam Tạng: Kinh, Luật, Luận. 
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mỏng, rộng dài, có thể bao phủ cả 

gương mặt.  Nay vì chứng minh pháp 

môn Đại Thừa Tịnh Độ viên diệu, nên 

biến che khắp tam thiên *đại thiên thế 

giới], nêu rõ Lý chân thật xứng hợp 

Chân Tánh; Sự là thật, không sai lầm 

vậy23. 

38. Kinh Được Tất Cả Chư Phật Hộ Niệm:  

Duy nhất Kinh này giảng giải tâm yếu 

vô thượng, danh tự chư Phật, đồng thời 

giải rõ vạn đức vô thượng viên mãn cứu 

cánh.  Vì vậy người nghe đều được chư 

Phật hộ niệm.  Lại nữa, nghe Kinh rồi 

thọ trì, tức chấp trì danh hiệu, mà danh 

hiệu A Di Đà Phật là được chư Phật hộ 

niệm. 

                                                             

23
  Kinh A Di Đà Sớ Sao cũng giảng:  “Tướng lưỡi lớn nhỏ là do 
Phật chứng được pháp Sắc Thân Tam Muội, sáu căn đều 
được tự tại; nên chứng việc nhỏ, chứng việc lớn, đều theo ý 
Ngài biểu hiện ra. Nói „Việc lớn‟ ấy là Kinh Pháp Hoa nói:  
„Phật vì một việc nhân duyên lớn nên mới xuất hiện ra đời, 
dạy bảo chúng sanh đều được vào Phật vị.‟  Nay [sáu 
phương chư Phật] khen cõi Tịnh Ðộ bằng cách hiện tướng 
lưỡi như thế đấy, thì biết pháp môn Tịnh Ðộ „Việc lớn‟ đồng 
với Kinh Pháp Hoa.” 
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39. Hỏi:  Chỉ nghe danh hiệu chư Phật mà 

chưa trì Kinh, cũng được hộ niệm Bất 

Thoái ư? 

Đáp:  Điều này có nghĩa cục bộ và nghĩa 

phổ thông.  Kinh Chiêm Sát nói rằng:  

‚Tâm dơ tạp loạn, tuy đọc danh hiệu ta 

nhưng không phải là Nghe (Văn).  Bởi vì 

không thể sanh được sự tin hiểu quyết định, 

nên chỉ được thiện báo thế gian, không được 

lợi ích thâm diệu quảng đại.‛  Nếu được 

“Nhất Hạnh Tam Muội” thì hoàn thành 

tâm hạnh quảng đại vi diệu, gọi là được 

“Tương Tự Vô Sanh Pháp Nhẫn”, mới là 

đạt được ‚nghe danh hiệu mười phương 

Phật”.  Chỗ này cũng nên *hiểu+ như 

thế.  Vì vậy phải nghe, rồi chấp trì cho 

tới nhất tâm bất loạn mới là “nghe danh 

hiệu chư Phật, được chư Phật hộ niệm”.  

Đó là nghĩa cục bộ. 

Nghĩa phổ thông, chư Phật từ bi 

không thể nghĩ bàn, công đức danh hiệu 

không thể nghĩ bàn.  Vì thế vừa nghe 
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Phật danh, bất luận hữu tâm hay vô 

tâm, tin hay không, tất cả đều thành 

chủng duyên.  Huống chi Phật độ chúng 

sanh thì không chọn lựa oán hay thân, 

vĩnh viễn không mệt mỏi; nếu như nghe 

được danh hiệu Phật, Phật nhất định sẽ 

hộ niệm, còn nghi ngờ nữa sao!  Nhưng 

theo Kim Cang Tam Luận, Bồ Tát thiện 

căn thuần thục,  được Phật hộ niệm, địa 

vị ở Sơ Địa trong Biệt Giáo, Sơ Trụ trong 

Viên Giáo.  Bởi vì đại lược về “tự lực” 

thì nhất định thuộc Đồng Sanh Tánh 

mới được hộ niệm.  Nay dựa vào “tha 

lực” nên địa vị là “Tương Tự”, liền được 

hộ niệm.  Thậm chí từ địa vị Tương Tự 

trở xuống cũng đều có nghĩa phổ thông 

*được chư Phật] hộ niệm này.  Ngay cả 

vừa nghe danh Phật là đã có lực giúp 

phát khởi “Đồng Thể Pháp Tánh”, cũng 

được nhân xa, cuối cùng đắc nhập vào 

Bất Thoái. 
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40. A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề: ‚A 

Nậu Đa La‛ ở đây gọi là Vô Thượng, 

‚Tam Miệu Tam Bồ Đề‛ ở đây gọi là 

Chánh Đẳng Chánh Giác – tức là quả 

giác Đại Thừa vậy. 

41. Nếu có người đã phát nguyện, nay phát 

nguyện, sẽ phát nguyện, … sanh về cõi 

đó:  Đã nguyện đã sanh, nay nguyện 

nay sanh, sẽ nguyện sẽ sanh, tức là chỉ 

rõ:  bởi vì theo Tín mà phát Nguyện thì 

[nguyện] không hư ảo.  Không Tín thì 

không thể phát Nguyện, không Nguyện 

thì Tín cũng không sanh.  Vì vậy nói 

‚nếu có ai tin, phải nên phát nguyện‛.  Lại 

nữa, Nguyện là bằng chứng của Tín, 

then chốt của Hạnh, đặc biệt trọng yếu.  

Nêu lên Nguyện thì Tín, Hạnh ở trong 

đó, cho nên [Đức Bổn Sư+ ân cần khuyên 

nhủ ba lần.  Thêm nữa, ‚nguyện sanh về 

cõi đó‛ tức là hai pháp Hân (ưa cầu Cực 

Lạc) và Yểm (chán lìa Ta Bà). 
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42. Hỏi:  Hiện nay phát nguyện thì chỉ có 

thể nói là ‚sẽ sanh‛, tại sao nói là ‚nay 

sanh‛? 

Đáp:  Điều này có hai nghĩa:  Một là ước 

định một thời hạn mà nói là ‚nay‛ – đời 

này phát nguyện trì danh, lâm chung 

nhất định sanh Tịnh Độ.  Hai là ước 

định “sát-na” mà gọi là ‚nay‛ – một 

niệm tương ứng, một niệm sanh; niệm 

niệm tương ứng, niệm niệm sanh.  Diệu 

nhân diệu quả, không rời nhất tâm.  

Như hai đầu cân – một xuống một lên 

cùng lúc, nào phải chờ đến báo thân ở 

Ta Bà hết mới sanh nơi ao báu.  Nay chỉ 

cần có Tín – Nguyện – Trì Danh thì liên 

hoa rạng rỡ, kim đài ảnh hiện, tức khắc 

không còn là người trong Ta Bà, cực 

viên cực đốn, khó nói khó bàn, chỉ có 

bậc đại trí mới có thể chân thật tin. 

43. Thích Ca Mâu Ni Phật có thể làm được 

việc hi hữu và vô cùng khó … thế gian 
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khó tin này:  Công đức, trí tuệ của chư 

Phật tuy đều bình đẳng, nhưng việc giáo 

hóa có khó, có dễ.  Thành tựu Bồ Đề ở 

Tịnh Độ: dễ, trong trược thế: khó.  Vì 

chúng sanh cõi Tịnh mà thuyết pháp: dễ, 

vì trược thế chúng sanh thuyết pháp: 

khó.  Vì trược thế chúng sanh mà thuyết 

pháp Tiệm: vẫn còn dễ, thuyết pháp 

Đốn: khó.  Vì trược thế chúng sanh 

thuyết pháp Đốn khác: vẫn còn dễ, 

thuyết pháp đốn Tịnh Độ hoành siêu: rất 

khó. 

Vì trược thế chúng sanh, thuyết diệu 

quán Tịnh Độ hoành siêu, đốn tu đốn 

chứng là đã tự không dễ; mà thuyết 

pháp không dựa vào tu chứng khổ cực, 

chỉ trì danh hiệu, trực tiếp đăng vị Bất 

Thoái, thắng diệu kỳ đặc, vượt khỏi nghĩ 

bàn, đệ nhất phương tiện; thì càng khó 

trong các khó.  Do vậy, thập phương 

chư Phật không vị nào lại không tôn 
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sùng Đức Thích Ca của chúng ta đặc biệt 

dũng mãnh. 

(<) 

Lại nữa, chỉ dùng Tín Nguyện này, 

trang nghiêm một tiếng “A Di Đà Phật” 

liền chuyển Kiếp trược thành Thanh 

Tịnh Hải Hội, chuyển Kiến trược thành 

Vô Lượng Quang, chuyển Phiền Não 

trược thành Thường Tịch Quang, 

chuyển Chúng Sanh trược thành Liên 

Hoa Hóa Sanh, chuyển Mạng trược 

thành Vô Lượng Thọ.  Vì vậy, một tiếng 

“A Di Đà Phật” chính là pháp mà Đức 

Bổn Sư Thích Ca dùng để đắc A Nậu Đa 

La Tam Miệu Tam Bồ Đề trong Ngũ 

Trược ác thế.  [Nay] lấy toàn thể quả 

Giác của Ngài trao cho chúng sanh ác 

trược.  Đây chính là cảnh giới Hành của 

chư Phật, chỉ Phật với Phật mới có khả 

năng hiểu thấu tận cùng, không phải là 

điều mà cửu giới [chúng sanh] tự lực có 

thể tin hiểu được. 
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44. Phải biết rằng, ta trong đời ác Ngũ 

Trược làm được việc khó ấy − đắc A 

Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, vì tất 

cả thế gian thuyết Pháp khó tin này − 

thật vô cùng khó:  Một hạnh “Tín – 

Nguyện – Trì Danh”, không nhờ thêm 

phương tiện nào khác, trọn chuyển Ngũ 

Trược.  Chỉ tin mới có thể thâm nhập.  

Không phải là cảnh giới do nghĩ bàn mà 

làm được.  Giả sử Đức Bổn Sư không 

vào đời ác, thị hiện chứng đắc Bồ Đề; 

dùng đại trí đại bi thấy được điều này, 

hành được pháp này, thuyết giảng pháp 

này; chúng sanh nhờ đâu mà nhận được 

pháp này vậy?  

Song, chúng ta ở trong Kiếp trược, 

nhất định bị ràng buộc, khổ não bức 

bách.  Ở trong Kiến trược, quyết định bị 

tà kiến trói quanh, tà sư mê hoặc.  Ở 

trong Phiền Não trược, quyết định bị 

tham dục vùi lấp, ác nghiệp châm đốt.  

Ở trong Chúng Sanh trược, quyết định 
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bị an bài trong xú uế mà không thể nhìn 

thấu, cam chịu yếu kém mà không có 

năng lực vùng thoát ra.  Ở trong Mạng 

trược, quyết định bị vô thường đoạt mất 

– [thọ mạng+ như tia đá lửa, ánh chớp, 

trở tay không kịp. 

Nếu không hiểu sâu pháp này vô 

cùng hy hữu, ắt bảo còn pháp khác có 

khả năng thoát ly Ngũ Trược, trong nhà 

khói lửa bừng bừng [cứ mãi] hý luận rối 

rắm.  Chỉ khi hiểu thấu *lìa Ngũ Trược] 

rất khó mới bằng lòng chết tận cái tâm 

ngóng tìm mà quý trọng một hạnh này.  

Đây là lý do Đức Bổn Sư không ngớt lời 

rằng thuyết pháp này thật khó, lại còn 

hết lòng dặn bảo chúng ta phải nên biết 

vậy24. 

 

                                                             
24 Hết lòng dặn bảo chúng ta phải nên biết vậy: Pháp Sư 

Viên Anh giảng: “Phải nên biết Ngũ Trược rất khó thoát ra, 
[nhưng pháp môn] niệm Phật nhất định có thể thoát được.” 



 

SƠ CHÚ CHO KỆ TÁN 

Chú thích sơ lược vài từ trong các bài kệ tán 

 

 

1. Tiếp dẫn chúng sanh thượng kim giai:  

Trong Kinh A Di Đà Yếu Giải, Đại Sư 

Ngẫu Ích giảng, bậc hay thềm gọi là 

‚giai‛.  Bậc thềm, lối đi bốn phía quanh ao 

thất bảo đều bằng bốn báu, khác phương 

này bằng gạch đá.  Lầu các bằng bảy báu, 

là chỗ ở và nơi cử hành pháp hội, nhưng 

chỉ cần được [sanh] vào ao báu, khi búp 

sen khai mở là lên được bậc thềm bốn 

phía chung quanh ao, nhập vào pháp hội, 

thấy Phật, nghe Pháp.  Đây cũng là như 

Đại Sư đã nói: ‚Nay chỉ cần có Tín – 

Nguyện – Trì Danh thì liên hoa rạng rỡ, kim 

đài ảnh hiện, tức khắc không còn là người 

trong Ta Bà, cực viên cực đốn, khó nói khó 

bàn, chỉ có bậc đại trí mới có thể chân thật 

tin.‛ 
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2. Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa:  

Đạo lý ‚chân thật‛ của Phật chính là “bất 

sanh bất diệt”, chính là Chân tâm “Tịch 

Chiếu viên dung” của Phật.  Tịch là tịch 

tĩnh.  Chiếu là dùng quang minh trí tuệ 

chiếu soi.  Viên là viên thông.  Dung là 

dung hợp.  Chân tâm của Phật mặc dù là 

tịch nhiên bất động, nhưng quang minh 

trí tuệ đều có năng lực chiếu soi, thấu đáo 

tất cả.  Mặc dù quang minh trí tuệ có 

năng lực chiếu soi, thấu đáo mọi cảnh 

giới, nhưng tâm lại vẫn cứ tịch nhiên bất 

động.  Tịch không ngăn trở Chiếu, Chiếu 

không trở ngại Tịch, nên gọi là “Tịch 

Chiếu viên dung” – vốn không thể dùng 

lời lẽ để giải thích hết được.  Trong Vân 

Thê Pháp Vựng, Đại Sư Liên Trì nói:  

‚Tâm vốn không sanh, do duyên hợp mà 

sanh.  Tâm vốn không diệt, do duyên tan mà 

diệt.  Tựa hồ có sanh, có tử, nhưng vốn không 

đến, không đi.  Lãnh hội được điều này thì 

sanh thuận tử an, thường tịch thường chiếu.‛  
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Đây cũng là Chân tâm của chúng sanh.  

Tâm Phật, tâm chúng sanh là một, không 

hai.  Hiểu thấu đạo lý này mới xem như 

là hiểu được Phật pháp. 

3. A Di Đà Phật thân kim sắc:  ‚Thân kim 

sắc‛ ở đây là như được nói trong Kinh Vô 

Lượng Thọ, tức “tử ma chân kim sắc thân”;  

thế gian không thể hình dung, nhưng có 

thể tạm hiểu “tử ma chân kim sắc” là màu 

như vàng ròng được tinh luyện sáng 

ngời, pha lẫn sắc tím. 

4. Tướng hảo quang minh:  Quán Kinh dạy: 

‚A Di Đà Phật có tám mươi bốn ngàn tướng, 

trong mỗi một tướng có tám mươi bốn ngàn 

tùy hình hảo, trong mỗi một tùy hình hảo có 

tám mươi bốn ngàn quang minh.‛  Thị hiện 

cho phàm phu, Ứng Thân Phật có ba 

mươi hai tướng và tám mươi tùy hình 

hảo.   

Trí Ðộ Luận nói: ‚Tướng thô nhưng tùy 

hình hảo lại tế.  Chúng sanh thấy Phật liền 
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thấy ngay được tướng, nhưng khó mà thấy 

được tùy hình hảo.  Hơn nữa, tướng thì 

người khác cũng có, nhưng tùy hình hảo thì 

không phải ai cũng có.  Do vậy, phải nói riêng 

tướng và tùy hình hảo.‛     

5. Bạch hào uyển chuyển, năm Tu Di:  

‚Bạch Hào‛ là sợi lông màu trắng nằm 

giữa hai chân mày của Phật, có tám cạnh, 

chính giữa trống không, chỉ có quang 

minh chói ngời, lớn như năm núi Tu Di. 

Lúc bình thường cuộn tròn, xoay về bên 

phải.  Tượng Phật thế gian thường có 

khảm một hạt châu giữa hai chân mày, đó 

là tượng trưng cho tướng Bạch Hào. 

6. Mắt biếc hồng (Cám mục 紺目): ‚Cám‛ có 

nghĩa là màu xanh biếc pha lẫn sắc hồng 

đỏ.  Đây là màu mắt Ứng Thân Phật. 

7. Hoa khai, thấy Phật, ngộ Vô Sanh:  ‚Vô 

Sanh‛ tức là Vô Sanh Pháp Nhẫn.  Đại Sư 

Liên Trì giảng trong Kinh A Di Đà Sớ Sao:  

‚Vô Sanh Nhẫn giản lược có hai nghĩa:  1. Xét 
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theo pháp:  Lý không khởi dậy đều gọi là Vô 

Sanh.  Tuệ tâm an trụ trong đó nên gọi là 

Nhẫn.  2. Xét theo hạnh:  Báo Thân hạnh 

thuần thục, trí ngầm hợp với lý, vô tướng vô 

công, rộng như hư không, sâu lắng như biển 

lặng, tâm thức vọng Hoặc tịch nhiên chẳng 

khởi, mới gọi là Vô Sanh.‛ 

8. Phát Vô Thượng tâm:  ‚Vô Thượng tâm‛ 

chính là tâm Phật đại từ đại bi, tâm độ 

thoát chúng sanh.  Vì vậy, ‚Phát Vô 

Thượng tâm‛ là phát tâm muốn thành 

Phật, tức là phát tâm Bồ Đề.  Trong Kinh 

Vô Lượng Thọ, đây chính là tâm mà Đức 

Bổn Sư dạy chúng ta phải có để vãng 

sanh Cực Lạc, một đời thành Phật: ‚Phát 

Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà 

Phật.‛  Trí Độ Luận nói: ‚Vô Thượng Bồ Đề 

nghĩa là: Ngồi chốn đạo tràng, thành bậc Tối 

Chánh Giác; mà pháp Trì Danh thì đắc được 

Bất Thoái Chuyển, thẳng đến thành Phật.‛  

Đại Sư Ngẫu Ích giảng rõ cho người tu 

Tịnh Độ: ‚Thâm Tín phát Nguyện chính là 
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Vô Thượng Bồ Đề [tâm].  Hợp Tín, Nguyện 

này lại đích thật là kim chỉ nam của Tịnh Độ.  

(<) Đại bản Kinh A Di Đà cũng lấy ‘phát 

nguyện Bồ Đề’ làm trọng yếu, chính là tương 

đồng với [Tín Nguyện] này.‛ 

9. Thâm nhập Kinh tạng:  Đã quy y Pháp, 

cần phải toàn tâm toàn ý dụng công theo 

lời Phật dạy.  "Thâm nhập" chính là tin 

tưởng, chân thật dụng công; chính là tâm 

ta cùng với đạo lý thâm diệu được thuyết 

trong Kinh Phật đều tương hợp – không 

một chút ý tứ đối lập. 

10.  Thống lý đại chúng, tất cả vô ngại:  

“Thống” có nghĩa là tất cả.  “Lý” là trông 

nom, chăm lo.  Nay đã quy y Tăng nên 

mong cho tất cả chúng sanh trong tương 

lai đều đạt công phu, chăm lo, dắt dìu 

những chúng sanh khác để tất cả cùng 

hòa hợp như một thể, không một chút 

chướng ngại. 

 

 



 

 

LƯỢC TRÍCH NHỮNG LỜI DẠY        
CỦA CHƯ TỔ TỊNH ĐỘ 

 

Có người tham thiền, tự phụ nói:  “Đạt Ma 

không lập văn tự, thấy Tánh thì thôi.”  Có 

người niệm Phật, tự phụ nói:  “Người [tu 

Tịnh Độ] chỉ quý ở niệm thẳng [câu Phật hiệu], 

cần gì Kinh Điển.” 

 Cả hai dạng người này, nếu thật có 

chứng đắc mà nói những lời ấy thì tạm 

không cần bàn đến.  Nhưng nếu không thật 

có sở đắc mà nói bừa *như vậy], họ phần lớn 

không thông giáo lý bèn biện hộ cho khiếm 

khuyết của mình. 

 Tôi cả đời tôn sùng Niệm Phật, nhưng 

luôn thành khẩn khuyên người xem [Kinh] 

Giáo.  Vì sao thế?  Thuyết Niệm Phật từ đâu 

mà ra?  Nếu như không phải từ kim khẩu 

[của Phật] tuyên thuyết, rồi được ghi chép 

rõ ràng trong Kinh Điển, chúng sanh ngày 
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nay từ đâu mà biết ngoài mười vạn ức cõi 

[Phật+ có A Di Đà Phật vậy? 

 Những người tham thiền đó lấy “giáo 

ngoại biệt truyền” để viện cớ [không xem 

Kinh], không biết rằng:  Lìa Kinh Giáo mà 

tham [thiền], chính là nhân tà; rời Kinh Giáo 

mà ngộ, chính là tà giải.  Tuy ông tham 

[thiền] mà đắc ngộ, vẫn phải dùng Giáo để 

ấn chứng.  Không hợp với Giáo thì đều là tà. 

 Vì vậy, người học Nho nhất định lấy Lục 

Kinh, Tứ Tử27 để cân nhắc, người học Phật 

cũng nhất định phải lấy Tam Tạng mười hai 

Bộ28 làm khuôn mẫu. 

Đại Sư Liên Trì - Trúc Song Tùy Bút - Kinh Giáo  

Tín, Nguyện, Trì Danh là yếu chỉ của Kinh 

này.  Tín Nguyện là Tuệ Hạnh, Trì Danh là 

Hành Hạnh.  Được vãng sanh hay không 

                                                             
27

  Lục Kinh, Tứ Tử:  Lục Kinh, Tứ Thư của Nho giáo. 

28
  Tam Tạng:  Kinh, Luật, Luận.  Mười hai Bộ:  Kinh Phật được 
chia làm 12 loại, còn gọi là 12 phân Giáo: Trường Hành, 
Trọng Tụng, Cô Khởi, Thí Dụ, Nhân Duyên, Vô Vấn Tự 
Thuyết, Bổn Sanh, Bổn Sự, Vị Tằng Hữu, Phương Quảng, 
Luận Nghị, Thọ Ký. 
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hoàn toàn do có Tín, Nguyện hay không.  

Phẩm vị cao hay thấp, hoàn toàn do Trì 

Danh sâu hay cạn.  Do đó, dùng Tuệ Hạnh 

để dẫn đường, lấy Hành Hạnh làm chánh tu 

– như mắt và chân đồng thời vận dụng vậy. 

Đại Sư Ngẫu Ích - Kinh A Di Đà Yếu Giải 

Trì tụng Kinh Chú, quý ở chí thành.  Dù 

tuyệt không hiểu biết nghĩa, nhưng nếu có 

thể thành tâm hết mức, cung kính tột cùng; 

bền lòng chắc dạ, khẩn thiết thọ trì; thì lâu 

ngày nghiệp tiêu, trí rạng; chướng tận, tâm 

minh.  Lại còn có thể trực tiếp thông hiểu ý 

Phật; huống chi là những văn tự, chú giải và 

nghĩa của chúng. 

Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển hạ - Lời tựa cho 
Triêu Mộ Khóa Tụng Bạch Thoại Giải Thích 

Người thời nay xem Kinh Phật như giấy cũ.  

Trên án Kinh xếp đồ lặt vặt lẫn lộn cùng 

Kinh; mà cầm Kinh thì tay không rửa, 

miệng không súc sạch; thân thể lắc lư, giơ 
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chân gác cẳng; thậm chí phóng thí, khều gãi 

bàn chân, hoàn toàn không một chút kiêng 

nể gì; mà lại muốn duyệt Kinh để được 

phước, tiêu tội.  Duy có Ma Vương muốn 

diệt Phật pháp mới chứng minh, tán thán đó 

là hoạt bát viên dung, thâm hợp diệu đạo 

không chấp trước của Đại Thừa.  Phật tử 

chân thật tu hành thấy việc đó chỉ có ủ rũ 

đau buồn, nước mắt tuôn rơi mà than thở 

rằng ma quyến hoành hành, không biết phải 

làm sao. 

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục 

Hỏi:  Trước kia, được [Thầy] từ bi chỉ dạy 

cách thức đọc Kinh, bảo rằng: 

 “Cần phải đoan thân chánh tọa như đối 

trước Thánh dung, chính mình lắng nghe 

viên âm; không dám nảy sanh một niệm giải 

đãi, một niệm phân biệt – từ đầu đến cuối 

đọc thẳng suốt, không xem xét tới văn hay 

nghĩa, một mực không lý giải gì thêm. 
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Đọc Kinh như vậy, người lợi căn liền có 

thể ngộ lý Nhị Không, chứng pháp Thật 

Tướng; cho dù căn khí chậm chạp, thấp kém 

cũng có thể tiêu trừ nghiệp chướng, tăng 

trưởng phước huệ.  Nếu cứ nhất loạt phân 

biệt câu này nghĩa gì, đoạn kia nghĩa chi; thì 

hoàn toàn là phàm tình vọng tưởng, suy 

đoán, nghĩ lường; làm sao có thể ngầm rõ ý 

của Phật, viên ngộ chỉ yếu của Kinh, từ đó 

mà tiêu diệt nghiệp chướng, phước huệ tăng 

trưởng được!” 

 Đệ tử cảm thấy lời dạy trên là vô thượng 

diệu pháp để duyệt Kinh.  Nhưng nếu nói 

‚không khởi phân biệt, dù văn hay nghĩa, một 

mực không lý giải‛, thì có phải là thành tâm 

hết mức, cung kính tột cùng cho đến khi 

nhận thức văn tự minh bạch, đọc niệm 

thanh âm thuần thục, trông tựa như các bà 

cụ già niệm Kinh chăng? 

 Trước kia, đệ tử có phần lo lắng.  Chiếu 

theo cách duyệt “không phân biệt, không lý 

giải thêm vào câu văn, ý nghĩa” này, thì có lẽ 
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vô cùng khó để có thể tâm đắc – *theo đó 

thì] không sanh pháp hỷ được.  Vì mỗi lần 

đọc Kinh A Di Đà, Phổ Hiền Hạnh Nguyện 

Phẩm; *đệ tử] tức thời miệng tụng, tâm nghĩ 

đến cảnh Cực Lạc trang nghiêm, Đức Phổ 

Hiền từ bi; [những điều này] quanh quẩn 

trong lòng, pháp hỷ dạt dào. 

Kế đó đệ tử nghĩ, cách đọc như vậy thì 

không khỏi lạc vào khuôn mẫu của phàm 

tình vọng tưởng, suy đoán, nghĩ lường.  Cho 

dù hơi đạt chút sở đắc, nhưng cũng ví như 

lấy tay vốc nước của bốn biển lớn mênh 

mông bao la, xem lại chỉ có được mấy giọt tí 

teo.  Đúng như lời Thầy dạy, đó là ‚Làm sao 

có thể ngầm rõ ý của Phật, viên ngộ chỉ yếu của 

Kinh‛ được. 

Đáp:  Văn nghĩa đã sáng tỏ rồi thì không có 

trở ngại gì khi hiểu rõ.  Chỉ là đừng có đặc 

biệt sanh tâm, động niệm lý giải mà thôi.  

Không phải là chỉ đọc mà không được hiểu 

rõ. 
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Hỏi:  Đệ tử xin hỏi thêm, giữa đọc và tụng29 

thì công đức nào lớn hơn?  

Đáp:  Khổng Tử đọc Kinh Dịch, ba lần đứt 

lề sách30.  Lợi ích của việc đọc rất lớn.  Nếu 

không, Khổng Tử vì sao lại nhọc công lật 

sách xem như vậy.  ‚Ba lần đứt lề sách‛ – dây 

da của những phiến gỗ hay thẻ tre đã từng 

đứt qua ba lần, đó là nói số lần mở sách đọc 

nhiều không thể đếm được. 

Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tam Biên, Quyển hạ - Trả lời câu hỏi 
của cư sĩ Niệm Phật (tức Chu Mạnh Do) 

Khổng Tử là bậc Thánh có thiên phú ghi 

nhớ, mà còn đọc Kinh Dịch tới ba lần đứt lề 

sách.  Với tư chất của Khổng Tử, vừa qua 

mắt liền thuộc lòng, cần gì phải nhìn văn tự 

để đọc.  Vì vậy, phải biết rằng nhìn văn tự 
                                                             
29 Tụng (誦): Có nghĩa là đọc thuộc lòng.  Đây không phải là chữ 

tụng (諷) thường dùng như: tụng Kinh (諷經). 

30
  Ba lần đứt lề sách: Nguyên văn: “vi biên tam tuyệt” – câu này 

có trong Hán Thư, Luận Ngữ.  Vi biên (韦编): Lề sách/lề da, là 

sợi da trâu thuộc.  Sách xưa làm bằng các thẻ tre hay phiến 
gỗ, dùng loại sợi này buộc lại với nhau.  Tam tuyệt (三绝): 

Tam là ba, cũng là từ chỉ số nhiều. 



Những Lời Dạy của chư Tổ Tịnh Độ - 90 
 

90 
 

90 
 

*để đọc] có chỗ rất tốt.  Đọc thuộc lòng phần 

nhiều là miệng đọc hời hợt cho qua.  Nhìn 

vào văn tự thì một chữ, một câu đều biết 

được ý nghĩa, tôn chỉ.  Chúng ta nên theo 

phương pháp này, không nên tỏ ra chính 

mình thông minh, chuyên đọc thuộc lòng. 

(<) 

 Chúng ta [nếu] có thể đọc Kinh Phật, trì 

danh hiệu Phật thường ngày như Khổng Tử 

*đọc Kinh Dịch], thì nhất định có thể lấy lời 

Phật, đức hạnh Phật mà hun đúc cho tâm 

nghiệp thức của bản thân trở thành tạng trí 

tuệ của Như Lai vậy. 

Ấn Quang Đại Sư Văn Sao Tục Biên, Quyển thượng - Thư 
khuyên nhủ những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi 

Thời nay, có người từ bé đến lớn, từ lớn 

đến già, đến chết không một lần xem qua 

[Kinh Phật] – có thể nói là núi báu ngay 

trước mặt mà không vào vậy. 

Lại có một dạng người, mặc dù đọc 

nhưng chẳng qua là sưu tầm ngôn từ trong 

đó để giúp đàm luận, trợ hơi văn – từ bé 
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đến lớn, từ lớn đến già, đến chết, không một 

lần nghiên cứu nghĩa lý của Kinh.  Có thể 

gọi là vào núi báu mà chẳng lấy *báu vật+ 

vậy. 

Lại có một dạng người, tuy thảo luận, tuy 

diễn giảng, cũng bất quá là giải từ bán văn, 

tranh mới đua cao – từ bé đến lớn, từ lớn 

đến già, đến chết, không một lần chân thật 

thực hiện, tu hành [theo Kinh dạy].  Có thể 

nói là cầm của báu để thưởng ngoạn, 

thưởng giám; ôm vào ngực, cất vào tay áo 

rồi lại bỏ qua một bên. 

Tuy vậy, một khi đã nhiễm vào thức 

điền, cuối cùng cũng sẽ trở thành Đạo 

chủng.  Vì thế Kinh Phật không thể không 

đọc. 

Đại Sư Liên Trì - Trúc Song Tùy Bút - Kinh Phật không thể 
không đọc 

 

 

 

 



 

TÀI LIỆU THAM KHẢO 

 

 

1. Phần chánh Kinh được chuyển ngữ từ nguyên 

bản tiếng Hoa của Phật Đà Giáo Dục Cơ Kim 

Hội: 

Phật Thuyết A Di Đà Kinh 

Diêu Tần Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập dịch 

佛說阿彌陀經 ▪ 姚秦三藏法師鳩摩羅什譯 ▪ 佛陀

教育基金会印 

2. Phần “Trích dịch Kinh A Di Đà yếu giải của Đại 

Sư Ngẫu Ích” được dịch từ nguyên bản tiếng 

Hoa của Bát Nhã Văn Hải Nguyên Thể Trạm: 

Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải 

Tác giả: Tây Hữu Sa Môn Ngẫu Ích Trí Húc 

佛说阿弥陀经要解 ▪ 西有沙门蕅益智旭解 ▪ 般若

文海繁体站 

3. Các bài kệ tán được dịch và sơ chú dựa theo 

bản tiếng Hoa: 

A Di Đà Kinh Bạch thoại Giải thích - Sở phụ 

Tu hành Phương pháp 

Ấn Quang Pháp Sư giám định 

Quy y đệ tử Hoàng Trí Hải diễn thuật 



Tài Liệu Tham Khảo - 93 
  

93 
 

93 
 

阿弥陀经白话解释 - 所附修行方法 ▪ 印光法师鉴

定 ▪ 皈依弟子黄智海演述 

4. Các tài liệu tham khảo khác: 

 Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh 

Đại Đường Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang 

phụng chiếu dịch 

Digital Library & Museum of Buddhist Studies 

称赞净土佛摄受经 ▪ 大唐三藏法师玄奘奉诏译 

▪ 佛学数位图书馆暨博物馆 

 Phật Thuyết A Di Đà Kinh Sớ Sao 

Tác giả: Đại Sư Liên Trì 

Việt dịch: Hòa Thượng Thích Hành Trụ 

 Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải  

Tác giả: Tây Hữu Sa Môn Ngẫu Ích Trí Húc 

Pháp Sư Viên Anh giảng nghĩa 

Bát Nhã Văn Hải Nguyên Thể Trạm 

佛说阿弥陀经要解 ▪ 西有沙门蕅益智旭解 ▪ 圆

瑛法师讲义 ▪ 般若文海繁体站 



 

KÝ HIỆU PHÁP KHÍ 

 

 

Chuông 

- Đặt phía trên chữ: thỉnh chuông cho 

lần tụng đầu tiên. 

- Đặt phía dưới chữ: thỉnh chuông cho 

lần tụng cuối cùng. 

Chập chuông 

 

 


