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Ngỏ 

Kính lễ Phật Pháp Tăng là thể hiện niềm tin sâu xa 

của Tứ chúng đệ tử đức Phật mỗi ngày đối với 

Tam bảo. 

 

Đệ tử Phật dù tu tập chứng A-la-hán vẫn suốt đời 

nƣơng tựa và kính lễ Phật Pháp Tăng không hề 

xao lãng. 

 

Các vị Bồ tát từ khi phát Bồ đề tâm, tu tập trải qua 

các địa vị từ Tín, Trú, Hạnh, Hƣớng, Địa cho đến 

Đẳng giác không phải chỉ nƣơng tựa và kính lễ 

Phật Pháp Tăng một đời mà đời đời, kiếp kiếp đều 

nƣơng tựa và kính lễ Phật Pháp Tăng. 

 

Nhờ sự nƣơng tựa và kính lễ Phật Pháp Tăng nhƣ 

vậy, mà Bồ tát không rơi mất hay quên lãng tâm 

bồ đề, khiến nhập đƣợc vào cảnh giới Tịnh độ 

không thể nghĩ bàn của chƣ Phật, nhập vào thể 
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tính bất sinh diệt cùng khắp của Pháp và nhập vào 

bản thể hòa hợp-thanh tịnh, sự lý dung thông vô 

ngại của Tăng. 

 

Kính lễ Tam bảo mỗi ngày bằng tín tâm thanh 

tịnh, ngã tính tự rỗng lặng, năng sở tiêu dung, cõi 

tâm rực sáng, nhƣ không gian không còn có gợn 

mây mù, mặt trời, mặt trăng, sao hôm, sao mai tha 

hồ soi chiếu, muôn vật tùy cơ mà ứng, tùy thời mà 

hiện. 

  

Nên, ai kính tín Tam bảo thì tự biết lấy, ai không 

có niềm tin Tam bảo xin miễn luận bàn; Ai chí 

thành thanh tịnh lễ Phật, thì cõi Phật thanh tịnh 

hiện ra; Ai biết duyên vào tâm thanh tịnh mà cầu 

sinh Tịnh độ, thì Tịnh độ chƣ Phật hiện tiền, khiến 

sinh mà bất sinh và bất sinh mà thƣờng sinh ở 

trong cõi Tịnh độ của chƣ Phật vậy. 

 

                                                     Thích Thái Hòa 
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THI KỆ VÀ ĐẠI NGUYỆN TỊNH ĐỘ 

 

                                                                                                                             

Trƣớc khi đảnh lễ các đại nguyện của đức Phật A 

Di Đà, ta phải kính lễ đức Phật Thích Ca Mâu Ni, 

vị bổn sƣ ở nơi thế giới mà chúng ta đang cƣ trú. 

Tại sao? Vì do Ngài dạy dỗ, hƣớng dẫn mà ta biết 

đƣợc thế nào là thiện phải làm, thế nào là ác phải 

tránh, thế nào là an tịnh thân tâm và nhất là biết 

đƣợc thế giới Tịnh độ và đại nguyện của Phật A 

Di Đà, để tin tƣởng, hƣớng vọng và tu tập. Những 

công đức ấy, những hiểu biết ấy, nhờ có đức Phật 

Thích Ca dạy dỗ mà ta có đƣợc, nên ta phải hết 

lòng nghĩ về Ngài và kính lễ Ngài, trƣớc khi ta 

làm bất cứ thiện sự nào. 
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Thi kệ đảnh lễ đức Phật Thích Ca: 

Con đem tâm kính lễ 

Đến đức Phật Thích Ca 

Vị Bổn sư vĩ đại 

Dạy con Phật Di Đà! 

 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là vị Thầy giác ngộ, 

có hạnh nguyện giáo hóa chúng sanh nơi cõi Ta bà 

nầy. Ngài không phải chỉ có mặt với thế giới Ta bà 

nầy hơn hai mƣơi sáu thế kỷ, mà đã có nhân duyên 

giáo hóa chúng sanh ở nơi thế giới nầy từ lâu đời, 

dƣới nhiều hình thức khác nhau. Khi thì Ngài hiện 

thân nhƣ một vị Quốc vƣơng, một vị Hoàng tử, 

một vị Trƣởng giả, một vị Tể tƣớng, một vị giáo sĩ 

Bà la môn, hay một vị Chuyển luân thánh vƣơng; 

hoặc có khi Ngài hiện thân nhƣ một vị Tỷ kheo 

giới hạnh thanh tịnh hay một vị Bồ tát có đầy đủ 

tâm đại từ và đại bi để giáo hóa chúng sanh. Nghĩa 

là Ngài đã từng có mặt ở nơi thế giới Ta bà nầy 

dƣới nhiều hình thức khác nhau. Và cách đây hai 
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mƣơi sáu thế kỷ, Ngài xuất hiện giữa thế giới nầy, 

với tƣ cách của một vị Bồ tát “Nhất sanh bổ xứ”. 

Nghĩa là vị Bồ tát còn một đời nữa đƣợc bổ xứ 

làm Phật. 

 

Đức Phật Thích Ca xuất hiện nơi cõi đời nầy với 

hạnh nguyện của một vị Bồ tát “Nhất sanh bổ xứ” 

và đã thành Phật ngay giữa cuộc đời nầy. Chúng 

sanh nơi thế giới nầy, gọi Ngài là đức Phật lịch 

sử và những ai đƣợc trực tiếp hay gián tiếp đƣợc 

Ngài giáo hóa, đều gọi Ngài là vị Bổn sƣ, tức là 

vị Thầy căn bản hƣớng dẫn đời sống giải thoát, 

giác ngộ cho chúng sanh ở nơi thế giới Ta bà nầy.  

 

Không có đức Phật Thích Ca ra đời, giáo hóa 

chúng sanh nơi cõi nầy, thì không ai dạy dỗ hƣớng 

dẫn cho ta thấy đƣợc tám yếu tố của Thánh đạo, 

thấy đƣợc sự thật của Khổ, Tập, Diệt, Đạo, thấy 

đƣợc các pháp duyên khởi là vô thƣờng, vô ngã, 

không có tự tánh; không ai chỉ cho ta con đƣờng 
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ra khỏi sinh tử nghiệp báo luân hồi, đi tới Niết bàn 

tịch tịnh. Không ai chỉ cho ta biết, hiếu kính là đạo 

đức căn bản của con ngƣời; Không có đức Phật 

Thích Ca, thì không có ai chỉ cho ta thấy rằng, 

chính ta có Phật tính và hết thảy chúng sanh cũng 

đều nhƣ vậy và cũng đều có khả năng thành Phật 

nhƣ Ngài; Không có đức Phật Thích Ca, thì không 

ai chỉ cho ta biết rằng, tâm bồ đề là tâm của Phật, 

phát khởi tâm bồ đề là phát khởi tâm Phật để 

thành tựu chúng sanh trang nghiêm cõi nƣớc Tịnh 

độ của chƣ Phật; Không có đức Phật Thích Ca, 

không ai chỉ cho ta biết đến chƣ Phật mƣời 

phƣơng và Tịnh độ của các Ngài; Không có đức 

Phật Thích Ca, thì không có ai chỉ cho ta, con 

đƣờng của hàng Thanh văn và Bồ tát nhiếp phục 

vọng tâm để đi tới Phật quả. 

 

Vì vậy, đức Phật Thích Ca là vị Bổn sƣ vĩ đại của 

tất cả chúng ta, dù là ta đang tu tập bất cứ pháp 

môn nào mang danh Phật giáo. 
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Do đó, trƣớc khi thực hành các pháp Thiền, Tịnh, 

Mật, Giáo quán hay Luật học,... ta đều phải đem 

hết thân tâm mà kính lễ bậc Thầy căn bản và vĩ đại 

của chúng ta. Tại sao? Vì Ngài là vị Thầy của hết 

thảy các pháp môn. Hết thảy các pháp môn đều 

nƣơng tựa từ nơi Ngài và cũng từ nơi Ngài mà 

thành tựu. 

 

Cũng vậy, pháp môn Tịnh độ do Ngài hƣớng dẫn, 

hạnh nguyện và cảnh giới Tịnh độ phƣơng Tây 

của Phật A Di Đà cũng do Ngài chỉ dạy. 

 

  Đại nguyện thứ nhất: 

Cõi nƣớc không có các đƣờng xấu ác 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Các khổ trong lục đạo 

Con nguyền được lìa xa. 

Khổ căn bản ở trong lục đạo là khổ sanh tử. Lục 
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đạo là sáu con đƣờng luân hồi của chúng sanh. 

Sáu con đƣờng ấy gồm: Thiên đạo là con đƣờng 

dẫn đến cõi trời, đƣợc dẫn sinh từ  nơi những thiện 

nghiệp bố thí, cúng dƣờng, phóng sanh,... mang 

đầy ngã tính. Nhân đạo là con đƣờng dẫn đến cõi 

ngƣời, đƣợc dẫn sinh từ nghiệp không sát sanh, 

không trộm cắp, không tà dâm, không nói láo và 

không uống rƣợu hay sử dụng những chất làm tê 

liệt ý thức. A tu la đạo là con đƣờng dẫn đến cõi 

của các loài quỷ thần, đƣợc dẫn sinh từ nghiệp 

tranh chấp đúng sai, hơn thua, kiêu mạn,... Súc 

sanh đạo là con đƣờng dẫn đến cõi súc sanh, đƣợc 

dẫn sinh từ  nghiệp si mê, cố chấp, mù quáng và tà 

kiến,... Ngạ quỷ đạo là con đƣờng dẫn đến cõi của 

loài ngạ quỷ, đƣợc dẫn sinh từ nghiệp tham lam, 

bỏn sẻn, keo kiết, ty tiện,... Địa ngục đạo là con 

đƣờng dẫn đến địa ngục, đƣợc dẫn sinh từ  nghiệp 

giết cha, giết mẹ, tàn hại ngƣời hiền lƣơng, cản trở 

những việc tốt đẹp của ngƣời, không tin nhân quả, 

chuyên tâm làm ác, hại ngƣời tổn vật,... 
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Đệ tử Phật dù tu học bất cứ pháp môn nào, cũng 

nhắm tới đời sống xa lìa sinh tử, thoát ly luân hồi. 

Đƣợc phƣớc báo sinh lên các cõi trời, nhƣng vẫn 

còn nằm trong nhân quả của sinh tử, nên hết phƣớc 

báo, thì rơi xuống lại làm đời sống của những loài 

thấp kém. Vì vậy, đệ tử của Phật tu tập là để xa lìa 

đƣợc luân hồi ở trong lục đạo chúng sanh mà nhất 

là để không còn đọa vào ba nẻo đƣờng xấu ác là địa 

ngục, ngạ quỷ và súc sanh. 

 

Đại nguyện thứ nhất của Phật A Di Đà, khi còn tu 

nhân, Ngài nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành 

Phật, trong cõi nƣớc tôi không có ba nẻo đƣờng 

xấu ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh”. 

 

 Vì vậy, đệ tử Phật tu học là để diệt khổ bằng cách 

diệt trừ nguyên nhân của khổ vậy. Ba nẻo đƣờng 

xấu ác là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh chỉ là 

những thành quả do ba nghiệp nhân gồm thân, 

ngữ, ý liên hệ và bị tác động bởi ba loại căn bản 
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phiền não gồm tham, sân và si, mà tạo ra ba nẻo 

đƣờng xấu ác ấy. 

 

Nên, khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà đã quán 

chiếu thấy rõ, tính liên hệ nhân quả của ba nẻo 

đƣờng xấu ác, khiến Ngài phát khởi lên đại 

nguyện nầy. 

 

Đại nguyện nầy còn gọi là Quốc vô ác đạo nguyện, 

Tự quốc vô khổ nguyện, Vĩnh tuyệt tam đồ nguyện, 

Linh quốc vô ác thú nguyện, Vô khổ khổ nguyện, 

Quốc độ nghiêm tịnh vô chƣ ác thú nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày là mỗi 

ngày, ta có cơ hội tiếp xúc với những hạt giống tạo 

thành những nẻo đƣờng xấu ác nơi tâm ta, giúp ta 

đình chỉ và chuyển hóa những hạt giống ấy, khiến 

chúng cùng với ta đi về những nẻo đƣờng Tịnh độ 

cao quý. 
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Đại nguyện thứ hai: 

Không bị rơi lại trong các đƣờng xấu ác 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nghiệp trói trong ác đạo 

Con nguyền tự mở ra. 

 

Ta tu học là để biết đƣợc con đƣờng thoát ra từ 

nghiệp. Ái là phiền não liên hệ nghiệp. Chấp thủ là 

phiền não liên hệ nghiệp. Tạo tác theo khát ái và 

chấp thủ, khiến ta hiện hữu và trở thành sanh tử 

luân hồi. Nghiệp ấy dẫn ta vào ra trong sáu nẻo 

luân hồi, tới lui trong những con đƣờng xấu ác 

khổ đau, xuống lên trong ba cõi dục giới, sắc giới 

và vô sắc giới. Dục giới là thế giới đƣợc tạo thành 

từ những tham dục của chúng sanh. Sắc giới là thế 

giới đƣợc tạo thành từ những ái kiến và chấp thủ 

kiến của chúng sanh. Vô sắc giới là thế giới hoạt 

khởi không có hình sắc, nhƣng chúng lại đƣợc tạo 
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thành từ tƣởng ái và phi tƣởng ái của chúng sanh. 

 

Vì vậy, ta ngồi thiền là để cho những ái nghiệp ấy 

ở trong tâm ta lắng xuống, khiến cho tâm ta luôn ở 

trong trạng thái yên bình. Ta tụng kinh, niệm Phật, 

lạy Phật, trì tụng minh chú hay sám hối cũng vậy, 

cũng là một cách khác của thiền tập, khiến cho 

những phiền não và nghiệp chủng ấy lắng xuống 

trong tâm ta. 

 

Mỗi khi tâm ta yên lắng, các phiền não không còn 

hoạt khởi, thì nghiệp xấu không còn biết dựa vào 

đâu để tƣ niệm, thẩm lự, quyết định và phát khởi. 

Hành động không bị nghiệp ràng buộc là hành 

động của con ngƣời có đời sống tự do và giải 

thoát. 

 

Nên, đại nguyện thứ hai, đức Phật A Di Đà, khi 

còn tu nhân, Ngài nguyện rằng: “Nguyện khi tôi 

thành Phật, chƣ thiên và nhân loại ở trong nƣớc 
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tôi, khi thân mạng kết thúc, không bị rơi vào ba 

nẻo đƣờng xấu ác”. 

 

Vì vậy, đại nguyện nầy còn gọi là Bất cánh ác thú 

nguyện, Bất cánh ác đạo nguyện, Mệnh chung bất 

hƣớng tha quốc thọ khổ nguyện,...  

 

Do đó, mỗi ngày ta kính lễ đức Phật A Di Đà hay 

bất cứ đức Phật nào hoặc bất cứ vị Bồ tát nào mà 

ta có nhân duyên, là để học hỏi hạnh tự giải trừ ái 

nghiệp và xin các Ngài yểm trợ cho ta thực tập 

hạnh ấy, để vĩnh viễn không còn bị rơi vào các 

nẻo đƣờng xấu ác. 
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Đại nguyện thứ ba: 

Đƣợc thân sắc màu vàng  

nhƣ màu vàng kim loại 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Khiến nghiệp con tự tịnh 

Chân thân sắc như vàng. 

 

Vàng là một thứ kim loại quý báu, không bị lửa 

đốt hại, không bị thời gian phai màu và có nhiều 

tác dụng cũng nhƣ những hữu ích lớn trong đời 

sống con ngƣời, vì sao? Vì các tạp chất và quặng 

đã đƣợc lọc ra khỏi vàng. Nên màu vàng nơi vàng 

chỉ còn lại tinh chất của nó và không bao giờ bị 

biến chất để trở thành màu của quặng hay tạp chất. 

Vàng đƣợc thế giới con ngƣời sử dụng để bảo 

chứng cho tiền tệ và màu sắc của nó là chân thật, 

sáng đẹp, không bị biến hoại.  

Cũng vậy, sắc thân con ngƣời chỉ có giá trị và hữu 
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ích, khi nào các nghiệp bất thiện đã đƣợc tinh lọc, 

và chỉ còn lại thuần là tịnh nghiệp. Tịnh nghiệp 

bảo chứng cho hạnh phúc và an lạc trong đời sống 

con ngƣời, chẳng khác nào màu vàng ròng của 

kim loại chiếu sáng và bảo chứng cho nội dung 

kim loại đã đƣợc tinh lọc không còn quặng và các 

tạp chất. 

 

Tịnh nghiệp không những là nền tảng tạo thành 

chân thân bất hoại, ánh sáng rọi chiếu vô cùng, mà 

còn là nền tảng để tạo thành vƣơng quốc tịnh độ 

của chƣ Phật nữa. 

 

Do đó, đại nguyện thứ ba, khi còn tu nhân, Phật A 

Di Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, 

chƣ thiên và nhân loại ở trong nƣớc tôi, đều đƣợc 

sắc thân chân thật giống nhƣ màu vàng tinh thuần 

nơi kim loại”. Nên, nguyện nầy còn gọi là Chân 

kim sắc thân nguyện, Sắc tề đẳng nguyện, Đắc 

thân lạc nguyện, Thân giai kim sắc nguyện, Thân 
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chơn kim sắc nguyện,...  

 

Vì vậy, ta kính lễ Phật A Di Đà mỗi ngày là để 

tinh lọc ác nghiệp mà thành tựu thân thể của tịnh 

nghiệp, nhằm tƣơng ứng với thân thể tịnh độ của 

chƣ Phật vậy. 

 

Đại nguyện thứ tƣ: 

Hình và sắc tƣơng đồng 

                              

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện cho muôn loại 

Có thân đẹp tương đồng. 

 

Thân thể của chúng sanh thấp cao, đen trắng, xấu 

đẹp không đồng nhau là do từ nơi nghiệp chủng 

thiện ác biểu hiện khác biệt của mỗi ngƣời và của 

mỗi loài. 

Thân thể chúng sanh ở thế giới Ta bà do nghiệp 
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thiện ác tạo thành, nên xấu đẹp không đồng nhau. 

Thân thể của hàng chƣ thiên và nhân loại ở thế 

giới Tịnh độ phƣơng tây, do đại nguyện của Phật 

A Di Đà và do tín hạnh nguyện của hàng chƣ 

thiên, nhân loại ở thế giới ấy tạo thành, nên khiến 

thân thể nào của chƣ thiên và nhân loại ở thế giới 

ấy, cũng có hình sắc tƣơng đồng phản ảnh nội 

dung của tín hạnh nguyện. 

 

Do đó, đại nguyện thứ tƣ nầy, Phật A Di Đà, khi 

còn tu nhân nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành 

Phật, chƣ thiên và nhân loại ở trong thế giới của 

tôi có hình và sắc tƣơng đồng với nhau”. Nên, 

nguyện nầy còn gọi là Hình vô mỹ xú nguyện, Sắc 

tề đẳng nguyện, Đắc thân lạc nguyện, Hữu tình 

dung nhan đẳng vô sai biệt nguyện,... 

 

Vậy, ta kính lễ Phật A Di Đà, để cầu nguyện cho 

muôn loài, loài nào cũng biết đem tâm chân thật tu 

hành, khiến cho tịnh nghiệp của họ mỗi ngày, mỗi 
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trở nên sâu lắng, rộng lớn và vững chãi, để có khả 

năng chế tác ra cho họ, những thân thể xinh đẹp 

nhƣ muôn vạn loài hoa. Mỗi thân thể của chúng 

sanh đều là mỗi loài hoa và mỗi bông hoa là mỗi 

đất trời mênh mông xinh đẹp của tín, hạnh và 

nguyện. 

 

Đại nguyện thứ năm: 

Biết rõ sinh mệnh đời trƣớc 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện cho muôn loại 

Biết thân mạng đã qua. 

 

Một trong những bất hạnh lớn nhất của ta là ta 

không biết đƣợc ta là ai trong hiện tại, trong quá 

khứ và ngay cả trong tƣơng lai. Ta muốn biết thân 

thể quá khứ và tƣơng lai của ta  nhƣ thế nào, thì ta 

hãy nhìn sâu vào hành động của ta trong hiện tại. 
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Vì sao? Vì thân thể hiện tại của ta là kết quả từ 

hành động quá khứ của ta dẫn lại và thân thể của 

ta trong tƣơng lai, nó có mặt ngay trong những 

hành động của ta hôm nay. 

 

Vì vậy, ta muốn biết thân thể quá khứ của ta từ 

một đời, cho đến nhiều đời đã từng nhƣ thế nào, 

thì ta hãy nhìn sâu vào những chủng tử đang vận 

hành ở nơi tâm thức ta. Mỗi chủng tử nơi tâm thức 

ta đang vận hành và đang biểu hiện, đều mang 

theo trong nó những tính chất và ảnh tƣợng của 

thân thể và thế giới, mà ta đã từng sinh hoạt, nhiều 

đời và nhiều kiếp, trong quá khứ. 

 

Biết đƣợc ta đã từng là gì trong quá khứ, thì mới 

có khả năng biết đƣợc rằng, ta sẽ là gì trong tƣơng 

lai và  ta là ai trong từng khoảnh khắc của hiện tại. 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, để mỗi ngày 

ta có cơ hội tiếp xúc với những chủng tử đang vận 
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hành nơi tâm thức ta, và qua nó, ta biết ta đã từng 

là gì trong quá khứ, để ta tiếp tục nuôi dƣỡng 

những hạt giống tốt đẹp ấy, bằng những hành hoạt 

hiện tại và cũng ngay trong hiện tại nầy, ta lại có 

cơ hội cắt giảm, chế ngự và chuyển hóa những hạt 

giống không lành mạnh trong quá khứ, khiến 

chúng không còn có cơ hội tái hiện trong đời sống 

hiện tại và tƣơng lai. 

 

Biết đƣợc những nhƣợc điểm của thân mạng quá 

khứ không phải để đau buồn, mặc cảm mà để chấp 

nhận và chuyển hóa. Biết đƣợc những ƣu điểm của 

thân mạng trong quá khứ không phải để tự mãn hay 

kiêu hãnh mà để trân trọng, nuôi dƣỡng và phát triển 

cho đến chỗ toàn hảo. 

 

Vì vậy, khi tu nhân, Phật A Di Đà, đã nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân 

loại trong cõi nƣớc của tôi, đều biết sinh mệnh đời 

trƣớc của mình, ít nhất là phải trăm ngàn ức triệu 
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kiếp”. Nên, đại nguyện nầy còn gọi là Túc mạng 

trí thông nguyện, Linh viễn thức túc nguyện, Túc 

mạng thông nguyện,... 

 

Do đó, mỗi ngày kính lễ đức Phật A Di Đà, là có 

cơ hội để ta tiếp xúc với những gì ta đã có và đang 

có, nhằm nuôi dƣỡng những gì tốt đẹp mà ta đã có 

và đang có, cũng nhƣ chuyển hóa những gì không 

lành mạnh mà ta đã có và đang có, đồng thời ta 

cầu nguyện cho muôn loài đều biết đƣợc thân 

mạng của chúng đã qua, để từ đó cuộc sống của 

chúng, có cơ sở để chế ngự, chuyển hóa và thăng 

hoa trong đời sống hiện tại và tƣơng lai. 



Thích Thái Hòa 28 

Đại nguyện thứ sáu: 

Có đƣợc thiên nhãn 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện cho muôn loại 

Mắt nhìn suốt hằng sa. 

 

Cái thấy của ta bị chƣớng ngại, khiến cho cái hiểu 

của ta đối với mọi ngƣời và muôn vật cũng bị 

chƣớng ngại theo. Cái thấy và cái hiểu chƣớng 

ngại, thì cái biết không thể thông triệt. Cái thấy và 

cái hiểu của ta không thông triệt, khiến cho những 

hành xử của ta đối với mọi ngƣời và muôn vật 

thƣờng rơi vào những vụng dại, cực đoan, khuyết 

tật. Ngƣời tà ta lầm là chính, vật huyễn ta tƣởng là 

chơn, lăng xăng bỏ hình bắt bóng, phí uổng phƣớc 

báo làm ngƣời. 

 

Do đó, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà, đã phát 
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nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ 

thiên, nhân loại ở trong nƣớc tôi, đều đƣợc thiên 

nhãn, ít nhất là nhìn thấy trăm ngàn ức triệu cõi 

nƣớc của chƣ Phật”. Nên, đại nguyện nầy còn gọi 

là Thiên nhãn trí thông nguyện, Linh thiên nhãn 

triệt thị nguyện, Đắc thiên nhãn lạc nguyện, Thiên 

nhãn chứng minh biến kiến chƣ phƣơng nguyện,... 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà, khiến tâm ta thanh 

tịnh, thần khí sáng trong, nhãn căn thanh tịnh, để 

nhìn thấy suốt thông tánh tƣớng, thể dụng, nhân 

duyên, nghiệp quả của muôn vật, không phải chỉ ở 

đây mà xuyên suốt mƣời phƣơng; không phải chỉ 

có trƣớc mắt, mà xuyên suốt ba đời và không phải 

chỉ một đối tƣợng mà xuyên suốt hằng sa muôn vật 

của muôn ngàn ức triệu cõi nƣớc. 

 

Do đó, mỗi ngày lạy Phật, ta không phải chỉ lạy 

cho ta, mà còn lạy Phật thay cho mọi ngƣời và 

muôn vật, mong cho ai cũng có cái tâm an tịnh, 
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cái nhìn xuyên suốt, cái hiểu chánh chơn đối với 

hằng sa muôn vật, thấy rõ đƣợc tịnh độ tự tâm và 

tịnh độ chƣ Phật, tùy nguyện mà vãng sanh. 

 

Đại nguyện thứ bảy: 

Có đƣợc thiên nhĩ 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện cho muôn loại 

Tai nghe thấu thiên hà. 

 

Cái nghe của ta bị chƣớng ngại, khiến cho cái hiểu 

của ta đối với muôn vật cũng bị chƣớng ngại theo. 

Cái hiểu chƣớng ngại, thì cái biết không thể nào 

minh triệt. Cái hiểu không minh triệt, thì sự  nói 

năng và hành xử của ta đối với mọi loài và muôn 

vật có nhiều lầm lỗi, thiếu sót. 

 

Cái nghe của ta bị chƣớng ngại, nên ta không nghe 
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đƣợc tự tánh nơi ta đã nói gì với ta mỗi ngày, và ta 

không nghe đƣợc tự tánh nơi muôn vật đã nói gì 

cho ta mỗi ngày; cái nghe của ta bị chƣớng ngại, 

nên ta không nghe đƣợc tự tƣớng nơi ta và tự 

tƣớng nơi muôn vật đang nói gì với ta mỗi ngày. 

Tánh và tƣớng nơi ta và muôn vật mỗi ngày đều 

có nói cho ta, nhƣng ta không nghe, vì tánh nghe 

nơi ta bị vô minh trùm phủ, bị ngã chấp bao vây 

và bị ngã tƣởng đánh lừa, khiến cho ta bị đánh lừa 

bởi tà thanh, huyễn tƣớng, nên không nghe đƣợc 

chân ngữ, không thấu triệt tánh tƣớng, thể dụng, 

nhân duyên của mọi ngôn từ. 

 

Do đó, khi tu nhân, Phật A Di Đà nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc tôi, đều đƣợc thiên nhĩ, ít nhất là nghe 

và thọ trì đƣợc hết lời thuyết pháp của chƣ Phật 

trong trăm ngàn ức triệu cõi”. Nên, nguyện nầy còn 

gọi là Thiên nhĩ trí thông, Linh thiên nhĩ đồng thính 

nguyện, Đắc thiên nhĩ lạc nguyện, Thiên nhĩ viễn 
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văn chƣ Phật pháp âm nguyện,... 

Vì vậy, mỗi ngày ta lạy Phật không phải chỉ lạy 

cho ta mà lạy thế cho cả mọi loài và muôn vật, 

mong cho ai, cho loài nào cũng có khả năng nghe 

đƣợc tự tánh chân thật của chính nó, để không còn 

bị cái nghe lừa dối, mà chính ngay nơi cái nghe, 

lại có thể giác ngộ đƣợc giáo thể chân thật của tịnh 

độ chƣ Phật. 

 

Đại nguyện thứ tám: 

Thấy đƣợc tâm ngƣời 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện cho muôn loại 

Tâm thông hiểu tự tha. 

 

Trong đời sống hàng ngày, ta chỉ biết cái bên 

ngoài của mình không chƣa đủ, mà còn phải biết 

cái bên trong của mình nữa. Biết đƣợc cái bên 
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trong của mình, chính là biết đƣợc cái tâm mình. 

Tâm là chủ nhân ông của thân. Tâm bận rộn, thì 

thân thể không thể nào thảnh thơi đƣợc; tâm phiền 

não, thì thân thể không thể nào có an lành đƣợc; 

tâm đau khổ, thì thân thể hao gầy và bệnh hoạn; 

tâm an lạc, thì thân thể kiện khƣơng, thần trí sáng 

suốt, thì ta mới hiểu đƣợc tâm ngƣời và đời sống 

của ta mới đi lên và lâu dài. 

 

Ta không muốn ai làm ta đau khổ, thì ngƣời khác 

cũng vậy, họ không muốn ai làm cho họ khổ đau. 

Ta không muốn ta bị kẻ khác tàn hại, thì những kẻ 

khác họ cũng không muốn ai tàn hại họ; Ta không 

muốn ta bị mất tài sản, thì ngƣời khác, họ cũng 

không muốn tài sản của họ bị mất; Ta không muốn 

ai tƣớc đoạt hạnh phúc riêng tƣ của ta, thì ngƣời 

khác cũng vậy, họ không muốn những hạnh phúc 

riêng tƣ của họ bị những kẻ khác tƣớc đoạt; Ta 

không muốn ai nói dối với ta, thì ngƣời khác cũng 

vậy, chẳng có ai muốn những kẻ khác nói dối với 
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mình; Và không một ai muốn ngƣời khác làm cho 

mình nghiện ngập, mất hết nhân cách và tài sản, thì 

những ngƣời khác cũng vậy, họ không muốn ai làm 

cho họ nghiện ngập, mất hết tài sản và nhân cách. 

 

Ta có cái biết ấy, là ta có cái biết về tâm ta và tâm 

ngƣời. Ta có cái hiểu ấy, là ta có cái hiểu về tâm ta 

và tâm ngƣời. Lại nữa, tâm ta có những điều xấu, 

thì tâm ngƣời cũng vậy và tâm ta có những điều 

tốt, thì tâm ngƣời cũng vậy. Xấu và tốt đều có sẵn 

nơi tâm của mỗi chúng ta. Chỉ có khác nhau là vì 

ngƣời nầy có điều kiện để biểu hiện mà ngƣời kia 

chƣa có đủ điều kiện để biểu hiện đó thôi. Khi ta 

biết đƣợc tâm mình và tâm ngƣời, thì ta rất dễ có 

tâm độ lƣợng và từ bi để tu tập. 

 

Do đó, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà đã nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân 

loại ở trong nƣớc tôi đều đƣợc tha tâm trí, ít nhất là 

biết đƣợc tâm niệm của chúng sanh trong trăm 
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ngàn ức triệu cõi nƣớc”. 

Nên, đại nguyện nầy cũng còn gọi là Tha tâm trí 

thông nguyện, Minh giám tha tâm nguyện, Đắc tha 

tâm lạc nguyện, Tha tâm tất tri nguyện, Kiến tha tâm 

trí nguyện,... 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà hay bất cứ đức Phật 

và Bồ tát nào mỗi ngày, là để cho ta có cơ hội nhìn 

lại tâm mình, nhằm hiểu đƣợc mình, và qua tâm 

của mình, mà hiểu đƣợc tâm của ngƣời. 

 

Và mỗi khi tâm mình và tâm ngƣời đều thông, 

giúp cho ta biết rằng, cái xấu của tâm mình có thể 

tạo ra những ảnh hƣởng xấu đến tâm của những 

ngƣời khác và tâm xấu của những ngƣời khác 

cũng có thể tạo ra những ảnh hƣởng xấu đến tâm 

mình. Và cũng vậy, những cái tốt nơi tâm mình, 

có thể ảnh hƣởng đến tâm của ngƣời khác, và 

những cái tốt nơi tâm của những ngƣời khác, cũng 

có thể ảnh hƣởng đến tâm của mình, khiến cho 
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những hạt giống tốt nơi tâm mình sinh khởi. 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà, mỗi ngày để cho mọi 

cái xấu nơi tâm ta lắng xuống, chân tâm nơi ta hiện 

bày, để cho nó có thể cộng thông và hội nhập chân 

tâm thanh tịnh của hết thảy muôn loài. 

 

Đại nguyện thứ chín: 

Có đƣợc thần túc 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện cho muôn loại 

Thân chơi muôn dặm xa. 

 

Tâm ta bị chƣớng ngại, thì thần khí bị vẩn đục, 

lòng tham khởi lên, thân thể sà xuống, các nghiệp 

nhƣ sát hại, tà dâm, trộm cắp sinh khởi tự trói vào 

thân, nên ta mất thần lực. 

 

Vì vậy, ta lạy Phật mỗi ngày, khiến cho thân 
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nghiệp của ta nhờ đó mà lắng yên, ý nghiệp duyên 

theo mà thuần tịnh, các sóng thức tan biến, biển 

tâm vắng lặng, tánh giác hiển lộ hiện tiền. Nƣơng 

vào tính ấy mà khởi hạnh nguyện từ bi, chỉ ngay 

trong một niệm hiện tiền, mà Ứng thân có mặt 

cùng khắp cả mƣời phƣơng vô biên thế giới, làm 

hết thảy thiện sự, trên thì cúng dƣờng, phụng sự 

chƣ Phật, dƣới thì làm lợi ích cho hết thảy chúng 

sanh, mà không có bất cứ một sự chƣớng ngại nào. 

 

Nên, ta đem tâm vô ngã và thanh tịnh mà lạy một 

Phật là có cả muôn vạn đức Phật cho ta lạy, ta đem 

tâm vô ngã và thanh tịnh, mà lạy một vị Bồ tát là có 

cả ức triệu Bồ tát hiện tiền cho ta lạy. Với tâm ấy, ta 

chỉ cần xƣớng danh hiệu của một vị Phật hay một vị 

Bồ tát để lạy là liền có muôn ngàn danh hiệu Phật và 

Bồ tát đang hiện tiền trong cái lạy của ta. 

 

Do đó, lạy Phật với tâm thanh tịnh không còn nhân 

ngã, bỉ thử, thì ta lạy một Ngài là tất cả các Ngài 
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đều có mặt cho ta lạy và ta lạy một thân, thì cả 

pháp giới thân cũng một lúc cùng với ta kính lễ. 

Cùng một lúc ta có mặt trong các Ngài và các Ngài 

cũng cùng có mặt trong ta. Cùng một lúc ta có mặt 

khắp vô lƣợng, vô số, vô biên quốc độ của chƣ Phật 

mƣời phƣơng. Nên, cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà 

cách thế giới của ta mƣời vạn ức cõi Phật về hƣớng 

Tây, chẳng có gì là xa mà ta không đi tới đƣợc! 

 

Vì vậy, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà, đã nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân 

loại ở trong nƣớc tôi đều đƣợc thần túc, ít nhất trong 

khoảng một niệm, dạo khắp đến trăm ngàn ức triệu 

cõi Phật”. 

 

Nên, đại nguyện nầy còn gọi Thần túc vô ngại, 

Thần cảnh trí thông, Linh thần tấn tốc nguyện, 

Thần túc thông nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, để tâm ta 
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không bị phiền não làm chƣớng ngại, không bị ái 

nghiệp làm tán mất thần khí, khiến ta đạt đƣợc 

thần túc vô ngại, chỉ trong khoảnh khắc mà thân 

thể biến khắp mƣời phƣơng. 

 

Đại nguyện thứ mƣời: 

Không chấp thân thể 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện cho muôn loại 

Bỏ buông tâm chấp ta. 

 

Chấp ta là chấp các hình sắc nơi thân nầy là ta và 

là của ta; các cảm giác nơi thân tâm nầy là ta, và là 

của ta; các tri giác nơi thân tâm nầy là ta và là của 

ta; các tâm hành nơi thân tâm nầy là ta và là của 

ta; các nhận thức nơi thân tâm nầy là ta và là của 

ta. Chính những cái chấp thủ ấy, làm cho ta không 

có tự  do, làm cho ta thất vọng và khổ đau. 
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Nên, ta muốn có đời sống tự do, thì ta phải biết buông 

bỏ những chấp thủ đó. Ta muốn không bị thất vọng 

bởi đời sống, thì ta phải biết buông bỏ những chấp 

thủ đó và ta muốn vƣợt ra khỏi những khổ đau, thì ta 

phải biết buông bỏ những chấp thủ đó. 

 

Đức Phật A Di Đà, khi còn tu nhân, Ngài nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân 

loại ở trong nƣớc tôi, không khởi lên ý tƣởng tham 

chấp thân thể”. 

 

Vì vậy, đại nguyện nầy còn gọi là Vô hữu ngã 

tƣởng nguyện, Lậu tận thông nguyện, Linh bất 

khởi lậu nhiễm nguyện, Vô tham trƣớc nguyện, 

Bất tham kế thân nguyện, Bất khởi tƣởng niệm 

tham ái thân nguyện, Đắc lậu tận lạc nguyện,... 

 

Nên, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày là để ta có cơ hội 

thực tập hạnh buông bỏ mọi ý tƣởng chấp thủ về 

ngã. Thực tập buông bỏ sự chấp thủ ngã là sự thực 

tập khó nhất. Tham, sân, si, kiêu mạn và nghi ngờ, 
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có từ nơi tâm chấp ngã của ta. Ta buông bỏ tâm 

chấp ngã, thì tham, sân, si, kiêu mạn, nghi ngờ và 

các tùy phiền não nơi tâm ta đều bị rơi rụng tất cả. 

 

Chấp ngã thì ta bị các âm thanh, huyễn tƣớng lừa 

phỉnh, dối gạt; buông bỏ tâm chấp ngã, thì những 

thứ đó hết cách lừa gạt đƣợc ta. 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, là ta cầu 

nguyện cho ta và cho muôn loài tu tập thấy rõ 

pháp tánh vốn không, để tất cả đều có khả năng bỏ 

buông tâm chấp nhân ngã. 

 

Đại nguyện mƣời một: 

An trú thiền định đến chứng Niết bàn 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện cho muôn loại 

An tâm chứng Niết bàn. 
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An tâm là tâm an trú vững chãi ở trong thiền định 

cho đến khi chứng nhập Niết bàn. Đây là nội dung 

lời nguyện thứ mƣời một của đức Phật A Di Đà, 

khi đang còn tu nhân Ngài nguyện rằng: “Nguyện 

khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở trong 

nƣớc tôi, đều an trú ở trong thiền định cho đến khi 

chứng nhập Niết bàn”.  

 

Niết bàn là trạng thái của tâm an tịnh. Tâm ấy 

không còn là nơi tập hợp và sinh khởi mọi thứ 

phiền não. Nên, đại nguyện nầy còn gọi là Trụ 

chính định tụ tất chí bồ đề nguyện, Chứng đại Niết 

bàn nguyện, Vô thƣợng Niết bàn nguyện,... 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, là ta làm cho 

lời nguyện ấy của Ngài, có mặt một cách thực tế và 

sống động, ngay ở trong đời sống hàng ngày của ta. 

Nghĩa là đi, đứng, nằm, ngồi, ăn uống, làm việc, 

nói cƣời, thở vào, thở ra, co duỗi thân thể..., tất cả 

mọi động thái ấy, ta đều phải thực tập chánh niệm 
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để có định tâm và khiến giác tâm trong ta sáng ra. 

Ta phải có định tâm ngay ở nơi những động thái ấy, 

và duy trì sự định tâm đó liên tục và phát triển lớn 

mạnh cho đến chỗ toàn giác.  

 

Toàn giác trong mọi không gian, toàn giác trong 

mọi thời gian, toàn giác trong mọi tâm niệm, toàn 

giác đối với các cảm giác, toàn giác đối với mọi 

hành động và toàn giác khi tiếp xúc với mọi đối 

tƣợng. Toàn giác nhƣ vậy là Phật. Niết bàn là cảnh 

giới thƣờng trú của Phật. Phật và cảnh giới của 

Ngài tƣơng ứng với nhau và có mặt trong nhau. 

Nên, Phật cũng gọi là Niết bàn và Niết bàn cũng 

gọi là Phật. Phật và Niết bàn bất nhị. 

 

Nên, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày là mỗi ngày, ta 

đều có cơ hội, biến đại nguyện của Ngài có mặt 

ngay trong đời sống của ta, tâm ta an trú vững chãi 

vào định, qua thiền định mà các phiền não đƣợc 

nhiếp phục và chuyển hóa, Niết bàn hay Tịnh độ 



Thích Thái Hòa 44 

đích thực của chƣ Phật từ đó mà hiện ra cho ta. 

 

Đại nguyện mƣời hai: 

Có đƣợc ánh sáng vô lƣợng 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện cho muôn loại 

Có nguồn sáng tỏa xa. 

 

Ánh sáng rất cần thiết trong đời sống của con ngƣời 

và muôn vật. Không những vậy, ánh sáng còn là 

một trong những điều kiện giúp cho con ngƣời và 

muôn vật thành tựu về cái thấy một cách hoàn hảo. 

Ta có đôi mắt, nhƣng không có ánh sáng, thì ta vẫn 

không thấy đƣợc gì. 

 

Ánh sáng vật lý còn có những tác dụng nhất định 

trong đời sống con ngƣời, huống chi là những ánh 

sáng xuất phát và thành tựu từ đại nguyện. 
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Ánh sáng của Phật A Di Đà là ánh sáng sinh khởi và 

thành tựu từ đại nguyện bồ đề, nên ánh sáng ấy vƣợt 

tầm ánh sáng của mặt trăng, mặt trời và ngọn đèn. 

 

Ánh sáng mặt trời có tác dụng soi chiếu ban ngày, 

ánh sáng mặt trăng có tác dụng soi chiếu ban đêm 

và ánh sáng của ngọn đèn có tác dụng soi chiếu 

trong nhà, nhƣng những loại ánh sáng ấy không 

thể soi chiếu xuyên suốt tâm thức của con ngƣời 

và vạn loại chúng sanh, còn ánh sáng của đại 

nguyện bồ đề, do Phật A Di Đà trải qua vô số kiếp 

tu tập mà thành tựu, chúng không những xuyên 

suốt mọi vật thể mà còn xuyên suốt mọi tâm thể, 

không những xuyên suốt mọi hiện tƣợng mà còn 

xuyên suốt tính thể của mọi sự hiện hữu, không 

những xuyên suốt mọi kết quả mà còn xuyên suốt 

mọi nguyên nhân và mọi tác duyên của mọi hiện 

hữu nữa. 

 

Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà đã nguyện 
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rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, ánh sáng của tôi 

chiếu khắp cả mƣời phƣơng không có hạn lƣợng”. 

 

Ánh sáng không có hạn lƣợng, đại nguyện nầy còn 

gọi là Quang minh vô lƣợng nguyện, Quang minh 

biến chiếu vô số Phật quốc nguyện, Tự thân quang 

vô hạn nguyện, Phật quang vô biên nguyện,... 

 

Thực tập theo đại nguyện nầy, ta nguyện cẩn thận 

không làm khuất lấp ánh sáng của những ngƣời 

khác và luôn luôn biết sử dụng những ánh sáng vật 

lý, tâm lý, hiểu biết và giác ngộ để hiến tặng cho 

mọi ngƣời và muôn vật dƣới những hình thức 

khác nhau. 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày là để ta có 

cơ hội tiếp xúc, học hỏi và thành tựu loại ánh sáng 

nầy của Ngài, khiến ta có khả năng soi chiếu để 

thấy đƣợc “bản lai diện mục” của tự thân cũng 

nhƣ hết thảy muôn vật, tránh đƣợc mọi vấp ngã 
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trong khi nghĩ, nói và làm. 

 

Đại nguyện mƣời ba: 

Sống lâu vô lƣợng 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện con và muôn loại 

Thân mạng sống dài lâu. 

 

Sống lâu là ƣớc muốn muôn thuở của mọi ngƣời 

và muôn loài. Nhƣng làm thế nào để ta có thể sống 

đƣợc dài lâu? Sống bạo động và hận thù, sống lo 

lắng và bận rộn, sống với tâm ý đa dục, nghi ngờ 

và sợ hãi, thì làm cho thọ mạng bị thƣơng tổn, 

bệnh hoạn phát sinh, đời sống ngắn lại. 

 

Ta sống với tâm từ bi, với lòng hỷ xả, với hạnh ít 

tham muốn và biết đủ, khởi phát lòng thƣơng yêu 

và tôn trọng sự sống, không tàn hại muôn loài là ta 
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tạo ra nhân duyên của sự sống lâu. Sống lâu để 

làm lợi ích cho chúng sanh, đem lại ánh sáng, 

niềm tin và sự hy vọng cho hết thảy muôn loài. 

 

Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà, đã nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, thọ mạng của 

tôi là vô lƣợng”. 

 

Đại nguyện nầy còn gọi là Thọ mạng vô lƣợng 

nguyện, Đắc thọ cửu trú nguyện, Thọ mạng vô 

cùng nan khả trắc lƣợng nguyện, Trƣờng thọ 

nguyện,...  

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày là ta nuôi 

dƣỡng và phát triển nhân duyên sống lâu theo đại 

nguyện nầy. Và qua nhân duyên của đại nguyện 

nầy, mà ta quán chiếu để thấy rõ tự tánh A Di Đà 

hay Phật tính nơi mỗi chúng ta, chƣa bao giờ từng 

sinh và cũng chƣa bao giờ từng diệt. Chính tính ấy 

là thọ mạng của ta và cũng chính từ nơi tính ấy, 
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mà khi nhân duyên hội đủ, thì vô số hình hài của 

ta biểu hiện, và khi nhân duyên phân tán, thì hình 

hài ta lại ẩn tàng nơi tính ấy. 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà là ta có cơ hội tiếp xúc 

và trở về với thọ mạng không hề sinh diệt nơi ta. 

Thọ mạng ấy chính là tự tính A Di Đà nơi mỗi 

chúng ta vậy. 

 

Đại nguyện mƣời bốn: 

Chúng Thanh văn vô số 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện sống đời tịnh hạnh 

Như vô số Thanh văn. 

 

Tịnh hạnh là hạnh ly dục của hàng Thánh giả 

Thanh văn. Đối với hàng Thánh giả nầy, họ đƣợc 

đức Phật trực tiếp giáo hóa bằng thanh âm và qua 

thanh âm của Phật diễn bày về Khổ, Tập, Diệt, 
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Đạo, mà họ giác ngộ đƣợc tự thân thực tại, nguyện 

không nghĩ và không làm bất cứ điều ác nào, 

khiến cho các phiền não nơi tâm họ đƣợc vĩnh 

diệt, nên họ có đời sống giải thoát an vui và thanh 

tịnh. Đối với các vị Thánh giả Thanh văn nhƣ thế 

ở cõi Tịnh độ của Phật A Di Đà là vô số. Số lƣợng 

Thanh văn nhiều nhƣ vậy là do đại nguyện của 

Ngài mà cảm nên. 

 

Khi còn tu nhân, Ngài đã nguyện rằng: “Nguyện 

khi tôi thành Phật, trong cõi nƣớc tôi, số lƣợng 

hàng Thanh văn không thể nào tính hết”. 

 

Nên, đại nguyện nầy còn gọi là Thanh văn vô số 

nguyện, Nhiếp đa quyến thuộc nguyện, Quyến 

thuộc Thánh giả vô số chúng đa nguyện,... 

 

Vì vậy, ta kính lễ Phật A Di Đà mỗi ngày, để mỗi 

ngày ta có thể tiếp xúc đƣợc với hạnh Thanh văn 

nơi Ngài đã từng thực tập và chứng đắc, đồng thời 
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ta cũng có thể tiếp xúc với hạnh Thanh văn của vô 

số các vị Thánh giả đang tu tập và hành đạo nơi 

thế giới Tịnh độ của Ngài, để nuôi dƣỡng và thắp 

sáng tịnh hạnh mỗi ngày của ta trong đời sống. Và 

chúng ta lấy tịnh hạnh, làm bà con thân bằng 

quyến thuộc trong đời sống của chúng ta. 

 

Đại nguyện mƣời lăm: 

Chƣ thiên, nhân loại thọ mạng lâu dài 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện chư thiên, nhân loại 

Thọ mạng được dài ra. 

 

Thọ mạng của nhân loại vỏn vẹn chỉ có trăm năm, 

nhƣng trong trăm năm ấy, chẳng có mấy ai sống 

đủ. Thọ mạng của chƣ thiên, tùy theo phƣớc báo 

của từng cõi trời, mà dài lâu hơn cõi ngƣời, nhƣng 

quá ngắn ngủi so với thọ mạng của chƣ thiên, 
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nhân loại ở nơi thế giới Tịnh độ của Phật A Di Đà. 

Kinh Hoa nghiêm nói: “Một đại kiếp của cõi Ta 

bà, chỉ bằng một ngày một đêm của cõi Tịnh độ 

Phật A Di Đà mà thôi”. 

 

Sở dĩ, chƣ thiên và nhân loại của cõi Tịnh độ, Phật 

A Di Đà sống lâu nhƣ vậy, là do đại nguyện của 

Ngài cảm nên. Khi còn tu nhân, Ngài nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc tôi, đều sống lâu vô hạn, ngoại trừ những 

vị có nguyện lực riêng”. 

 

Nên, đại nguyện nầy, còn gọi là Nhân thiên trƣờng 

thọ nguyện, Quyến thuộc trƣờng thọ tùy nguyện tự 

tại nguyện, Đắc trƣờng thọ nguyện,... 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, để ta có cơ 

hội tiếp xúc với phƣớc báo về thọ mạng dài lâu 

của chƣ thiên, nhân loại ở thế giới Tịnh độ, và ta 

mong rằng, qua sự tu tập của ta, ta cũng có thể 

thành tựu đƣợc phƣớc báo ấy, để có điều kiện thực 
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tập công hạnh theo các đại nguyện và đại hạnh của 

chƣ vị Bồ tát và Phật. Chƣ thiên, nhân loại cõi 

Tịnh độ Phật A Di Đà, sống lâu là để có điều kiện 

thực hành đại nguyện, đại hạnh vậy.  

 

Đại nguyện mƣời sáu: 

Không nghe tên xấu 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Những ngôn từ bất thiện 

Vĩnh viễn nguyện tránh xa. 

 

Những ngôn từ bất thiện đều có gốc rễ từ nơi tâm 

ý tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ và 

tà kiến mà biểu hiện, khiến chúng cƣớp mất sự an 

lành của tự thân và ngƣời khác. 

 

Nên, ta thực tập đời sống với tâm vô tham, vô sân, 

vô si, khiêm tốn, chánh tín và chánh kiến, thì tự 
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thân ta không thể phát ra những ngôn từ bất thiện 

đối với ngƣời và đồng thời tạo ra những nhân 

duyên tốt, khiến cho những ngôn từ bất thiện nơi 

ngƣời khác không thể phát ra. 

 

Khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà đã nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân 

loại ở trong nƣớc tôi, không nghe những ngôn từ 

bất thiện”. 

 

Đại nguyện nầy còn gọi là Vô chƣ bất thiện 

nguyện, Quyến thuộc thiện nguyện, Chúng vô ác 

danh nguyện, Ly cơ hiềm nguyện,... 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày là mỗi ngày, 

ta tạo ra nhân duyên tốt đẹp cho thân ngữ ý của ta 

và của ngƣời, khiến cho môi trƣờng sinh hoạt của 

ta và ngƣời, mỗi khi mở miệng nói ra điều gì, đều 

tự toát ra ngữ ngôn chân thật, từ ái. 
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Đại nguyện mƣời bảy: 

Chƣ Phật khen ngợi 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Thấy mười phương chư Phật 

Đồng tính ấy hiện ra. 

 

A Di Đà là thọ mạng vô lƣợng; là ánh sáng vô 

lƣợng; là công đức vô lƣợng. Thọ mạng ấy, ánh 

sáng ấy, công đức ấy đều từ nơi tự tánh thanh tịnh 

mà hiện ra, nên xƣng tán danh hiệu Phật A Di Đà 

cũng chính là đang ca ngợi tự tánh thanh tịnh ở 

nơi bản tâm mình. Tự tánh thanh tịnh của chƣ Phật 

mƣời phƣơng với tự tánh thanh tịnh nơi bản tâm 

mình xƣa nay không sai, không khác. 

 

Chƣ Phật mƣời phƣơng cũng từ nơi tính ấy, mà phát 

khởi đại nguyện giáo hóa chúng sanh, có nhiều danh 

xƣng khác biệt, có nhiều cõi nƣớc bất đồng, nhƣng 
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tất cả cũng đều từ nơi thể tính thanh tịnh mà hiện ra. 

Nên, tuy bất đồng, nhƣng cùng nhất thể. 

 

Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà, đã phát 

nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, mƣời 

phƣơng vô lƣợng chƣ Phật đều tán dƣơng danh 

hiệu của tôi”. 

 

Đại nguyện nầy còn gọi là Chƣ Phật xƣng dƣơng 

nguyện, Chƣ Phật đồng tán danh tự nguyện, Chƣ 

Phật xƣng tán nguyện, Nhiếp Pháp thân nguyện, 

Tuyển trạch xƣng danh nguyện,... 

 

Vì vậy, mỗi ngày ta lạy danh hiệu Phật A Di Đà là 

chính ta đang lạy danh hiệu, mà chƣ Phật mƣời 

phƣơng xƣng tán ca ngợi, vì trong danh hiệu ấy là 

nhiếp hội hết thảy danh hiệu mƣời phƣơng vô 

lƣợng chƣ Phật, và cũng chính là ta đang lạy tự 

tánh thanh tịnh Pháp thân nơi ta và làm cho tự tính 

nơi thân ấy sáng ra mỗi ngày. 
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Đại nguyện mƣời tám: 

Mƣời niệm vãng sanh 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Với một lòng mười niệm 

Tịnh độ tự hiện ra. 

 

Ta muốn khi lâm chung, có đƣợc đầy đủ năng lực 

của định và tuệ, để có thể duy trì đƣợc mƣời niệm 

đối với danh hiệu Phật A Di Đà ở trạng thái của 

tâm thuần nhất, thanh tịnh, không tạp loạn, thì ta 

phải biết thực tập và duy trì năng lƣợng chánh 

niệm ấy, trong mỗi ngày qua, đi, đứng, nằm, ngồi, 

ăn uống và ngay cả trong mọi hoạt động ở nơi 

những công việc, để tạo thành chủng tử nhất tâm, 

nhất niệm thuần thục ngay ở tâm ta.  

 

Nếu không nhƣ vậy, thì giờ phút sắp lâm chung, 

tâm sẽ buông lơi, các phiền não khởi lên, làm cho 
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tâm ta bị nhiễu loạn, ma cảnh hiện tiền, mà Phật 

cảnh bị biến mất, khiến bấy giờ tâm thức ta mù mịt, 

một niệm còn bất giác, làm sao mà có thể giác tỉnh 

đƣợc một tâm mƣời niệm, để Phật cảnh hiện tiền 

ngay đó, mà vãng sanh hay ngay đó, mà tự tánh A 

Di Đà hiện ra cho ta thể nhập! 

 

Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà, đã nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chúng sanh ở 

trong mƣời phƣơng khi lâm chung, tin tƣởng 

muốn sanh về cõi nƣớc tôi, chí tâm niệm mƣời 

danh hiệu của tôi, thì liền đƣợc vãng sanh”. 

 

Đại nguyện nầy còn gọi là Niệm Phật vãng sanh 

nguyện, Nhiếp thủ chí tâm dục sanh nguyện, 

Nhiếp thƣợng phẩm nguyện, Thập niệm vãng sanh 

nguyện, Chí tâm tín nhạo nguyện,... 

 

Vì vậy, trong đời sống hàng ngày, ta phải kính lễ 

Phật A Di Đà để cho đƣơng niệm của ta, gắn liền 
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với danh hiệu và bản nguyện của Ngài; và danh 

hiệu cũng nhƣ bản nguyện của Ngài đi vào trong 

ta, thuần hóa những chủng tử trong tâm ta, khiến 

mỗi sát na tâm ta, đều là mỗi sát na của tâm Tịnh 

độ và mỗi sát na tâm ta, đều là tƣơng ứng với tâm 

và nguyện của Phật A Di Đà. 

 

Đại nguyện mƣời chín: 

Thánh chúng tiếp dẫn 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Khi con đổi thân khác 

Phật, Bồ tát hiện ra. 

 

Phật là tự tánh giác ngộ nơi ta. Từ nơi tự tánh ấy 

mà Phật hiện ra và Bồ tát là do thấy đƣợc tự tánh 

ấy, mà phát khởi đại nguyện, tịnh Phật quốc độ, 

thành tựu chúng sanh, nên Bồ tát cũng từ nơi tự 

tánh giác ngộ ấy mà hiện ra vậy. 
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Vì vậy, ta muốn sanh về Tịnh độ, đƣợc Phật A Di 

Đà, Thánh chúng Thanh văn và Bồ tát hiện ra đón 

ta trong khi lâm chung, thì trƣớc hết ta phải tin 

rằng, ta có Phật tính và chƣ Phật cũng từ nơi tính 

ấy mà hiện ra, các vị Bồ tát trong mƣời phƣơng 

thế giới, cũng từ nơi tính ấy mà phát khởi đại 

nguyện; ta phải tin rằng, tâm là chủ tể của muôn 

vật, tâm ta tịnh thì mƣời phƣơng thế giới đều tịnh, 

tâm ta uế, thì ta ở đâu là uế độ có mặt ở đó cho ta. 

 

Ta phải tin nhƣ vậy, và ta phải phát khởi hạnh 

nguyện đúng nhƣ niềm tin của ta, thì ta có mặt ở 

đâu là Phật và Bồ tát cũng nhƣ cảnh giới Tịnh độ 

của các Ngài đều hiện ra và có mặt ở đó cho ta, 

giúp ta đổi mới, những nghiệp chƣớng cũ. Đại 

nguyện của chƣ Phật và Bồ tát lúc nào cũng sẵn 

sàng đón tiếp ta về Tịnh độ của các Ngài, nếu ta 

phát khởi tâm bồ đề và hết lòng tin vui ƣa thích. 

 

Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà, đã nguyện 
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rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chúng sanh ở 

trong mƣời phƣơng phát tâm bồ đề, thực hành các 

công đức, muốn sanh về nƣớc tôi, thì khi họ lâm 

chung, tôi và đại chúng đều hiện ra vây quanh 

trƣớc mặt họ để tiếp dẫn”. 

 

Vì vậy, đại nguyện nầy còn gọi là Lai nghênh dẫn 

tiếp nguyện, Nhiếp thủ tu đức dục sanh nguyện, 

Nhiếp trung phẩm nguyện, Lâm chung hiện tiền 

nguyện, Thánh chúng lai nghênh nguyện, Lâm 

chung nghênh tiếp nguyện, Hiện tiền đạo sinh 

nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày với tâm bồ 

đề và bằng Tín Hạnh Nguyện, là ngay trong mỗi 

ngày, ta đều có thân tâm mới, ngay trong mỗi giờ 

ta đều có thân tâm mới và ngay trong mỗi khoảnh 

khắc thân tâm ta đều mới. Thân tâm ta mới, vì 

Phật, Bồ tát luôn luôn có mặt trong ta và quanh ta, 

để yểm trợ cho ta đổi mới và giúp ta thoát ra từ vỏ 
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trứng của vô minh phiền não, đƣa ta đi về với quê 

hƣơng Tịnh độ đích thực đƣợc tạo nên từ đại 

nguyện của các Ngài. 

 
 

Đại nguyện hai mƣơi: 

Muốn sanh toại ý 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Thành tựu thân như ý 

Từ đại nguyện sinh ra. 

 

Thân thể của ta từ nghiệp lực sinh ra, thì không 

thể nào thoát khỏi các khổ của sinh, già, bệnh, 

chết. Từ nghiệp lực sinh ra là từ nơi ái, thủ, hữu 

mà có mặt. Thân thể ta đã sinh ra từ gốc rễ nhƣ 

thế, thì không sao tránh khỏi đƣợc đại họa sinh tử 

luân hồi. Sinh tử luân hồi là tai họa lớn nhất của 

hết thảy chúng sanh. Vì sao? Vì ở trong ấy, thì 

chúng sanh không thể nào thấy đƣợc mặt mũi của 
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mình là gì; chẳng bao giờ biết mình là ai; không 

biết đƣợc biên cƣơng sinh tử của mình là ở nơi 

nào; và hoàn toàn mất hết năng lực tự chủ. 

 

Vì vậy, tu tập là để cho đời sống của ta không sinh 

ra từ nghiệp lực, mà sinh ra từ bản nguyện và đại 

nguyện. Bản nguyện là nguyện đƣợc thiết lập trên 

căn bản của tâm bồ đề với đầy đủ hai chất liệu của 

trí tuệ và từ bi. Đại nguyện là từ nơi bản nguyện, 

mà phát triển thành những hạnh nguyện rộng lớn, 

tùy theo điều kiện tu học của mỗi chúng ta. 

 

Phật A Di Đà, khi còn tu nhân, Ngài đã nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chúng sanh ở 

trong mƣời phƣơng, nghe danh hiệu của tôi, 

chuyên tâm nhớ đến nƣớc tôi, bằng cách gieo 

trồng những cội công đức, chí tâm hồi hƣớng sanh 

về nƣớc tôi, thì liền đƣợc toại nguyện”. 

 

Nên, đại nguyện nầy cũng còn gọi là Nhiếp thủ 
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văn danh dục sanh nguyện, Nhiếp hạ phẩm 

nguyện, Văn danh hệ niệm tu phúc tức sanh 

nguyện, Chí tâm hồi hƣớng nguyện, Dục sanh quả 

toại nguyện,... 

 

Thân đƣợc sanh ra từ ý nguyện, thân ấy gọi là thân 

nhƣ ý sanh và nó đƣợc nuôi lớn bằng đại nguyện, 

vì vậy nó sinh ra và lớn lên trong tự do. Không có 

tự do, thì không thể có hạnh phúc và an lạc. Tự do 

ở đây không phải là những thứ tự do đƣợc quy ƣớc 

bởi những điều kiện của chính trị, mà là sự tự do 

thoát ra từ phiền não hay thoát ra từ những hạt 

giống ái, thủ và hữu ở nơi tâm ta. 

 

Thân thể đƣợc tạo nên từ tâm bồ đề và từ đại 

nguyện bồ đề, đƣợc gọi là thân thể nhƣ ý. Thân 

thể ấy sinh ra ở đâu, thì Tịnh độ có mặt ở đó. Tịnh 

độ có mặt ở đâu, thì tự do, hạnh phúc và an lạc có 

mặt ở đó. Và Tịnh độ có mặt là để cho thân ấy 

sinh ra. 
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Nên, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, qua những đại 

nguyện của Ngài, là để thai nghén thân ấy và khi 

nhân duyên Tịnh độ hội đủ thì nhƣ ý thân sinh ra 

cho ta. 

Đại nguyện hai mƣơi mốt: 

Đủ ba mƣơi hai tƣớng tốt 

                              

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện chư thiên, nhân loại 

Đều có tướng đại nhân. 

 

Tƣớng đại nhân, còn gọi là đại sĩ tƣớng hay đại 

trƣợƢƠ phu tƣớng là tƣớng tốt của những bậc có 

phƣớc đức và trí tuệ. Tƣớng ấy là tƣớng của một vị 

Chuyển luân thánh vƣơng hay là tƣớng Ứng thân 

của một bậc Đại giác ngộ. Thân tƣớng ấy, biểu hiện 

ít nhất là ba mƣơi hai tƣớng tốt, tám mƣơi vẻ đẹp. 

Các tƣớng ấy là do thực tập đại nguyện bồ đề mà 

thành tựu. Và vì vậy, tƣớng ấy là thƣờng tƣớng hay 
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căn bản tƣớng của chƣ Phật Ứng hóa thân. Các Ngài 

thƣờng sử dụng thân tƣớng ấy làm Ứng thân để hóa 

độ chúng sanh. Và thân tƣớng ấy có thể tăng lên đến 

ba ngàn hai trăm tƣớng hoặc có thể nhiều hơn nữa, 

tùy theo phƣớc báo của chúng sanh từng quốc độ, 

mà các Ngài ứng thân theo đại nguyện để hóa độ và 

nhiếp phục. 

 

Thân tƣớng ấy của Chuyển luân Thánh vƣơng là 

kết quả do thực hành các thiện pháp đem lại. Cứ 

thực tập thành tựu một trăm điều thiện, thì thành 

tựu đƣợc một tƣớng đẹp trong ba mƣơi hai tƣớng 

đẹp ấy. Thân tƣớng của Phật ứng hóa thân thành 

tựu ba mƣơi hai tƣớng tốt ấy, là do các Ngài tu tập 

thành tựu hết thảy thiện pháp do Nhiếp luật nghi 

giới; Nhiếp thiện pháp giới và Nhiêu ích hữu tình 

giới đem lại. 

 

Thành tựu Nhiếp luật nghi giới, thì thân, ngữ và ý, 

vĩnh viễn không còn hoạt động liên hệ đến các phiền 
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não, để tạo ra các ác nghiệp. Do đó, không cảm nên 

những thân tƣớng xấu ác, khuyết tật, thô lậu. 

 

Thành tựu Nhiếp thiện pháp giới, thì thân, ngữ và 

ý, vĩnh viễn hoạt động theo các căn bản của thiện 

pháp, nhƣ vô tham, vô sân, vô si, tín, tàm, quý,... 

để thành tựu các thiện nghiệp vô lậu và giải thoát. 

Do đó, cảm nên đƣợc thân tƣớng tốt đẹp trang 

nghiêm, trong đó có ba mƣơi hai tƣớng tốt, tám 

mƣơi vẻ đẹp. 

 

Thành tựu Nhiêu ích hữu tình giới, thì thân, ngữ và 

ý, vĩnh viễn hoạt động theo bản nguyện và đại 

nguyện, nên một thân cùng một lúc có thể biến thể 

ra nhiều thân, có thể thể hiện ra trăm ngàn ức thân, 

và trong mỗi thân đƣợc ứng hóa ấy, đều có đầy đủ 

ba mƣơi hai tƣớng tốt, tám mƣơi vẻ đẹp, hoặc có khi 

còn nhiều hơn nữa, để thành thục thiện pháp cho 

chúng sanh và chuyển hóa uế độ thành Tịnh độ và 

dùng các tƣớng tốt ấy để trang nghiêm Tịnh độ. 
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Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà đã nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân 

loại ở trong nƣớc tôi, ai cũng có đủ ba mƣơi hai 

tƣớng tốt của bậc đại nhân”. 

 

Vì vậy, Tịnh độ của chƣ Phật là cõi nƣớc đƣợc 

trang nghiêm bằng phƣớc báo, do thực hành các 

thiện pháp đem lại. Nên, đại nguyện nầy còn gọi là 

Tam thập nhị tƣớng nguyện, Linh cụ chƣ tƣớng 

nguyện, Cụ túc chƣ tƣớng nguyện, Chúng sanh 

mãn đức nguyện, Sở sanh báo nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày là để nhiếp 

phục các ác thuộc về thân, ngữ và ý; thực hành các 

thiện thuộc về thân, ngữ và ý, để nắm giữ hết thảy 

thiện pháp, không để cho chúng bị rơi mất; và phát 

khởi đại nguyện bồ đề để làm lợi ích cho hết thảy 

muôn loài bằng những ứng hóa thân với đầy đủ 

các phƣớc tƣớng trang nghiêm ấy, để trang 

nghiêm cho cả thế giới của chƣ thiên và nhân loại. 



Thi Kệ Và Đại Nguyện Tịnh Độ     69 

Đại nguyện hai mƣơi hai: 

Một đời làm Phật 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện học hạnh Bồ tát 

Còn một đời sinh ra. 

 

Nguyện đƣợc hạnh Bồ tát, còn một đời sinh ra, đó 

là hạnh của vị Bồ tát Nhất sanh bổ xứ. Tên tiếng 

Phạn là Eka - jāti - pratibadha. Nhất sanh bổ xứ là 

chỉ cho địa vị cao nhất của Bồ tát, thƣờng cũng gọi 

là Bồ tát Đẳng giác. Ấy là vị Bồ tát còn sinh ra giữa 

đời một lần nữa, và ngay trong đời cuối cùng nầy, 

tu tập đoạn sạch các lậu hoặc tinh tế và thành Phật. 

 

Khi còn tu nhân, Phật A Di Đà đã nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, Chúng Bồ tát từ các cõi 

nƣớc khác sanh vào nƣớc tôi đều là những vị Bồ tát 

Nhất sanh bổ xứ”. Với đại nguyện nầy, Tịnh độ 

không chỉ thâu nhiếp hàng tu học ngang mức phƣớc 
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báo thuộc về Nhân loại, Chƣ thiên hay Thanh văn, 

Duyên giác mà còn có khả năng dung nhiếp những 

vị Bồ tát có phƣớc báo của hàng Nhất sanh bổ xứ, 

tức là hàng Bồ tát có căn cơ Tối thƣợng thừa nữa. 

 

Nên, đại nguyện nầy còn gọi là Tất chí bổ xứ 

nguyện, Bồ tát cứu cánh nhất sanh bổ xứ nguyện, 

Hoàn tƣớng hồi hƣớng nguyện,... 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, để phát 

triển sự tu học của ta đến chỗ tột cùng của tâm và 

hạnh Bồ tát, chỉ còn sinh ra một đời nữa, và sau 

đời ấy, thì viên mãn các hạnh và các nguyện. 

 

Đại nguyện hai mƣơi ba: 

Cúng dƣờng chƣ Phật 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện học hạnh Bồ tát 

Cúng dường Phật hằng sa. 
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Cúng dƣờng chƣ Phật là một trong những hạnh căn 

bản của các vị Bồ tát. Bồ tát thực hành hạnh nầy là 

để tiêu đi những hạt giống khinh mạn và bỏn sẻn 

trong tâm, làm cho tâm bồ đề đƣợc lớn lên nhƣ tâm 

của Phật; làm cho hạnh bồ đề đƣợc lớn lên nhƣ 

hạnh của Phật và làm cho nguyện bồ đề rộng lớn 

vô biên nhƣ nguyện của Phật.  

 

Vì vậy, Bồ tát cúng dƣờng chƣ Phật có nhiều 

cách: Có những vị cúng dƣờng bằng cách đốt một 

phần hay toàn bộ thân thể để cúng dƣờng; có 

những vị đem thân phụng sự chúng sanh để cúng 

dƣờng; có những vị đem tài sản phụng sự chúng 

sanh để cúng dƣờng; có những vị đem khả năng 

thƣơng yêu và che chở chúng sanh để cúng dƣờng; 

có những vị tuyên dƣơng chánh pháp để cúng 

dƣờng; có những vị nhiếp tâm ở trong thiền định 

để cúng dƣờng và có những vị chuyên tâm trì 

niệm danh hiệu của Phật hay lễ bái để Cúng 

duờng,... Nghĩa là Bồ tát có vô số cách để thực 
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hành cúng dƣờng chƣ Phật. Bồ tát có vô số cách 

để cúng dƣờng chƣ Phật, nhƣng không ra ngoài 

nhất tâm, bình đẳng tâm. Nhất tâm hay bình đẳng 

tâm chính là tâm bồ đề. Từ nơi tâm ấy, mà Bồ tát 

thực hành hạnh cúng dƣờng và cũng từ tâm ấy, mà 

Bồ tát tựu thành hết thảy hoa trái giác ngộ. 

 

Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà đã nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, thì hàng Bồ tát trong cõi 

nƣớc của tôi thực hành hạnh cúng dƣờng chƣ Phật, 

khắp vô lƣợng ức triệu cõi nƣớc, mà trải qua một 

thời gian rất ngắn là chỉ trong chừng một bữa ăn”. 

Vì vậy, đại nguyện nầy còn gọi là Cúng dƣờng 

chƣ Phật nguyện, Thừa lực cúng dƣờng nguyện, 

Thực khoảnh biến thị hằng sa chƣ Phật nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, là để thể 

nhập vào hạnh cúng dƣờng của Ngài, khi Ngài còn 

hành Bồ tát đạo và học theo hạnh của các vị Bồ tát 

đang tu học ở nơi thế giới Tịnh độ của Ngài, hiện 
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đang do Ngài trực tiếp giáo hóa. Và khi ta có cơ 

hội vãng sanh về Tịnh độ của Ngài, thì hạnh cúng 

dƣờng của ta và hạnh cúng dƣờng của những vị 

Bồ tát nơi Tịnh độ của Ngài tƣơng dung, tƣơng 

nhiếp với nhau và hỗ trợ nhau thăng tiến. 

 

Đại nguyện hai mƣơi bốn: 

Vật cúng tùy ý 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện phẩm vật dâng cúng 

Như  ý đều hiện ra. 

 

Các vị Bồ tát ở nơi thế giới Tịnh độ Phật A Di Đà 

thực hành hạnh cúng dƣờng chƣ Phật mƣời 

phƣơng, bằng ý muốn nào, bằng tâm nguyện nào, 

thì những phẩm vật ấy, đều hiện ra đầy đủ trƣớc 

mặt, để cho họ thực hiện hạnh cúng dƣờng. 
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Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà, thấy rõ Bồ tát 

thực hiện hạnh cúng dƣờng, không dễ gì thành tựu 

viên mãn, khiến Ngài đã phát khởi đại nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, Bồ tát ở trong 

cõi nƣớc tôi, nếu  muốn cúng dƣờng chƣ Phật 

phẩm vật gì, thì phẩm vật ấy hiện ra trƣớc chƣ 

Phật một cách đầy đủ”. 

 

Vì vậy, đại nguyện nầy còn gọi là Cúng cụ nhƣ ý 

nguyện, Sở cầu cúng cụ giai thuận ý nhạo nguyện, 

Cúng dƣờng nhƣ ý nguyện,... 

 

Nhƣ vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày là để cho 

ta huân tập công đức vô lƣợng, mà do Ngài đã trải 

qua vô lƣợng kiếp thực tập vào nơi thân tâm và 

đời sống của ta, để cho viên minh châu nhƣ ý ở 

trong tâm ta hiện ra. Mỗi khi viên minh châu nhƣ 

ý hiện ra trong tâm ta, thì ta khởi tâm cúng dƣờng 

bất cứ cái gì đến chƣ Phật hay Bồ tát cũng nhƣ các 

bậc Thánh giả Thanh văn, thì những vật phẩm 
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cúng dƣờng ấy, liền hiện ra cho ta một cách đầy 

đủ để cho ta cúng dƣờng theo ý muốn. 

 

Đại nguyện hai mƣơi lăm: 

Thuyết bằng tuệ giác 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện mỗi khi thuyết pháp 

Nương trí Phật nói ra. 

 

Ở Tịnh độ Bồ tát thuyết pháp không thuyết pháp 

theo tri kiến của mình, mà nƣơng theo tri kiến của 

Phật. Tại sao? Vì tri kiến của Bồ tát đối với hết thảy 

pháp có những điều biết, nhƣng chƣa cùng tột, chỉ 

có trí tuệ Phật mới biết cùng khắp và chính xác đối 

với mọi sự hiện hữu và không hiện hữu, vì vậy Bồ 

tát thuyết pháp cần phải nƣơng vào trí tuệ Phật để 

khỏi lầm lẫn và đem lại nhiều lợi ích và lợi ích một 

cách thực tiễn và chính xác cho cả muôn loài. 
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Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà đã nguyện 

rằng: “ Nguyện khi tôi thành Phật, Bồ tát trong 

nƣớc tôi, mỗi khi thuyết pháp đều thuận theo trí 

tuệ của Phật”. 

 

Đại nguyện nầy còn gọi là Thuyết nhất thiết trí 

nguyện, Thuyết pháp nhƣ Phật nguyện, Bồ tát 

thuyết pháp thuận nhất thiết trí nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà để thâm nhập trí Phật 

và để thuyết pháp theo trí ấy của Phật. 

 

Đại nguyện hai mƣơi sáu: 

Đƣợc thân kim cang 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Xin nguyện các Bồ tát 

Đều được Kim cang thân. 
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Kim cang thân, còn gọi là Na la diên thân, kiên cố 

thân, cụ đức kim cƣơng na la diên thân. Na la 

diên, tiếng Phạn là Nārāyaṇa, Hán dịch là kiên cố 

lực sĩ hay kim cang lực sĩ. 

 

Kim cang thân là thân không bị hủy hoại. Thân 

không bị hủy hoại cũng thƣờng gọi là Pháp thân 

của Phật. Thân đã dứt hẳn các pháp bất thiện và 

tập hợp, tinh kết một cách rắn chắc các pháp thuần 

thiện, sáng chói mà không có bất cứ sự sáng chói 

nào có thể so sánh, rắn chắc mà không có bất cứ 

sự rắn chắc nào có thể so sánh hay hủy hoại đƣợc.  

 

Và, Kim cang lực sĩ là thân thể có sức mạnh phi 

thƣờng. Thân thể ấy do Vƣơng tử Pháp Ý con của 

vua Dõng Quận ở thời quá khứ đã phát nguyện 

rằng: “Khi nào 1000 vị Thái tử thành Phật, thì mình 

sẽ là Kim cang lực sĩ, ở gần bên Phật, nghe những 

pháp bí yếu của Phật”.  
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Vua Dõng Quận xuất gia tu tập và thành Phật, 

hiệu là Định Quang Nhƣ Lai. 1000 thái tử của vua 

cũng xuất gia tu học và đều thành Phật ở trong 

thời đại hiền kiếp, thì bấy giờ Pháp Ý trở thành 

Kim cang lực sĩ, tên là Mật Tích. Cho nên, gọi là 

lực sĩ Kim cang Mật Tích, hoặc là Na la diên, vì 

Ngài có sức mạnh phi thƣờng. (Kinh Bảo Tích 9 – 

Hội Kim cang lực sĩ). 

 

Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà đã nguyện 

rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, Bồ tát trong 

nƣớc tôi đều đƣợc thân Kim cang lực sĩ”. 

 

Đại nguyện nầy cũng còn gọi là Na la diên thân 

nguyện, Linh đắc kiên cố thân nguyện, đắc kim cƣơng 

thân nguyện,... 

 

Nhƣ vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, là để thân 

ta càng ngày càng tinh kết các thiện pháp rắn chắc 

bất khả hoại và có sức mạnh nhƣ thân Na la diên, 
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để khi đủ điều kiện vãng sanh Tịnh độ, thì thân ta 

và thân của các vị Bồ tát ở Tịnh độ của Phật A Di 

Đà đều có hình sắc tƣơng đồng vậy và có sức 

mạnh để hộ trì chánh pháp. 

 

Đại nguyện hai mƣơi bảy: 

Muôn vật nghiêm tịnh 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Trời người cùng muôn vật 

Từ nghiêm tịnh sinh ra. 

Tịnh độ của Phật A Di Đà trang nghiêm thanh 

tịnh, từ nội tâm đến ngoại cảnh. Đối với nội tâm, 

thì chƣ thiên và nhân loại ở Tịnh độ Phật A Di Đà 

không có ái dục, không sinh ra từ nghiệp lực và từ 

bào thai, mà từ nguyện lực và từ hoa sen hóa sanh. 

Nên, tự thân của sự sinh ra ấy đã là thanh tịnh. Và 

không những vậy, mà sự thanh tịnh ấy, còn đƣợc 

trang nghiêm bằng các công đức của tâm bồ đề và 



Thích Thái Hòa 80 

các đại nguyện nữa. Vì vậy, ánh sáng và hình sắc 

của chƣ thiên và nhân loại ở thế giới ấy là không 

thể nghĩ bàn, đúng nhƣ đại nguyện.  

 

Đối với cảnh của Tịnh độ là cảnh của tự tâm thanh 

tịnh, cảnh của tâm chứa đầy công đức và là cảnh 

từ nơi đại nguyện mà biểu hiện, nên chim cũng hót 

theo lời pháp, suối cũng reo theo lời pháp, mƣa 

cũng rơi theo tiếng pháp, hoa nở cũng nở theo lời 

pháp và tất cả đều là thuyết pháp, để nhắc nhở và 

yểm trợ cho chƣ thiên, nhân loại ở Tịnh độ niệm 

Phật, niệm Pháp, niệm Tăng để đƣợc thƣờng trú ở 

trong nhất tâm, cho đến khi hội chứng Niết bàn. 

 

Tình và cảnh ở Tịnh độ phƣơng Tây đều đƣợc 

hình thành từ đại nguyện và công đức của Phật A 

Di Đà, nên tất cả đều là vi diệu thanh khiết. 

 

Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà đã nguyện 

rằng: “Khi tôi thành Phật, hàng trời, ngƣời và 
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muôn vật ở trong nƣớc tôi, trang nghiêm thanh 

tịnh, hình sắc kỳ diệu tột cùng, không một ai có 

thể suy lƣờng đƣợc, cho dù những ngƣời đó có cả 

thiên nhãn”. 

Đại nguyện nầy còn gọi là Sở tu nghiêm tịnh 

nguyện, Linh vật nghiêm tịnh nguyện, Vạn vật thù 

diệu nguyện, Quang sắc đặc diệu nguyện, Vạn vật 

nghiêm tịnh nguyện, Quốc độ nan lƣợng 

nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày là để tiếp 

xúc với tình và cảnh đều thanh tịnh và trang 

nghiêm của Tịnh độ, nhằm tạo thành những hạt 

nhân tình và cảnh trang nghiêm, thanh tịnh ở nơi 

tự thân. Và khi nhân duyên hội đủ, thì tình và cảnh 

nơi tự tâm của ta cũng là tình và cảnh của Tịnh độ 

Phật A Di Đà. 
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Đại nguyện hai mƣơi tám: 

Thấy đạo thọ cao sáng 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Cho con thấy Đạo thọ 

Căn lành rộng lớn ra. 

 

Đạo thọ, cũng còn gọi là Giác thọ, Tƣ duy thọ, Bồ 

đề thọ. Tiếng Phạn là bodhidruma, bodhitaru. Đức 

Phật Thích Ca do ngồi nơi cây nầy, tu tập thiền 

định mà thành đạo. 

 

Tịnh độ của Phật A Di Đà có Đạo tràng thọ, tức là 

cây bồ đề ở thế giới cực lạc. Theo kinh Vô Lƣợng 

Thọ, thì Đạo tràng thọ cao 400 muôn dặm, cành lá 

tỏa ra bốn phía với chu vi 20 vạn dặm. Cây ấy là 

do các loại châu báu tự nhiên hợp thành. Chung 

quanh cây có các chuỗi ngọc anh lạc rủ xuống và 

những tấm lƣới châu báu che phủ phía trên, cứ 
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mỗi khi có những làn gió nhẹ thổi qua, thì từ 

những cành lá phát ra vô lƣợng tiếng pháp nhiệm 

mầu. Đạo tràng thọ của Tịnh độ phƣơng Tây là do 

đại nguyện của Phật A Di Đà tạo thành. 

 

Khi còn tu nhân, Phật A Di Đà nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, Bồ tát trong nƣớc tôi, 

cho đến cả những ngƣời ít công đức, đều nhìn thấy 

đƣợc cây đạo thọ, màu sáng vô lƣợng, cao bốn 

trăm muôn dặm”. 

 

Nhƣ vậy, ta nguyện tiếp xúc hay thấy cây Đạo thọ 

của Tịnh độ là để thấy đƣợc đạo tràng giác ngộ của 

Phật A Di Đà ở phƣơng Tây. Và qua Đạo tràng thọ 

Tịnh độ, mà ta có thể tiếp xúc và thấy đƣợc vô 

lƣợng Đạo tràng thọ và vô lƣợng cõi nƣớc thanh tịnh 

của chƣ Phật trong mƣời phƣơng, khiến cho Tín căn, 

Tấn căn, Niệm căn, Định căn và Tuệ căn nơi tâm ta 

càng ngày càng phát triển rộng lớn, hạnh nguyện 

Tịnh độ nơi đời sống của ta càng ngày càng trở nên 
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vững chãi, kiên cố và bất hoại. 

 

Nên, đại nguyện nầy còn gọi là Kiến đạo tràng thọ 

nguyện, Đạo tràng cao thắng nguyện, Tri kiến đạo 

thọ nguyện, Bồ tát giai cộng kiến đạo thọ nguyện, 

Thiểu công đức giả tăng thƣợng nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, để mỗi ngày 

ta có thể tiếp xúc với đạo tràng giác ngộ không 

phải chỉ ở Tịnh độ của Phật A Di Đà, mà còn hết 

thảy chƣ Phật khắp cả mƣời phƣơng nữa. 

 

Đại nguyện hai mƣơi chín: 

Đƣợc trí tuệ biện tài 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Bồ tát trì pháp Phật 

Từ đó tuệ mở ra. 
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Bồ tát ở Tịnh độ của Phật A Di Đà thƣờng trì 

tụng, tuyên lƣu, diễn xƣớng kinh pháp của Phật, 

nên thông hiểu, từ đó mà trí tuệ mở ra, đạt đƣợc 

biện tài vô ngại.   

 

Biện tài vô ngại lấy trí tuệ làm bản chất để thông 

giải và biện luận, nhằm nhiếp phục và giáo hóa 

chúng sanh. Nên, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà 

nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, hàng Bồ 

tát nơi cõi nƣớc của tôi, đều là những bậc tụng 

kinh đắc trí tuệ biện tài”. 

 

Theo Câu Xá Luận 27, có bốn thứ vô ngại biện 

nhƣ sau: 

- Pháp vô ngại biện hay pháp vô ngại giải: 

Nghĩa là có khả năng thông giải và biện luận 

giáo pháp một cách vô ngại. 

- Nghĩa vô ngại biện hay nghĩa vô ngại giải: 

Nghĩa là có khả năng thông giải và biện luận lý 

nghĩa của pháp một cách dứt khoát và vô ngại. 
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- Từ vô ngại biện hay từ vô ngại giải: Nghĩa là 

có khả năng thông giải và biện luận mọi lý 

nghĩa ẩn chứa nơi mọi ngôn từ, phƣơng ngữ 

một cách vô ngại. 

- Biện vô ngại biện, nhạo thuyết vô ngại biện 

hay biện vô ngại giải: Nghĩa là có khả năng 

thông hiểu và biện luận thuận theo lý nghĩa 

một cách vô ngại và thuận theo sự ƣa thích 

nghe pháp của ngƣời khác, mà biện luận một 

cách vô ngại. 

 

Theo Thành Duy Thức Luận 9, đối với bốn vô ngại 

biện nầy, Bồ tát từ sơ địa trở lên cho đến bát địa đạt 

đƣợc từ một đến ba tuệ biện, hàng Bồ tát địa vị thứ 

chín mới đạt đƣợc cả bốn vô ngại biện, nhƣng đạt 

đƣợc Phật vị, thì bốn vô ngại biện mới thật sự hoàn 

toàn viên mãn. 

Đại nguyện nầy còn gọi là Đắc biện tài trí nguyện, 

Tứ biện vô ngại nguyện, Trì kinh tất đắc biện tài 

trí nguyện, Biện tài trí tuệ nguyện, Tụng Phật kinh 
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pháp nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà và xƣng tụng danh 

hiệu của Ngài mỗi ngày, là để ta có cơ hội tiếp xúc 

chất liệu tuệ biện nơi Ngài, cũng nhƣ các bậc Bồ 

tát ở Tịnh độ, và từ đó khơi thông chất liệu tuệ 

biện vốn có nơi ta, để ta có khả năng thông giải và 

biện luận giáo pháp, nhằm thực hành đại nguyện 

bồ đề nhiếp phục và hóa độ chúng sanh, đƣa họ an 

trú vào trong Tịnh độ. 

 

Đại nguyện ba mƣơi: 

Biện tài vô hạn 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Bồ tát tuệ vô lượng 

Biện tài như hằng sa. 

 

Bồ tát có khả năng biện tài vô hạn lƣợng, nghĩa là 
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ở nơi một pháp, Bồ tát có khả năng biện tài, diễn 

đạt thành vô lƣợng pháp và ở nơi vô lƣợng pháp, 

Bồ tát biện giải để đƣa về nhất pháp, nhất vị, nhất 

đạo, đó là Phật đạo nhất thừa. 

 

Bồ tát có khả năng biện tài vô hạn lƣợng, nghĩa là 

từ nơi một nghĩa, Bồ tát có khả năng biện tài diễn 

thuyết thành vô lƣợng nghĩa, và từ nơi vô lƣợng 

nghĩa Bồ tát biện luận để đƣa tới đệ nhất nghĩa là 

Niết bàn tịch tịnh, một cách vô ngại tự tại. 

 

Bồ tát có khả năng biện tài vô hạn lƣợng, nghĩa là 

từ nơi một từ ngữ, một ngôn ngữ, Bồ tát có khả 

năng biện tài, diễn thuyết thành vô lƣợng từ ngữ, 

vô lƣợng ngôn ngữ, và từ nơi vô lƣợng từ ngữ, vô 

lƣợng ngôn ngữ, Bồ tát biện luận để đƣa về với 

nhƣ ngữ, chân thật ngữ, nhất ngữ đến chỗ “tâm 

hành xí diệt, ngôn ngữ đạo đoạn”, một cách vô 

ngại tự tại. 
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Bồ tát có khả năng biện tài vô hạn lƣợng, nghĩa là 

đối với nghịch, Bồ tát có khả năng biện luận, 

khiến chúng trở thành thuận hợp với chánh pháp 

và ở trong thuận hợp, Bồ tát có khả năng biện 

luận, khiến từ nơi thuận hợp hữu lƣợng lại tăng 

lên vô lƣợng, một cách tự tại vô ngại, làm cho cả 

ngƣời nghe và ngƣời nói đều thuận với chánh 

pháp, mà không hề thấy mỏi mệt trong lúc nói 

cũng nhƣ trong lúc nghe. 

 

Với khả năng tuệ biện vô lƣợng nhƣ vậy, nên Bồ 

tát không phải nhiếp phục chúng sanh trong một 

phƣơng mà mƣời phƣơng, không phải chỉ nhiếp 

phục chúng sanh trong một loài mà hết thảy muôn 

loài và không phải chỉ nhiếp phục chúng sanh 

trong một cõi mà vô lƣợng cõi. 

 

Bồ tát ở cõi Tịnh độ thành tựu đƣợc năng lực của tuệ 

biện nhƣ vậy là do Phật A Di Đà, khi còn tu nhân 

nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, Bồ tát 
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trong nƣớc tôi, có trí tuệ biện tài không hạn lƣợng”. 

Đại nguyện nầy còn gọi là Trí biện vô cùng 

nguyện, Tuệ biện vô lƣợng nguyện, Biện tài vô 

cùng nguyện,... 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà và các vị Bồ tát ở 

Tịnh độ mỗi ngày là để khơi dậy khả năng tuệ biện 

vô hạn vốn có nơi ta, và để phát triển khả năng ấy, 

đến chỗ vô lƣợng nhƣ chƣ Phật và Bồ tát vậy. 

 

 

Đại nguyện ba mƣơi mốt: 

Cõi nƣớc thanh tịnh 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Tự tánh vốn nghiêm tịnh 

Chiếu suốt như pha lê. 

 

Thế giới Tịnh độ là thế giới của đại nguyện và của 
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tự tánh thanh tịnh. Nghĩa là nhìn mọi thế giới hiện 

tƣợng qua tự tánh thanh tịnh thì xuyên suốt tất cả. 

Với cách nhìn ấy, giáo lý Hoa nghiêm gọi là Lý sự 

vô ngại pháp giới và Sự sự vô ngại pháp giới. 

Nghĩa là không những lý tánh và sự tướng của mọi 

sự hiện hữu không chƣớng ngại nhau, mà ngay cả 

sự tƣớng nầy với sự tƣớng kia hiện hữu cũng 

không trở ngại nhau, chúng hiện hữu là để hỗ 

dụng cho nhau và cùng nhau làm nên tất cả. 

 

Đây là đại nguyện, khi còn tu nhân, đức Phật A Di 

Đà nguyện rằng: “Nguyện khi thành Phật, thì Tịnh 

độ của tôi thanh tịnh trong sáng nhƣ gƣơng, soi 

suốt thấy vô số thế giới của chƣ Phật khắp mƣời 

phƣơng”. 

 

Với đại nguyện nầy, tạo nên Tịnh độ của Phật A 

Di Đà, và với sự có mặt của thế giới Tịnh độ ấy, 

không làm chƣớng ngại bất cứ Tịnh độ nào của vô 

số chƣ Phật mƣời phƣơng mà còn tƣơng nhiếp và 
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hỗ dụng với vô số Tịnh độ đó nữa. Chƣ thiên, 

nhân loại, Thanh văn và Bồ tát ở ngay nơi bản độ 

mà nhìn thấy xuyên suốt thế giới của chƣ Phật 

mƣời phƣơng, để học hỏi, nghe pháp và phụng sự 

cúng dƣờng. 

 

Đại nguyện nầy còn gọi là Quốc độ thanh tịnh 

nguyện, Hình sắc công đức nguyện, Quốc độ 

quang sắc triệt chiếu nguyện, Quốc giới nghiêm 

tịnh nguyện, Tịnh nhƣ minh cảnh chiếu kiến thập 

phƣơng nguyện, Đắc kiến thập phƣơng nguyện,... 

Nên, ta lạy Phật A Di Đà và quốc độ nghiêm tịnh 

thành tựu từ đại nguyện của Ngài, là ta có cơ hội 

tiếp xúc với tự tánh thanh tịnh vốn có nơi ta và 

qua tự tánh ấy, mà ta có thể tiếp xúc với quốc độ 

nghiêm tịnh của Phật A Di Đà và chƣ Phật mƣời 

phƣơng để học hỏi, nghe pháp và phụng sự cúng 

dƣờng các Ngài, ngay nơi đƣơng xứ. 
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Đại nguyện ba mƣơi hai: 

Trang nghiêm cõi nƣớc 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Cõi nước được trang điểm 

Bằng châu báu và hương. 

 

Những châu báu và hƣơng thơm đƣợc dùng để trang 

điểm ở Tịnh độ Phật A Di Đà, không phải chỉ đơn 

thuần là vật chất mà những vật chất ấy, từ phƣớc 

đức mà sinh ra và từ đại nguyện mà tạo thành. 

 

Những châu báu và hƣơng thơm kỳ diệu ấy, từ 

Giới định tuệ hay từ Bát chánh đạo, Ngũ căn, Ngũ 

lực, Tứ niệm xứ, Tứ nhƣ ý túc, Tứ chánh cần, Thất 

bồ đề phần, Bồ đề tâm, Bồ đề nguyện, Bồ đề hạnh, 

Tứ vô lƣợng tâm, Tứ vô ngại biện, Tứ vô sở úy, 

Mƣời năng lực trí tuệ,... tạo thành. 
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Thế giới Tịnh độ của Phật A Di Đà do đƣợc trang 

nghiêm bằng những châu báu của Pháp bảo ấy, 

nên từ đó mà có sự tƣơng cảm, khiến những châu 

báu và hƣơng thơm kỳ diệu của vật lý sinh ra để 

trang điểm thế giới ấy về mặt y báo. 

 

Đại nguyện nầy khi còn tu nhân, đức Phật A Di 

Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, thì 

cõi nƣớc của tôi đƣợc trang điểm bằng những châu 

báu đan xen và những hƣơng thơm kỳ diệu, những 

ngƣời nghe hƣơng đều tu theo hạnh Phật”. 

 

Vì vậy, Nhân, Thiên, Thanh văn, Duyên giác và 

Bồ tát ở Tịnh độ Phật A Di Đà khi tiếp xúc với 

hƣơng, là đều hƣớng về Phật hạnh và nỗ lực thực 

tập hạnh ấy cho đến chỗ viên mãn. 

 

Nên, đại nguyện nầy còn gọi là Quốc độ nghiêm sức 

nguyện, Cung điện bảo sức nguyện, Trang nghiêm 

công đức nguyện, Chúng bảo diệu hƣơng hợp thành 
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cung điện nguyện, Nghiêm tịnh kỳ diệu nguyện, 

Hƣơng huân thập phƣơng nguyện, Diệu hƣơng hợp 

thành nguyện, Tạp vật hƣơng huân nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà, và Tịnh độ trang 

nghiêm cả hai mặt chánh báo và y báo của Ngài, là 

để thắp sáng các pháp môn và công hạnh tu tập 

trong đời sống hàng ngày của ta, nhằm nhắm tới 

Phật hạnh, và khi nhân duyên hội đủ, ta vãng sanh 

về Tịnh độ Phật A Di Đà cũng là để tiếp tục Phật 

hạnh ấy cho đến chỗ viên mãn. 

 

Đại nguyện ba mƣơi ba: 

Xúc chạm ánh sáng 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện thân con tiếp xúc 

Ánh sáng Phật phóng ra. 

 

Ánh sáng vô lƣợng của Phật A Di Đà là ánh sáng 
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thành tựu từ đại nguyện. Nên trong ánh sáng ấy, 

có chất liệu của Bồ đề tâm, Bồ đề nguyện và Bồ 

đề hạnh. Bồ đề tâm là Phật tính. Bồ đề nguyện là 

từ nơi bồ đề tâm mà tu học, và thấy tự tánh bất 

sinh, bất diệt hay tự tánh Nhƣ nơi vạn hữu, mà 

khởi đại nguyện từ bi hóa độ chúng sanh, nên gọi 

là bồ đề nguyện. Và bồ đề hạnh là biến bồ đề tâm, 

bồ đề nguyện trở thành hiện thực để cứu độ chúng 

sanh, liên tục dƣới nhiều hình thức, không biết 

mỏi mệt cho đến ngày viên mãn bồ đề đại nguyện. 

Với ánh sáng có công đức vô lƣợng thƣờng chiếu 

nhƣ vậy, nên nó có khả năng nuôi dƣỡng thân 

mệnh chúng sanh bằng xúc giác. Nghĩa là chúng 

sanh nào có tín hạnh nguyện đối với Tịnh độ là 

chúng sanh ấy, có tần số để tƣơng ứng và ăn nhập 

với ánh sáng ấy, và ánh sáng ấy có tác dụng làm 

cho thân tâm của những chúng sanh đó, sinh ra 

những cảm giác thanh thoát, nhẹ nhàng. 

 

Với đại nguyện nầy, khi còn tu nhân, Phật A Di 
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Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, ánh 

sáng của tôi chiếu soi đến tận vô lƣợng thế giới 

chúng sanh không thể nghĩ lƣờng khắp cả muời 

phƣơng, khiến thân tâm họ tiếp xúc, liền đƣợc nhẹ 

nhàng, thanh thoát hơn hẳn trời ngƣời”. 

 

Đại nguyện nầy có nội dung nhƣ vậy, nên còn gọi là 

Xúc quang nhu nhuyến nguyện, Quang minh nhiêu 

ích nguyện, Quang minh nhu nhuyến nguyện, 

Quang xúc diệt tội nguyện,... 

 

Vì vậy, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày, để mỗi 

ngày ta có khả năng tiếp xúc với ánh sáng đại 

nguyện ấy, qua tín hạnh nguyện của ta, nhằm làm 

cho thân tâm ta nhẹ nhàng, thanh thoát và thăng 

hoa. 
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Đại nguyện ba mƣơi bốn: 

Chứng vô sanh nhẫn 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Được pháp vô sanh nhẫn 

Nắm giữ hết pháp lành. 

 

Vô sanh pháp nhẫn, tiếng Phạn là 

Anutpattikadharmakṣānti. Nhẫn nầy là do quán chiếu 

và chứng nhập lý tánh vô sanh diệt nơi vạn hữu, và 

an trú vững chãi ở nơi lý tánh ấy, khiến tâm bất động, 

nên gọi là đắc Vô sanh pháp nhẫn. 

 

Tổng trì, tiếng Phạn là Dhāraṇi. Nghĩa là nắm giữ 

hết thảy thiện pháp. Ngƣời thực tập pháp Tổng trì 

do sức mạnh của định và tuệ, nên nắm giữ hết thảy 

thiện pháp không để quên mất. 

 

Đại nguyện nầy, khi còn tu nhân, đức Phật A Di 
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Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, 

chúng sanh ở vô lƣợng thế giới trong mƣời 

phƣơng không thể nghĩ bàn, nếu đƣợc nghe danh 

hiệu của tôi, thì liền chứng Vô sanh pháp nhẫn và 

Tổng trì”. 

 

Đại nguyện nầy có nội dung nhƣ thế, nên nó còn 

gọi Văn danh đắc nhẫn nguyện, Âm thanh nhiếp 

ích nguyện, Văn danh tất đắc vô sanh pháp nhẫn 

nguyện, Đắc thân pháp nhẫn nguyện, Pháp nhẫn 

tổng trì nguyện,... 

 

Do nguyện lực của Phật A Di Đà có tác dụng với 

chúng sanh nhƣ vậy, nên qua đại nguyện nầy, giúp 

cho ta thấy rằng, thực hành pháp môn Tịnh độ bao 

gồm cả Thiền và Mật nữa. Nghĩa là Thiền Tông và 

Mật giáo đều có mặt ở trong Tịnh độ. 

 

Thiền tông, Tịnh độ và Mật giáo đều là những 

thuộc tính của đạo Phật, chúng có tác dụng hỗ 
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tƣơng cho nhau để tựu thành Phật quả. Nếu ta tu 

tập chủ yếu là Thiền, thì Tịnh độ và Mật sẽ đóng 

vai trợ đạo cho ta. Nếu ta tu tập chủ yếu là Tịnh 

độ, thì Thiền và Mật sẽ đóng vai trợ đạo cho ta. 

Nếu ta tu tập chủ yếu là Mật, thì Thiền và Tịnh 

đóng vai trợ đạo cho ta. Ngƣời tu trong đạo Phật 

cần phải hiểu rõ nguyên tắc cơ bản nầy, để tránh 

rơi vào những cạm bẫy của những cực đoan. Mọi 

hành hoạt rơi vào cạm bẫy của cực đoan đều không 

phải là Phật giáo. Tại sao? Vì nó không phải là 

“Trung đạo”. Niết bàn đƣợc dẫn sinh từ trung đạo 

và vƣợt ra ngoài mọi hành hoạt của cực đoan. 

 

Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày là để 

mỗi ngày, ta đều có khả năng an trú vào tự tánh vô 

sinh diệt nơi ta và chính tánh ấy, nắm giữ hết thiện 

pháp. 
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Đại nguyện ba mƣơi lăm: 

Thoát ly nữ thân 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện cho những người nữ 

Đều chuyển thành nam thân. 

 

Tự thân của thân nữ có nhiều chƣớng ngại cho sự 

tu tập, là do ái nghiệp buộc ràng, khiến họ phải thụ 

thai và sinh nở, vì vậy cấu trúc thân thể sinh học 

của họ khá phức tạp và tế nhị hơn thân nam và 

cũng vì vậy, mà những cấu trúc tâm lý của họ 

cũng phức tạp và tế nhị để tƣơng ứng với cơ thể 

sinh học của họ. Và cũng vì vậy, trách nhiệm 

chăm sóc con cái, những buộc ràng trong đời sống 

gia đình của họ khá nặng nề và lao nhọc hơn 

ngƣời nam. Đối với mặt xã hội cũng vậy, ngƣời nữ 

dù có đƣợc pháp quyền bảo vệ và ƣu tiên đến mức 

nào đi nữa, thì họ vẫn không thể sống hay đi một 
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mình ở nơi thanh vắng, vì vậy đối với sự tu học 

thân nữ có nhiều chƣớng ngại. Tuy rằng, có nhiều 

chƣớng ngại, nhƣng không phải không vƣợt qua 

đƣợc. Có những ngƣời mang thân nữ, nhƣng họ tu 

tập rất giỏi, vì sao? Vì tuy họ mang thân nữ, 

nhƣng tâm của họ lại là tâm bồ đề! 

 

Đại nguyện nầy, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà 

nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, ngƣời nữ 

ở trong mƣời phƣơng thế giới không thể nghĩ bàn, 

khi họ nghe danh hiệu tôi, tin vui, nhàm chán thân 

nữ, phát tâm bồ đề, thì sau khi sinh mệnh của họ 

kết thúc, không còn sinh trở lại với thân tƣớng nữ”. 

 

Đại nguyện nầy có nội dung nhƣ vậy, nên nó còn 

gọi là Thoát ly nữ thân nguyện, Nữ nhân vãng 

sanh nguyện, Linh ly uế hình nguyện, Biến thành 

nam tử nguyện, Nữ nhân thành Phật nguyện,... 

 

Vì vậy, ở đại nguyện nầy, Phật A Di Đà nói, 
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những ngƣời nữ khi nghe danh hiệu của Ngài, họ 

tin vui, nhàm chán thân nữ, phát tâm bồ đề tu học, 

thì khi sinh mệnh kết thúc, họ không còn bị ái 

nghiệp ràng buộc để mang thân nữ nữa, họ thoát 

hẳn thân ấy, có thân thể đầy đủ các tƣớng của bậc 

trƣợng phu, nhƣ ở đại nguyện hai mƣơi mốt Ngài 

đã nguyện. 

 

Do đó, ta lạy Phật mỗi ngày để nuôi dƣỡng tâm từ 

bi và tự tánh bình đẳng nơi ta, khiến ta luôn có 

thân thể và tâm lý nhẹ nhàng, thanh thoát để tiến 

tu đạo nghiệp. Nếu ngƣời nữ thì chuyển hóa thành 

nam thân, thân có đầy đủ các phƣớc tƣớng của bậc 

đại trƣợng phu và nếu đã là nam thân, thì đừng 

đánh mất phƣớc đức của mình để trở thành thân và 

tâm của ngƣời nữ. 
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Đại nguyện ba mƣơi sáu: 

Tu hạnh thanh tịnh 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Chúng Bồ tát phạm hạnh 

Đến Phật quả sinh ra. 

 

Đại nguyện nầy, khi còn tu nhân, Phật A Di Đà 

nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, chúng 

Bồ tát trong thế giới mƣời phƣơng vô lƣợng không 

thể nghĩ bàn, đƣợc nghe danh hiệu tôi, đến khi 

mạng chung, thƣờng tu phạm hạnh cho đến khi 

thành Phật đạo”. 

Phạm hạnh, tiếng Phạn Brahmacaryā. Hán dịch là 

Tịnh hạnh. Hạnh thanh tịnh mà ngƣời xuất gia và 

tại gia đệ tử Phật tu tập, giữ gìn các giới đã thọ 

một cách tinh tế và miên mật. 

 

Nên, đại nguyện nầy còn gọi là Thƣờng tu phạm 



Thi Kệ Và Đại Nguyện Tịnh Độ     105 

hạnh nguyện, Văn danh giả tu hành bất thoái ích 

nguyện, Văn danh phạm hạnh giai chứng chánh 

giác nguyện, Linh lập phạm hạnh nguyện, Văn 

danh phạm hạnh nguyện,... 

 

Với đại nguyện nầy, Bồ tát không những chỉ giữ 

gìn các tịnh giới của Thanh văn một cách tinh tế 

miên mật, mà từ Thanh văn giới, Bồ tát giữ gìn, 

phát triển thành Bồ tát giới, bằng đại nguyện và 

đại thệ qua tâm bồ đề, và duy trì thệ nguyện ấy 

liên tục, không gián đoạn cho đến khi tâm bồ đề 

sinh ra quả Phật. Đó là Bồ tát thƣờng tu phạm 

hạnh. 

 

Do đó, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày là để khi ta 

bỏ thân hay thọ thân đều ở trong tâm bồ đề, đều ở 

trong đại nguyện và đại thệ, nghĩa thƣờng ở trong 

đời sống phạm hạnh vậy. 

  



Thích Thái Hòa 106 

Đại nguyện ba mƣơi bảy: 

Trời ngƣời cung kính 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Bồ tát nghe danh hiệu 

Tin vui thực tập theo. 

 

Đại nguyện nầy, khi còn tu nhân, đức Phật A Di 

Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành Phật, vô 

lƣợng Bồ tát không thể nghĩ bàn ở trong thế giới 

mƣời phƣơng, nghe danh hiệu tôi, lòng tin vui 

mừng, gieo năm vóc kính lễ sát đất, hành Bồ tát 

đạo, trời ngƣời cung kính”. 

 

Muốn đƣợc mọi ngƣời kính trọng, thì trƣớc hết ta 

phải thực tập hạnh kính trọng đối với mọi ngƣời. 

Khi nghe những điều tốt đẹp từ ngƣời khác, từ 

những bậc cao đức, từ Bồ tát và Phật nói ra, ta 

đem tâm cung kính tiếp nhận và thực hành, đó 
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cũng là một trong những cách thực tập hạnh cung 

kính ngƣời khác. Hạnh cung kính đối với ngƣời 

khác cũng là hạnh của Bồ tát. 

 

Bồ tát biết rõ, chúng sanh bị ái nghiệp buộc ràng, 

bị lửa ngã chấp đốt cháy, bị sóng triều kiêu mạn 

nhận chìm, bị gió ác kiến thổi làm cho khô héo, 

nhƣng Bồ tát vẫn không khinh chúng sanh, vẫn 

thƣơng và kính trọng những phẩm tính giác ngộ, 

quý hiếm vốn có nơi họ, nên nguyện làm thuận 

duyên hay nghịch duyên để giúp chúng sanh khai 

mở Phật tính. 

 

Vì vậy, nguyện nầy của Phật A Di Đà là nguyện 

cho những vị Bồ tát trong mƣời phƣơng khi nghe 

danh hiệu của Ngài, thì tin tƣởng vui mừng, cung 

kính thực hành Bồ tát hạnh, khiến cho trời ngƣời 

đều sinh tâm cung kính đối với Bồ tát.  

 

Nên, nguyện nầy còn gọi Văn danh tu hành đắc 
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tha kính ích nguyện, Linh thành tôn đức nguyện, 

Tác lễ trí kính nguyện, Văn danh ái kính nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà và đại nguyện nầy 

mỗi ngày, để niềm tin, sự kính trọng không những 

đối với Phật, Bồ tát, Thánh hiền mà còn đối với 

chúng sanh ở nơi ta đƣợc lớn mạnh và phát triển 

đến chỗ viên thành đại nguyện, nhƣ chính đức 

Phật A Di Đà đã viên thành. 

 

Đại nguyện ba mƣơi tám:  

Y phục tùy niệm 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện chư thiên, nhân loại 

Y phục có tự nhiên. 

 

Khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 
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trong nƣớc tôi, hễ muốn mặc y phục, thì y phục 

đẹp đúng nhƣ ý  tự nhiên đến”. 

 

Nội dung của đại nguyện nầy nhƣ vậy, nên đại 

nguyện nầy, còn gọi là Y phục tùy niệm nguyện, 

Y phục tự nhiên nguyện, Ƣng pháp diệu phục 

nguyện, Nhân thiên thụ lạc nguyện,... 

 

Trong đời sống, con ngƣời lận đận với áo cơm, 

với ăn uống hầu nhƣ hết cả đời ngƣời, và cũng có 

khi vì áo cơm, ăn uống mà con ngƣời tàn hại, bóc 

lột, cƣớp giựt, dối láo lẫn nhau và ngay cả muôn 

vật. Sống với tâm nhƣ vậy, thì ác nghiệp tăng lên, 

thiện căn giảm xuống và phƣớc báo tan dần. 

 

Ở thế giới Tịnh độ, Phật A Di Đà, do đại nguyện 

của Ngài và do thiện căn phƣớc đức nhân duyên 

của chƣ thiên và nhân loại ở đó, nên mọi hoạt 

động ở thế giới nầy không còn bị bận rộn bởi đời 

sống kinh tế, ăn hay mặc đều tùy niệm, nghĩa là 
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tùy theo tác ý về ăn và mặc của chƣ thiên, nhân 

loại ở nơi thế giới ấy nhƣ thế nào, thì y phục và 

thực phẩm đều hiện ra cho họ đúng nhƣ thế ấy, để 

đáp ứng những nhu cầu của họ. 

 

Sống ở trong đời, những ngƣời nào không bận rộn 

với áo cơm, những ngƣời ấy đã có phần nào phƣớc 

báo của cõi Tịnh độ. Ở thế giới Tịnh độ, chƣ thiên 

và nhân loại không bận rộn áo cơm, là để có nhiều 

thì giờ thực tập sâu vào thiền định và thƣờng trú ở 

trong thiền định, cho đến khi chứng ngộ Niết bàn. 

Nhƣ vậy, đại nguyện ba mƣơi tám nầy, nhằm hỗ 

trợ cho đại nguyện thứ mƣời một của Phật A Di 

Đà thành tựu. 

 

Vì vậy, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, là ta thực tập 

hạnh không gian tham trộm cắp, không bần tiện 

bỏn sẻn đối với các tài sản, lại thêm thực tập hạnh 

từ bi bằng sự cúng dƣờng, bố thí, khiến cho phƣớc 

báo Tịnh độ về “y phục tùy niệm” nơi ta đƣợc tăng 
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lên, và khi nhân duyên hội đủ, thì ta vãng sanh về 

thế giới Tịnh độ của Phật A Di Đà, cùng hiện hữu ở 

trong phƣớc báo của cõi Tịnh độ ấy. 

 

Đại nguyện ba mƣơi chín: 

Niềm vui vô tận 

 

Con đem tâm kính lễ, 

Đức Phật A Di Đà 

Các phiền não dứt sạch 

Niềm vui con không cùng. 

 

Khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc tôi đều có niềm vui, nhƣ vị tỷ khƣu hết 

sạch phiền não”. 

 

Chƣa dứt sạch phiền não mà vui, cái vui ấy là cái 

vui không chân thật. Cái vui sinh ra do đã dứt sạch 

phiền não, cái vui ấy là cái vui không cùng, vì nó 
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không còn bị giới hạn và bị hủy diệt. 

 

Một vị tỷ khƣu do tu tập viên mãn, thanh tịnh về 

giới, định và tuệ, khiến những chủng tử căn bản 

của phiền não nhƣ tham, sân, si ở nơi tâm hoàn 

toàn dứt hẳn, từ đó niềm vui đối với chánh pháp 

sanh khởi và tăng trƣởng mãi đến vô cùng. 

 

Vì vậy, đại nguyện nầy, đức Phật A Di Đà, 

nguyện chƣ thiên và nhân loại ở nơi cõi nƣớc của 

Ngài có đƣợc niềm vui, nhƣ đời sống của một vị 

tỷ khƣu không còn phiền não. Nên, đại nguyện 

nầy còn có tên là Thọ lạc vô nhiễm nguyện,  Lạc 

nhƣ lậu tận nguyện, Tự nhiên lậu tận nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày, là mỗi 

ngày ta thực tập để giảm và đoạn trừ các phiền não 

nơi tâm ta, khiến ta có niềm vui chân thật và vô 

tận ở trong chánh pháp. 
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Đại nguyện bốn mƣơi: 

Ngay trong cây báu thấy rõ cùng khắp 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Bồ tát nhìn Đạo thọ 

Thấy rõ Phật mười phương. 

 

Khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, Bồ tát trong nƣớc tôi, 

nhìn vào “Đạo tràng thọ”, thấy rõ vô lƣợng cõi nƣớc 

của chƣ Phật mƣời phƣơng”. 

 

Cây “Đạo tràng thọ” ở thế giới Tịnh độ, đƣợc tạo 

nên từ đại nguyện của Phật A Di Đà và từ phƣớc 

đức nhân duyên thanh tịnh của chƣ thiên, nhân 

loại, chúng Thanh văn và Bồ tát của cõi nƣớc ấy, 

nên bản chất và hiện tƣợng của nó hết sức trong 

suốt hơn cả lƣu ly hay ngọc minh châu, nên vô 

lƣợng thế giới của chƣ Phật trong mƣời phƣơng 
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đều hiện ra ở trong “đạo tràng thọ” ấy. Đạo tràng 

thọ, cũng chính là tâm bồ đề thanh tịnh và xuyên 

suốt ở nơi mỗi chúng ta.  

 

Vì vậy, Bồ tát ở Tịnh độ nhìn vô lƣợng thế giới 

của chƣ Phật mƣời phƣơng qua “Đạo tràng thọ” 

hay tâm bồ đề xuyên suốt và thanh tịnh ở nơi 

chính mình.Và nhìn ngay nơi “Đạo tràng thọ” hay 

tâm ấy, mà Bồ tát ở cõi Tịnh độ Phật A Di Đà, 

thấy đƣợc bản chất và hiện tƣợng của mọi nhân 

duyên, nhân quả, chánh báo và y báo của vô lƣợng 

thế giới chƣ Phật mƣời phƣơng. Nên, đại nguyện 

nầy, còn gọi là Thọ trung kiến độ nguyện, Tùy ý 

đắc kiến thập phƣơng quốc độ nguyện, Chiếu kiến 

thập phƣơng ích nguyện, Tùy ý chiếu kiến 

nguyện, Phổ kiến Phật độ nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày, để cho 

ta có điều kiện nhìn vào  “Đạo tràng thọ”, hay cây 

bồ đề nơi tâm ta và qua đó, mà ta có thể tiếp xúc 
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và học hỏi đƣợc các phƣơng pháp tu tập, nhiếp 

phục phiền não, nhân duyên và hạnh nguyện giáo 

hóa chúng sanh, kiến thiết quốc độ của vô lƣợng 

chƣ Phật ở trong thế giới mƣời phƣơng. 

 

Đại nguyện bốn mƣơi mốt: 

Các căn vẹn toàn 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện các căn Bồ tát 

Đều thanh tịnh, trang nghiêm. 

 

Khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, chúng Bồ tát ở những 

cõi nƣớc khác, nghe đƣợc danh hiệu của tôi, nếu 

căn thân của họ có khuyết thiếu, thì liền đầy đủ”. 

 

Tu tập theo Thanh văn giới, thì căn cứ vào các 

tƣớng của căn thân mà thiết lập giới thể. Do đó, 
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đối với những vị thọ Thanh văn giới, nhất là Tỷ 

khƣu giới, thì các căn thân phải đầy đủ, nếu các 

căn thân không đầy đủ, thì dù có thọ Thanh văn 

giới thuộc tỷ khƣu, thì giới thể của họ không thành 

tựu. Nhƣng đối với Bồ tát giới là giới đƣợc thiết 

lập trên nền tảng của tâm bồ đề, và từ tâm ấy mà 

phát nguyện và hạnh của giới, nên dù căn thân 

không hoàn hảo mà giới thể Bồ tát vẫn thành tựu. 

 

Vì vậy, đức Phật A Di Đà, khi hành Bồ tát, Ngài 

phát khởi đại nguyện bốn mƣơi mốt nầy, để trang 

nghiêm chúng Bồ tát nơi cõi nƣớc của Ngài, sau 

khi Ngài thành Phật và đồng thời yểm trợ cho các 

vị Bồ tát đã, đang và sẽ phát tâm bồ đề, thọ trì Bồ 

tát giới và hành Bồ tát đạo trong vô số thế giới 

mƣời phƣơng, khi nghe đƣợc danh hiệu của Ngài, 

thì khiến cho các căn thân của họ đầy đủ, nhằm 

thuận lợi cho sự tu tập và thực hành các hạnh lợi 

ích chúng sanh, trang nghiêm các cõi Phật. 

Nên, nguyện nầy cũng còn gọi là Chƣ căn cụ túc 
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nguyện, Chƣ tƣớng mạo diệu nguyện, Văn danh 

linh đắc đoan nghiêm báo nguyện, Văn danh chi 

Phật cụ túc chƣ căn nguyện, Cụ túc chƣ tƣớng 

nguyện, Văn danh cụ căn nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày, khiến 

cho giới thể Bồ tát trong ta đƣợc thăng tiến và 

viên mãn cả ba mặt. Đối với mặt Pháp thân, thì ta 

nỗ lực đoạn trừ hết thảy lậu hoặc phiền não, để 

chứng nhập thể tính bất sinh, bất diệt. Đối với mặt 

Báo thân, thì ta nỗ lực thực hành các thiện pháp, 

để thành tựu đƣợc Báo thân với đầy đủ các phƣớc 

tƣớng trang nghiêm. Đối với Ứng hóa thân, thì ta 

nỗ lực làm lợi ích cho hết thảy muôn loài, để 

thành tựu đƣợc ứng hóa thân, tùy căn cơ mà ứng 

dụng để độ sanh. 

 



Thích Thái Hòa 118 

Đại nguyện bốn mƣơi hai: 

Trong định cúng dƣờng 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện Bồ tát tại định 

Thường cúng Phật khắp nơi. 

 

Khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, chúng Bồ tát ở cõi 

nƣớc khác, khi nghe danh hiệu tôi, họ đều chứng 

đƣợc Thiền định thanh tịnh giải thoát, khoảng một 

niệm khởi ý, mà cúng dƣờng khắp cả chƣ Phật 

mƣời phƣơng, nhƣng tâm vẫn không rời thiền 

định”. 

 

Đại nguyện thứ mƣời một, đức Phật A Di Đà, 

nguyện cho chƣ thiên và nhân loại ở trong quốc độ 

của Ngài, an trú ở trong thiền định để đoạn trừ hết 

thảy lậu hoặc cho đến khi thành tựu Niết bàn, còn 
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đối với đại nguyện bốn mƣơi hai nầy, thì Ngài 

nguyện cho chúng Bồ tát ở trong các cõi nƣớc khác, 

khi nghe danh hiệu của Ngài, thì chứng đắc đƣợc 

thiền định thanh tịnh giải thoát và ở trong thiền định 

nầy mà cúng dƣờng chƣ Phật mƣời phƣơng.  

 

Nghĩa là Phật A Di Đà, trải qua vô số, vô biên kiếp, 

khi hành Bồ tát đạo, thì trong mỗi hạnh, mỗi 

nguyện của Ngài đều kết thành danh hiệu của Ngài. 

Nên, trong danh hiệu của Ngài có vô lƣợng công 

đức thù thắng, có vô lƣợng năng lực gia trì không 

thể nghĩ bàn, không những đối với hết thảy chúng 

sanh, mà còn cả các vị Thanh văn và Bồ tát tu tập 

nữa. Nên, không những chúng sanh trong mƣời 

phƣơng, nghe và chấp trì danh hiệu của Ngài, có lợi 

ích và công đức không thể nghĩ bàn, mà các vị Bồ 

tát trong mƣời phƣơng từ hàng sơ phát tâm cho đến 

hàng Bồ tát nhất sanh bổ xứ, nếu nghe và chấp trì 

danh hiệu của Ngài, thì công đức của họ, thành tựu 

đối với sự tu học cũng không thể nghĩ bàn. 
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Với đại nguyện nầy, Ngài nguyện những vị Bồ tát 

ở những cõi nƣớc khác, khi nghe danh hiệu của 

Ngài, liền chứng đắc Thiền định thanh tịnh giải 

thoát, và ở trong thiền định nầy, mà thực hiện và 

thành tựu hạnh cúng dƣờng chƣ Phật mƣời 

phƣơng. Nghĩa là một vị Bồ tát tu tập thành tựu 

đƣợc Thiền định Ba la mật, thì các hạnh Ba la mật 

khác nhƣ Bố thí, Trì giới, Nhẫn nhục, Tinh tấn, 

Thiền định, Trí, Nguyện, Lực, Phƣơng tiện và 

Tuệ, đều cũng có thể thành đƣợc cùng một lúc. Và 

nếu Bồ tát tu tập thành tựu đƣợc Trì giới, Nhẫn 

nhục, hay Trí tuệ,... thì các hạnh Ba la mật còn lại, 

cũng có thể cùng một lúc thành tựu đúng nhƣ vậy. 

 

Nên, đại nguyện nầy, còn gọi là Đắc tam muội ích 

nguyện, Chỉ quán câu hành nguyện, Văn danh linh 

đắc thanh tịnh giải thoát tam muội nguyện, Văn 

danh đắc định nguyện,... 
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Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày, là để 

mỗi ngày giúp tâm ta, thƣờng ở trong thiền định 

và ngay ở trong thiền định, mà thực hành các hạnh 

Bố thí, Cúng dƣờng, Trì giới,... Nghĩa là các hạnh 

của ta làm mỗi ngày, hoàn toàn không bị điều 

khiển bởi các loại phiền não, mà trái lại các phiền 

não ở trong tâm ta đã bị nhiếp phục và chuyển hóa 

bởi các hạnh ấy. 

 

Đại nguyện bốn mƣơi ba: 

Sanh nhà Tôn quý 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện Bồ tát các cõi 

Nhà Tôn quý sinh ra. 

 

Khi còn tu nhân, đức Phật A Di Đà nguyện rằng: 

“Nguyện khi tôi thành Phật, Bồ tát ở trong các cõi 

nƣớc khác, khi nghe danh hiệu tôi, lúc sinh mệnh 
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kết thúc liền sanh vào nhà tôn quý”. 

 

Đây là đại nguyện của Phật A Di Đà, nhằm yểm 

trợ cho các vị Bồ tát tu tập, nhƣng đang còn ở 

trong hai loại sinh tử là Phần đoạn và Biến dịch . 

 

Phần đoạn sinh tử cũng còn gọi là hữu vi sinh tử. 

Chúng sanh trong ba cõi do tạo nghiệp thiện ác 

khác nhau, nên chiêu cảm quả báo về thân tƣớng 

xấu đẹp khác nhau và thọ mạng dài ngắn bất đồng, 

vì vậy gọi là Phần đoạn sinh tử. 

 

Các nhà Duy thức học giải thích rằng: Phần đoạn 

sinh tử, trực tiếp lấy nghiệp thiện ác hữu lậu làm 

nhân, lấy phiền não chƣớng làm nhân gián tiếp, từ 

đó mà chiêu cảm quả báo thô trọng trong ba cõi, 

khiến thân mạng có dài ngắn, tùy thuộc vào năng 

lực của nhân duyên, mà có hạn lƣợng nhất định, vì 

vậy gọi là Phần đoạn sanh tử. (Thành Duy Thức 

Luận 8). 
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Biến dịch sanh tử cũng còn gọi là vô vi sinh tử hay 

bất tƣ nghị biến dịch sinh tử. Nghĩa là thân nầy, do 

sức mạnh của bản nguyện từ bi vô lậu, làm thay 

đổi thân phần đoạn sinh tử thô trọng, thành thân 

thể tinh tế, không có hình sắc, không bị hạn định 

tuổi thọ,... nên gọi là thân biến dịch. Thân nầy do 

năng lực thiền định và bản nguyện từ bi tạo thành, 

diệu dụng của thân nầy khó có thể lƣờng biết 

đƣợc, nên gọi là thân bất tƣ nghị. Lại nữa, thân 

nầy do ý nguyện đại bi mà thành tựu, nên cũng gọi 

là ý sanh thân hay vô lậu thân. 

 

Các vị A la hán, Bích chi phật và Bồ tát đại sĩ đã 

đoạn sạch hết các phiền não làm chƣớng ngại đối 

với Niết bàn, nên quý vị không còn thọ thân thuộc 

về phần đoạn sinh tử ở trong ba cõi, tức là thân 

thuộc về dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhƣng 

còn phải tiếp nhận thân thể biến dịch ở ngoài ba 

cõi. 
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Tuy, đã đƣợc tự do, ở ngoài ba cõi sinh tử, nhƣng do 

đại nguyện tu hành, quý vị lại sử dụng thân thể biến 

dịch nầy để trở lại trong ba cõi sinh tử, thực hành 

các hạnh nguyện Bồ tát, trải qua thời gian dài lâu, 

cho đến khi thành tựu đạo quả Vô thƣợng bồ đề. 

 

Đức Phật A Di Đà, khi còn tu nhân, Ngài đã thấy 

rõ các loại sinh tử nhƣ vậy. Và thấy rõ các vị phát 

tâm tu Bồ tát đạo ở trong các cõi nƣớc, có vị tuy 

phát bồ đề tâm tu Bồ tát đạo, nhƣng nghiệp chủng 

vẫn đang còn liên hệ đến phần đoạn sinh tử hoặc 

có vị đang liên hệ đến biến dịch sinh tử. Vì vậy, 

Ngài đã phát khởi đại nguyện nầy, để yểm trợ cho 

những vị Bồ tát trong mƣời phƣơng, dù họ đang ở 

trong phần đoạn sinh tử hay biến dịch sinh tử, đều 

đƣợc sinh vào những gia đình phƣớc đức tôn quý, 

để thuận lợi cho sự tu tập và thực hành tâm bồ đề 

đến chỗ viên mãn. Nên, nguyện nầy còn gọi là 

Sinh tôn quý gia nguyện, Văn danh tử hậu sinh tôn 

quý gia nguyện, Sinh tôn quý gia ích nguyện,... 
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Do đó, ta lạy Phật A Di Đà mỗi ngày, để mỗi ngày 

tâm ta đều sinh ra những chất liệu tốt đẹp của các 

bậc Thánh hay các bậc Bồ tát đại sĩ, để đời nào ta 

sinh ra, cũng nhớ đến tâm bồ đề mà tu tập và luôn 

luôn đƣợc sinh ra ở trong những dòng họ tôn quý, 

có niềm tin thâm sâu với chánh pháp. 

 

Đại nguyện bốn mƣơi bốn: 

Đủ cội công đức 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện Bồ tát các cõi 

Đầy đủ cội công đức. 

 

Đại nguyện bốn mƣơi bốn, khi còn tu nhân, đức 

Phật A Di Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành 

Phật, chúng Bồ tát ở nƣớc khác, nghe danh hiệu 

tôi, vui mừng tu hạnh Bồ tát, đầy đủ cội công 

đức”. 
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Đức Phật A Di Đà, khi còn hành Bồ tát đạo, Ngài 

đã chứng kiến Bồ tát trong các cõi nƣớc, khi tu tập 

có những vị muốn thực hành bố thí, nhƣng thiếu 

tài sản; có những vị muốn thực hành trì giới, 

nhƣng không có giới sƣ truyền thụ và hƣớng dẫn 

đúng pháp; có những vị muốn thực hành nhẫn 

nhục, nhƣng lại thiếu tâm từ bi; có những vị muốn 

thực hành hạnh tinh tấn, nhƣng bị mất định hƣớng; 

có những vị muốn thực hành thiền định, nhƣng 

tâm thƣờng tán loạn; có những vị muốn thực hành 

trí tuệ, nhƣng tâm trí thƣờng bị muội liệt; có 

những vị muốn hóa độ chúng sanh, nhƣng không 

có đủ phƣơng tiện trí,... do đó mà con đƣờng tu 

tập Bồ tát hạnh bị trở ngại. 

 

Vì vậy, Phật A Di Đà khi hành Bồ tát đạo, Ngài đã 

chứng kiến những điều trở ngại ấy của các vị Bồ tát 

ở các cõi nƣớc, nên Ngài đã phát khởi đại nguyện, 

khi Ngài thành Phật, thì chúng Bồ tát ở nơi cõi 

nƣớc của Ngài có đầy đủ căn bản công đức để thực 
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hành hạnh Bồ tát. 

 

Và muốn đầy đủ căn bản công đức, thì phải phát 

khởi tâm bồ đề hành Bồ tát đạo. Tâm bồ đề là gốc 

lành căn bản cho mọi công đức thành tựu. Nếu Bồ 

tát không từ nơi tâm bồ đề mà khởi lên nguyện và 

hạnh, thì gọi là Bồ tát không có căn bản công đức. 

Và nếu Bồ tát từ nơi tâm bồ đề mà khởi lên 

nguyện và hạnh, thì Bồ tát không những có căn 

bản công đức, mà vô lƣợng công đức của Bồ tát từ 

đó mà thành tựu.  

 

Ở trong muôn hạnh, Bồ tát chỉ có một hạnh duy 

nhất là hạnh bồ đề và trong một hạnh bồ đề ấy có 

đầy đủ cả muôn hạnh. Vì vậy, Bồ tát để mất tâm 

bồ đề là mất vô lƣợng công đức. Và Bồ tát thối 

tâm bồ đề, thì hết thảy công đức đều bị hƣ mục. Vì 

vậy, đại nguyện nầy còn gọi Văn danh quy gia 

nguyện, Tu hành cụ túc ích nguyện, Văn danh cụ 

đức nguyện,... 



Thích Thái Hòa 128 

Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày là để 

mỗi ngày, ta có cơ hội tiếp xúc với tâm bồ đề và 

vun bón công đức căn bản của chúng ta từ tâm ấy. 

 

Đại nguyện bốn mƣơi lăm: 

Trong định thấy Phật 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Tâm Bồ tát thiền định 

Thường thấy Phật mười phương. 

 

Đây là đại nguyện bốn mƣơi lăm, khi còn tu nhân, 

đức Phật A Di Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi 

thành Phật, chúng Bồ tát ở những cõi nƣớc khác, 

nghe danh hiệu tôi, đều chứng đƣợc thiền định 

cùng khắp, an trú ở trong thiền định nầy và thƣờng 

thấy chƣ Phật với số lƣợng không thể nghĩ bàn, 

cho đến khi thành Phật”. 

 

Thiền định cùng khắp, Hán gọi là Phổ đẳng tam 
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muội. Đối với thời gian, thì Bồ tát ở trong thiền 

định nầy, nhiếp phục hết thảy các loại phiền não 

từ thô trọng đến vi tế, cho đến khi nhất tâm và 

thành Phật. Đối với không gian, thế giới tuy vô 

lƣợng, vô số, vô biên, không thể tính hết, không 

thể nghĩ lƣờng, nhƣng không ra ngoài nhất tâm. 

Bồ tát do nhiếp phục hết thảy vọng tâm, khiến tâm 

thƣờng lƣu trú ở nơi nhất chân pháp giới, tức là ở 

nơi Pháp thân bình đẳng của chƣ Phật. Do tâm của 

Bồ tát thƣờng trú ở nơi thiền định nầy, nên thƣờng 

thấy đƣợc vô số, vô lƣợng, vô biên báo thân chƣ 

Phật khắp cả mƣời phƣơng qua bản tâm thanh 

tịnh, hoàn toàn không còn nhiễm ô của mình. 

Ngay nơi bản tâm thanh tịnh của Bồ tát, vô số chƣ 

Phật trong mƣời phƣơng thƣờng có mặt ở nơi tâm 

ấy, để cho Bồ tát thƣờng diện kiến Pháp thân của 

các Ngài. 

 

Vì vậy, đại nguyện nầy còn gọi là Thƣờng kiến 

chƣ Phật ích nguyện, Trú định kiến Phật nguyện, 
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Phổ đẳng tam muội nguyện, Bất ly chƣ Phật 

nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày là mỗi 

ngày, ta có cơ hội nhiếp phục phiền não ở  nơi tâm, 

đƣa tâm đến chỗ thuần nhất thanh tịnh và chính nơi 

tâm ấy, ta thƣờng diện kiến đƣợc vô số chƣ Phật 

khắp cả mƣời phƣơng, không chỉ là ứng hóa thân, 

Báo thân mà còn diện kiến đƣợc Pháp thân thƣờng 

trú bất sanh diệt của hết thảy các Ngài.  

 

Đại nguyện bốn mƣơi sáu: 

Nghe pháp tùy nguyện 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Nguyện Bồ tát cõi nước 

Thường nghe diệu pháp âm. 

 

Đây là đại nguyện bốn mƣơi sáu, khi còn tu nhân, 
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đức Phật A Di Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi 

thành Phật, chúng Bồ tát ở trong nƣớc tôi, tùy chí 

nguyện muốn nghe pháp của mỗi ngƣời, liền tự 

nhiên đƣợc nghe”. 

 

Trong kinh Phật Thuyết A Di Đà ghi lại rằng, bấy 

giờ đức Phật Thích Ca gọi Tôn giả Xá Lợi Phất mà 

bảo rằng: “Từ quốc độ nầy, hƣớng về phía Tây, trải 

qua mƣời vạn ức cõi nƣớc chƣ Phật, có một cõi 

nƣớc tên là cực lạc. Cõi nƣớc ấy, có đức Phật giáo 

chủ danh hiệu là A Di Đà, hiện nay vẫn còn đang 

thuyết pháp”. (Phật Thuyết A Di Đà Kinh, La Thập 

dịch, tr 346c, Đại Chính 12). 

 

Nhƣ vậy, ta biết cõi cực lạc và danh hiệu Phật A 

Di Đà là qua lời chỉ dạy của đức Phật Thích Ca. 

Đức Phật Thích Ca là vị giáo chủ thời hiện tại của 

thế giới Ta bà là thế giới mà chúng ta đang cƣ trú, 

còn đức Phật A Di Đà là vị giáo chủ thời hiện tại 

của thế giới cực lạc ở phƣơng Tây, và nhƣ lời đức 
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Phật Thích Ca dạy là hiện nay, đức Phật A Di Đà 

hiện đang thuyết pháp ở nơi thế giới của Ngài. 

 

Không những vậy, mà đức Phật Thích Ca còn dạy, 

ở nơi thế giới cực lạc của Phật A Di Đà, còn có các 

loại chim lạ đẹp, màu sắc xen nhau, đại loại nhƣ 

Bạch hạc, Khổng tƣớc, Anh vũ, Xá lợi, Tần già, 

Cộng mạng. Các loài chim nầy ngày đêm sáu thời, 

thƣờng hót ra những âm thanh hòa nhã. Trong âm 

thanh ấy đều diễn xƣớng các pháp thoại nhƣ:  Năm 

căn bản, Năm năng lực, Bảy thành phần tuệ giác, 

Tám thành phần Thánh đạo,... Chúng sanh trong 

cõi nƣớc của Ngài, khi nghe âm thanh ấy, họ đều 

nhớ đến Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng. 

 

Đức Phật Thích Ca còn dạy, cõi nƣớc Phật A Di 

Đà, cái tên ba nẻo đƣờng xấu ác còn không có, 

huống gì là có sự thật về các con đƣờng ấy. Các 

loài chim ấy đều do đức Phật A Di Đà, vì muốn 

pháp âm đƣợc lƣu truyền mà biến hóa ra những 
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loài chim ấy. 

 

Đức Phật Thích Ca còn nói với Tôn giả Xá Lợi 

Phất rằng: “Ở cõi nƣớc cực lạc của đức Phật A Di 

Đà, gió nhẹ thổi động những hàng cây báu và lƣới 

báu, phát ra những âm thanh tuyệt diệu, ví nhƣ 

trăm ngàn nhạc khí cùng hòa tấu một lúc. Ai nghe 

âm thanh ấy, tâm tự nhiên liền sinh ra nhớ đến 

Phật, nhớ đến Pháp, nhớ đến Tăng”. (Phật Thuyết 

A Di Đà Kinh, La Thập, tr 347a, Đại Chính 12). 

 

Nhƣ những lời đức Phật Thích Ca chỉ dạy ở trong 

Kinh Phật Thuyết A Di Đà, cho ta thấy rằng, 

chúng sanh ở thế giới phƣơng Tây của Phật A Di 

Đà, ở đâu và lúc nào cũng có thể đƣợc nghe pháp 

thoại, qua nhiều hình thức, qua nhiều phƣơng tiện 

khác nhau, tùy theo đức tin Tịnh độ và khả năng 

nhiếp phục tâm, cũng nhƣ khả năng loại trừ những 

phiền não nơi tâm của họ, mà đƣợc nghe pháp và 

chứng ngộ pháp. 
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Chúng sanh hay hàng Bồ tát ở thế giới Tịnh độ 

Phật A Di Đà đƣợc nghe pháp và có thể chứng ngộ 

đƣợc pháp, tùy theo ý nguyện là do đại nguyện thứ 

bốn mƣơi sáu nầy của Phật A Di Đà vậy. 

 

Nên, đại nguyện nầy còn gọi là Tùy ý văn pháp 

nguyện, Văn pháp tự tại nguyện, Tùy dục đắc văn 

ích nguyện,... 

 

Vì vậy, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày là mỗi 

ngày, ta tiếp xúc đƣợc với pháp âm vi diệu của 

Ngài thƣờng thuyết pháp, qua nhiều hình thức và 

nhiều âm thanh khác nhau, theo hạnh và nguyện 

của mỗi chúng ta. Và qua nhiều hình thức và 

nhiều loại âm thanh thuyết pháp mà ta nghe ấy, 

khiến tâm ta khai ngộ chứng nhập nhất âm, ấy là 

Phật âm. Phật âm là âm thanh viên giáo. Âm thanh 

ấy từ nơi chứng ngộ thực tƣớng các pháp mà nói 

ra, từ nơi tâm bình đẳng mà diễn xƣớng và từ nơi 

tâm đại bi mà diễn thuyết không cùng. 
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Đại nguyện bốn mƣơi bảy: 

Không còn thoái chuyển 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Và Bồ tát các cõi 

Bất thối chuyển bước lên. 

 

Đây là đại nguyện bốn mƣơi bảy, khi còn tu nhân, 

đức Phật A Di Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi 

thành Phật, Bồ tát trong các cõi nƣớc khác, nghe 

danh hiệu tôi, liền đạt đƣợc bậc Bất thối chuyển”. 

 

Bất thối chuyển, tiếng Phạn là avinivartanīya, Hán 

phiên âm là a duy việt trí, a bệ bạt trí và dịch là bất 

thối chuyển, vô thối, tất định,... Bất thối chuyển, 

nghĩa là không còn quay trở lui. Bồ tát tu tập đạt 

đến địa vị nầy rồi thì không còn bị rơi mất những 

gì mà mình đã tu chứng và giác ngộ. 

 



Thích Thái Hòa 136 

Bồ tát ở vào địa vị Bất thối chuyển nầy, có nhiều 

thuyết giải thích khác nhau. Kinh Đại bát nhã 

quyển 449, giải thích: “Bồ tát tu tập vào vị trí Kiến 

đạo, đƣợc Vô sanh pháp nhẫn, thì không còn rơi 

lui lại Nhị thừa địa, nên gọi là bất thối”. 

 

Theo Khuy Cơ có bốn loại bất thối: 

1- Tín bất thối: Trong mƣời tín vị, nếu tâm Bồ 

tát tu tập đạt đến vị trí tín thứ sáu, thì không 

còn khởi lên tà kiến. 

2- Vị bất thối: Trong mƣời trú vị, nếu tâm Bồ 

tát tu tập đạt đến vị trí trú thứ bảy trở lên, 

thì không còn rơi lui địa vị của Thanh văn 

và Duyên giác. 

3- Chứng bất thối: Trong mƣời địa vị, nếu tâm 

Bồ tát tu tập đạt đến địa vị đầu tiên trở lên, 

thì pháp học, pháp hành của Bồ tát không 

còn bị rơi mất. 

4- Hạnh bất thối: Trong mƣời địa vị, nếu tâm 

Bồ tát tu tập đạt đến địa vị thứ tám trong 
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mƣời địa vị ấy, có thể tu hạnh hữu vi và vô 

vi mà không bị lui mất. (Khuy Cơ, Pháp 

Hoa Huyền Tán 2). 

 

Theo Ca Tài có bốn bất thối nhƣ sau: 

1- Niệm bất thối: Chỉ cho Bồ tát Bát địa trở 

lên. 

2- Hành bất thối: Chỉ cho Bồ tát từ Sơ địa trở 

lên. 

3- Vị bất thối: Chỉ cho Bồ tát từ Thập giải, 

hay Thập trú trở lên. 

4- Xứ bất thối: Chỉ cho hành giả đạt đến thế 

giới Tịnh độ phƣơng tây của Phật A Di Đà, 

đã đạt đƣợc “chánh định tụ”, vĩnh viễn 

không còn thối chuyển. (Ca Tài, Tịnh độ 

luận, quyển thƣợng). 

 

Theo Châu Hoằng có bốn bất thối nhƣ sau: 

1- Nguyện bất thối: Chỉ cho hành giả phiền 

não chƣa đoạn hết mà sanh về cõi Tịnh độ 
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Phàm thánh đồng cƣ. 

2- Hành bất thối: Chỉ cho những hành giả đã 

đoạn trừ những sai lầm thuộc về nhận thức 

và những sai lầm thuộc về các tƣ niệm mà 

đƣợc sanh về cõi Tịnh độ Phƣơng tiện hữu 

dƣ. 

3- Trí bất thối: Chỉ cho hành giả đã đoạn trừ 

đƣợc một phần phiền não vô minh mà sanh 

về cõi Thật báo vô chƣớng ngại. 

4- Vị bất thối: Chỉ cho hành giả đã diệt trừ hết 

thảy những sai lầm của nhận thức, của tâm 

và của trí mà sanh về cõi Thƣờng tịch 

quang. (Châu Hoằng, A Di Đà Kinh Sớ 

Sao, quyển 3). 

 

Theo Trí Húc có bốn bất thối nhƣ sau: 

1- Niệm bất thối: Chỉ cho hành giả phá trừ vô 

minh, hiển bày Phật tính, mà trực tiếp sinh 

về cõi Thƣờng tịch quang thực báo phần 

chứng. 
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2- Hành bất thối: Chỉ cho hành giả đoạn trừ 

những sai lầm thuộc về nhận thức, các tƣ 

niệm và những sai lầm nhỏ nhặt nhƣ cát 

bụi, mà sinh về cõi Phƣơng tiện và hƣớng 

tới Tịnh độ cực lạc. 

3- Vị bất thối: Chỉ cho hành giả đới nghiệp 

vãng sanh, mà sanh về Tịnh độ Phàm thánh 

đồng cƣ. 

4- Tất kính bất thối: Bất luận là ngƣời niệm 

Phật chí tâm hay tán tâm, hữu tâm hay vô 

tâm, hiểu hay không hiểu, nhƣng một khi 

danh hiệu Phật A Di Đà, hay danh hiệu của 

chƣ Phật ở trong sáu phƣơng đã đi qua 

thính giác, thì dù họ phải trải qua trăm ngàn 

vạn kiếp trong sinh tử, cuối cùng nhờ nhân 

duyên ấy, nên rồi cũng đƣợc độ thoát. (Trí 

Húc, A Di Đà Kinh Yếu Giải). 

 

Đức Phật A Di Đà, khi tu nhân Ngài phát đại 

nguyện nầy là để yểm trợ cho các hàng Bồ tát 
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đang tu học trong mƣời phƣơng vƣợt qua những 

chƣớng ngại do ngoại cảnh mà suy thoái tâm bồ 

đề, do bị chƣớng ngại quả báo mà suy thoái tâm 

bồ đề, do bị chƣớng ngại bởi phiền não mà suy 

thoái tâm bồ đề hoặc do bị chƣớng ngại bởi vô 

minh mà suy thoái tâm bồ đề. Và tâm bồ đề đối 

với Tịnh độ không suy thoái là không suy thoái 

đối với Tín, Hạnh và Nguyện. Tín hạnh nguyện 

không suy thoái, nghĩa là không suy thoái đối với 

đạo quả Vô thƣợng bồ đề. 

 

Nên, nguyện nầy còn gọi là Văn danh bất thối 

nguyện, Thính danh tức chí đắc bất thối chuyển 

nguyện, Gia lực bất thối chuyển nguyện, Đắc bất 

thối chuyển nguyện,... 

 

Do đó, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày là mỗi 

ngày, ta thăng tiến tâm bồ đề của ta đến chỗ viên 

mãn. 

Đại nguyện bốn mƣơi tám: 
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Chứng ba pháp nhẫn 

 

Con đem tâm kính lễ 

Đức Phật A Di Đà 

Bồ tát ba pháp nhẫn 

Bậc Bất thoái bước lên. 

 

Đại nguyện bốn mƣơi tám, khi còn tu nhân, đức 

Phật A Di Đà nguyện rằng: “Nguyện khi tôi thành 

Phật, chúng Bồ tát ở những cõi nƣớc khác, nghe 

danh hiệu tôi, liền đƣợc đệ nhất, đệ nhị, đệ tam 

pháp nhẫn ở nơi Phật pháp và liền đƣợc bậc Bất 

thoái chuyển”. 

 

Ba pháp nhẫn, Hán gọi là Tam pháp nhẫn. Phạn là 

Tisraḥ kṣāntayaḥ. Nhẫn là giác ngộ đƣợc bản thể 

của mọi sự hiện hữu và nhận ra đươc tính chân 

như đối với sự và lý nơi mọi hiện hữu ấy, mà tâm 

được an lạc, nên gọi là nhẫn. Nhẫn có ba loại: 
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1- Âm hưởng nhẫn: Tiếng Phạn là 

Ghoṣānugamadharmakṣānti. Hán dịch là 

Tùy thuận âm thanh nhẫn. Nghĩa là do lắng 

nghe giáo pháp mà tâm được an ổn. Bồ tát 

ở địa vị Thập tín, nhờ nghe pháp âm mà 

liễu ngộ pháp tính, nên gọi là âm hưởng 

nhẫn. 

2- Nhu thuận nhẫn: Tiếng Phạn là 

Anulomikīdharmakṣānti. Hán dịch là Tư 

duy nhu thuận nhẫn, Nhu thuận pháp nhẫn. 

Nghĩa là do tự mình tư duy mà giác ngộ và 

thuận hợp với chân lý. Các Bồ tát ở vào địa 

vị tam hiền (Thập trú, Thập hạnh và Thập 

hướng), do đã nhiếp phục được các mê lầm 

của phiền não và nghiệp, nên an trú được tự 

tính vô sinh nơi sáu trần (sắc, thanh, 

hương, vị, xúc và pháp), gọi là Nhu thuận 

nhẫn. 

3- Vô sanh pháp nhẫn: Tiếng Phạn 

Anutpattikadharmakṣānti. Nghĩa là khế hợp 
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với chân lý. Bồ tát từ địa vị thứ bảy trở lên, 

do tu tập ly hết thảy tƣớng mà chứng ngộ 

thực tƣớng. Nghĩa là do giác ngộ đƣợc lý 

vô tƣớng nơi các tƣớng, lý vô sinh diệt nơi 

các tƣớng sanh diệt và thƣờng an trú nơi lý 

vô sanh diệt ấy, nên gọi là Vô sanh pháp 

nhẫn. Và vô sanh pháp nhẫn cũng đã đƣợc 

một số nhà Phật học giải thích Pháp nhẫn là 

an trú ở nơi Pháp vô sanh. Vô sanh là Niết 

bàn, an trú nơi Pháp vô sanh là an trú ở nơi 

thực tƣớng của các pháp. Thực tƣớng của 

các pháp là tịch diệt tƣớng. Tịch diệt tƣớng 

là tƣớng hoàn toàn vắng lặng. Vắng lặng 

các tƣớng chính là Niết bàn. 

 

Theo Quán Kinh Tự Phần Nghĩa, do thấy cõi Tịnh 

độ của Phật A Di Đà mà sinh tâm vui mừng, nên 

đƣợc ba pháp vô sinh nhẫn: 

1- Hỷ nhẫn: An nhẫn do tâm vui mừng khi 

thực hành Tịnh độ. 
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2- Ngộ nhẫn: An nhẫn do tâm giác ngộ đƣợc 

sự lý Tịnh độ. 

3- Tín nhẫn: An nhẫn do tâm tin tƣởng vào 

thế giới Tịnh độ. 

 

Nghĩa của tam pháp nhẫn, có nhiều kinh luận giải 

thích sâu cạn, rộng hẹp khác nhau, tùy theo sở ngộ 

và chỗ lập tông của ngƣời giải, ở đây không phiền 

trích dẫn. 

 

Với đại nguyện nầy, đức Phật A Di Đà, yểm trợ 

năng lực cho các vị Bồ tát đang tu tập và hành đạo 

ở mƣời phƣơng, khiến cho tất cả khi nghe danh 

hiệu của Ngài, tùy theo sức nghe và sự quán chiếu, 

mà đƣợc đi vào địa vị các nhẫn và bƣớc lên địa vị 

của bậc Bồ tát không còn suy thoái đối với hạnh 

nguyện và đạo quả Vô thƣợng bồ đề nữa. 

 

Nên, ta lạy đức Phật A Di Đà mỗi ngày là mỗi 

ngày, làm cho tâm ta an trú vào sự vững chãi của 
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niềm tin, của nguyện và hạnh, cũng nhƣ an trú 

vững chãi đối với Phật pháp và đối với Giáo hạnh 

lý quả của Tịnh độ, để giác ngộ tự tính bất sinh, 

bất diệt ở nơi tự tâm và vạn hữu, khiến thế giới 

Tịnh độ Phật A Di Đà đối với ta không phải là ƣớc 

mơ mà là hiện tiền. Và đạo quả Vô thƣợng bồ đề 

của chƣ Phật, đang tinh kết và nở ra cho ta, trong 

từng phút giây của sự sống. 
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BỐN MƢƠI TÁM ĐẠI NGUYỆN 

 

Âm: Đệ nhất đại nguyện Quốc vô ác đạo 

Thiết ngã đắc Phật, quốc hữu địa ngục, ngạ quỷ, 

súc sanh giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ nhất Cõi nước không có các 

đường xấu ác 

Giả sử khi con thành Phật, cõi nƣớc có địa ngục, 

ngạ quỷ và súc sanh, thì con không nhận lấy ngôi 

Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị đại nguyện Bất cánh ác đạo 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, thọ 

chung chi hậu, phục cánh tam ác đạo giả, bất thủ 

chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ hai Không rơi lại các đường xấu 

ác 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc, còn bị rơi lạc trong ba đƣờng xấu ác, 

thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 
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Âm: Đệ tam đại nguyện Thân chơn kim sắc 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất tất 

chơn kim sắc giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ ba Thân sắc vàng chân thật 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc con, sắc thân không phải bằng vàng 

chân thật, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tứ đại nguyện Hình sắc tương đồng 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, hình 

sắc bất đồng hữu hảo xú giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ tư Hình và sắc tương đồng 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc con, hình và sắc có xấu đẹp khác nhau, 

thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ ngũ đại nguyện Túc mạng trí thông 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất tất 

thức túc mạng, hạ chí tri bách thiên ức na do tha, 

chƣ kiếp sự giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ năm Biết rõ sinh mệnh đời trước 



Thích Thái Hòa 148 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong cõi nƣớc con, không biết đƣợc sinh mệnh 

đời trƣớc, tối thiểu là biết đƣợc sự việc từ trăm 

ngàn ức triệu kiếp về trƣớc, thì con không nhận 

lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ lục đại nguyện Thiên nhãn phổ kiến 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc 

thiên nhãn, hạ chí kiến bách thiên ức na do tha, 

chƣ Phật quốc giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ sáu Thiên nhãn thấy khắp 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong cõi nƣớc con, nếu không có đƣợc thiên nhãn 

tối thiểu là thấy từ trăm ngàn ức triệu cõi nƣớc chƣ 

Phật, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ thất đại nguyện Thiên nhĩ phổ văn 

Thiết giả đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc 

thiên nhĩ, hạ chí văn bách thiên ức na do tha, chƣ 

Phật sở thuyết, bất tất thọ trì giả, bất thủ Chánh 

giác 
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Việt: Nguyện thứ bảy Thiên nhĩ nghe khắp 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc con, nếu không đƣợc thiên nhĩ, tối 

thiểu là nghe đƣợc lời pháp từ trăm ngàn ức triệu 

chƣ Phật và không thọ trì hết, thì con không nhận 

lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ bát đại nguyện Tha tâm tất tri 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc 

kiến tha tâm trí, hạ chí tri bách thiên ức na do tha, 

chƣ Phật quốc trung, chúng sanh tâm niệm giả, bất 

thủ Chánh giác 

Việt: Nguyện thứ tám Thấy được tâm người 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc con, không đạt đƣợc cái trí thấy tâm 

ngƣời khác, tối thiểu là biết đƣợc trong tâm niệm 

của các chúng sanh từ trăm ngàn vạn triệu cõi nƣớc 

chƣ Phật, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ cửu đại nguyện Thần túc vô ngại 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất đắc 

thần túc, ƣ nhất niệm khoảnh, hạ chí bất năng siêu 
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quá, bách thiên ức na do tha, chƣ Phật quốc giả, 

bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ chín Thần túc không ngại 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc con đều đƣợc thần túc, ít nhất trong 

khoảng một niệm, dạo khắp đến trăm ngàn ức 

triệu cõi Phật. Nếu không phải vậy, thì con không 

nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ thập đại nguyện Bất tham kế thân 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, nhƣợc 

khởi tƣởng niệm, tham kế thân giả, bất thủ Chánh 

giác. 

Việt: Nguyện thứ mười Không chấp thân thể 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc con, nếu có khởi niệm tƣởng, tham 

chấp đối với thân thể, thì con không nhận lấy ngôi 

Chánh giác. 

Âm: Đệ thập nhất đại nguyện Trú định chứng diệt 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất trú 

định tụ, tất chí diệt độ giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: Nguyện thứ mười một An trú thiền định đến 

chứng Niết bàn 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc con, không an trú ở trong thiền định, 

cho đến khi chứng đạt Niết bàn, thì con không 

nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ thập nhị đại nguyện Quang minh vô lượng 

Thiết ngã đắc Phật, quang minh hữu năng hạn 

lƣợng, hạ chí bất chiếu bách thiên ức na do tha, 

chƣ Phật quốc giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ mười hai Ánh sáng vô lượng 

Giả sử khi con thành Phật, nếu ánh sáng có hạn 

lƣợng, tối thiểu mà không soi chiếu đến tận trăm 

ngàn ức triệu cõi nƣớc chƣ Phật, thì con không 

nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ thập tam đại nguyện Thọ mạng vô lượng 

Thiết ngã đắc Phật, thọ mạng hữu năng hạn lƣợng, 

hạ chí bách thiên ức na do tha kiếp giả, bất thủ 

Chánh giác. 
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Việt: Nguyện thứ mười ba  

Giả sử khi con thành Phật, nếu sinh mệnh có hạn 

lƣợng, thì tối thiểu là phải sống đến trăm ngàn ức 

triệu kiếp; nếu không phải vậy, thì con không nhận 

lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ thập tứ đại nguyện Thanh văn vô số 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Thanh văn, hữu 

năng kế lƣợng, nãi chí tam thiên đại thiên thế giới, 

chúng sanh Duyên giác, ƣ bách thiên kiếp, tất 

cộng kế giảo, tri kỳ số giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ mười bốn Chúng Thanh văn vô 

số 

Giả sử khi con thành Phật, chúng Thanh văn trong 

nƣớc con mà có thể tính biết đƣợc số lƣợng, cho 

đến chúng sanh trong một tỷ thế giới đều là bậc 

Duyên giác, cùng chung nhau tính đếm trải qua 

trăm ngàn kiếp mà biết đƣợc số lƣợng chúng 

Thanh văn ấy, thì con không nhận lấy ngôi Chánh 

giác. 
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Âm: Đệ thập ngũ đại nguyện Nhân thiên trường 

thọ 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, thọ 

mạng vô năng hạn lƣợng, trừ kỳ bản nguyện, tu 

đoản tự tại. Nhƣợc bất nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ mười lăm Trời, Người thọ mạng 

lâu dài 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong cõi nƣớc con, thọ mạng không có hạn lƣợng, 

ngoại trừ họ có bản nguyện tự tại đối với dài và 

ngắn, nếu không phải vậy, thì con không nhận lấy 

ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ thập lục đại nguyện Bất văn ác danh 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, nãi chí 

văn hữu bất thiện danh giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ mười sáu Không nghe tên xấu  

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại 

trong cõi nƣớc con, cho đến nếu nghe đến danh từ 

bất thiện, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 
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Âm: Đệ thập thất đại nguyện Chư Phật xưng tán 

Thiết ngã đắc Phật, thập phƣơng thế giới vô lƣợng 

chƣ Phật, bất tất tu ta, xƣng ngã danh giả, bất thủ 

Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ mười bảy Chư Phật khen ngợi 

Giả sử khi con thành Phật, vô lƣợng chƣ Phật, ở 

trong mƣời phƣơng thế giới, nếu không đồng ca 

ngợi danh hiệu của con, thì con không nhận lấy 

ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ thập bát đại nguyện Thập niệm tất sinh 

Thiết ngã đắc Phật, thập phƣơng chúng sanh, chí 

tâm tín lạc, dục sanh ngã quốc, nãi chí thập niệm, 

nhƣợc bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ 

ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp. 

Việt: Nguyện thứ mười tám Mười niệm vãng sinh 

Giả sử khi con thành Phật, chúng sanh trong mƣời 

phƣơng tin vui hết lòng, muốn sanh đến nƣớc con, 

chỉ niệm cho đến mƣời danh hiệu, nếu họ không 

vãng sanh, thì con không nhận lấy ngôi Chánh 
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giác. Ngoại trừ những ngƣời phạm tội ngũ nghịch 

và phỉ báng chánh pháp. 

Âm: Đệ thập cửu đại nguyện Lâm chung tiếp dẫn 

Thiết ngã đắc Phật, thập phƣơng chúng sanh, phát 

bồ đề tâm, tu chƣ công đức, chí tâm phát nguyện, 

dục sinh ngã quốc, lâm thọ chung thời, giả linh bất 

dự, đại chúng vi nhiễu, hiện kỳ nhân tiền giả, bất 

thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ mười chín Thánh chúng tiếp dẫn 

Giả sử khi con thành Phật, chúng sanh trong mƣời 

phƣơng phát tâm bồ đề, thực hành các công đức, 

phát nguyện hết lòng muốn sanh về nƣớc con, đến 

khi họ lâm chung, bấy giờ khiến con và đại chúng 

không hiện ra vây quanh trƣớc mặt ngƣời ấy, thì 

con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị thập đại nguyện Dục sanh quả toại 

Thiết ngã đắc Phật, thập phƣơng chúng sanh, văn 

ngã danh hiệu, hệ niệm ngã quốc, thực chƣ đức 

bổn, chí tâm hồi hƣớng, dục sanh ngã quốc, bất 

quả toại giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: Nguyện thứ hai mươi Muốn sinh toại ý 

Giả sử khi con thành Phật, chúng sanh trong mƣời 

phƣơng nghe danh hiệu con, chuyên nhớ nƣớc con, 

gieo trồng những công đức căn bản, chí tâm hồi 

hƣớng, muốn sinh về nƣớc con, mà kết quả không 

toại ý, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị thập nhất đại nguyện Tam thập nhị 

tướng 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, bất tất 

thành mãn, tam thập nhị đại nhân tƣớng giả, bất 

thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ hai mươi mốt Đủ ba mươi hai 

tướng tốt 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc con, mà không có đầy đủ ba mƣơi hai 

tƣớng tốt của bậc Đại nhân, thì con không nhận 

lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị thập nhị đại nguyện Nhất sinh bổ xứ 

Thiết ngã đắc Phật, tha phƣơng Phật độ, chƣ Bồ 

tát chúng, lai sinh ngã quốc, cứu cánh tất chí, nhất 
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sinh bổ xứ, trừ kỳ bổn nguyện, tự tại sở hóa, vị 

chúng sanh cố, bị hoằng thệ khải, tích lũy đức 

bổn, độ thoát nhất thiết, du chƣ Phật quốc, tu Bồ 

tát hạnh, cúng dƣờng thập phƣơng, chƣ Phật nhƣ 

lai, khai hóa hằng sa, vô lƣợng chúng sanh, sử lập 

vô thƣợng, chánh chơn chi đạo, siêu xuất thƣờng 

luân, chƣ địa chi hạnh, hiện tiền tu tập, Phổ hiền 

chi đức, nhƣợc bất nhĩ giả, bất thủ chánh giác. 

Việt:Nguyện thứ hai mươi hai Một đời làm Phật 

Giả sử khi con thành Phật, chúng Bồ tát ở những 

cõi nƣớc khác, nguyện sinh đến nƣớc con, là 

những hàng Bồ tát đã hoàn tất địa vị, chỉ còn một 

đời nữa là đƣợc bổ xứ làm Phật. Ngoại trừ những 

vị có bản nguyện muốn tự tại đối với việc hóa độ, 

vì chúng sanh mà mặc áo giáp đồng, thệ nguyện 

rộng lớn, tích lũy những căn bản công đức, hóa độ 

giải thoát tất cả, đi đến các cõi Phật, tu học và thực 

hành Bồ tát đạo, cúng dƣờng các đức Phật - Nhƣ 

lai trong mƣời phƣơng, khai hóa vô lƣợng chúng 

sanh nhƣ cát sông Hằng, khiến họ đều an lập ở nơi 
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đạo Chánh giác chơn thật, vƣợt hẳn công hạnh của 

các địa vị luân lý tầm thƣờng, công đức Phổ hiền 

tu tập ngay trong hiện tiền. Nếu không phải, thì 

con không lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị thập tam đại nguyện Cúng dường chư Phật 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, thừa Phật 

thần lực, cúng dƣờng chƣ Phật, nhất thực chi 

khoảnh, bất năng biến chí, vô lƣợng vô số, ức na 

do tha, chƣ Phật quốc giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ hai mươi ba Cúng dường chư Phật 

Giả sử khi con thành Phật, các vị Bồ tát ở trong 

cõi nƣớc của con, nƣơng nhờ thần lực của Phật, 

mà đi cúng dƣờng chƣ Phật, khoảng thời gian 

trong một bữa ăn, không có mặt cùng khắp đến vô 

lƣợng, vô số ức triệu cõi nƣớc chƣ Phật, thì con 

không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị thập tứ đại nguyện Cúng cụ tùy ý 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, tại chƣ Phật 

tiền, hiện kỳ đức bổn, chƣ sở cầu dục, cúng dƣờng 

chi cụ. Nhƣợc bất nhƣ ý giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: Nguyện thứ hai mươi bốn Vật cúng tùy ý 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nƣớc con, 

ở trƣớc chƣ Phật, hiện ra căn bản công đức của 

chính mình, các vật dụng cầu mong có để cúng 

dƣờng. Nếu không có đầy đủ nhƣ ý, thì con không 

nhận  lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị thập ngũ đại nguyện Diễn thuyết diệu trí 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, bất năng 

diễn thuyết, nhất thiết trí giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ hai mươi lăm Thuyết bằng tuệ giác 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nƣớc con 

không có khả năng thuyết pháp bằng trí tuệ toàn 

diện, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị thập lục đại nguyện Đắc Na-la-diên thân 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, bất đắc kim 

cang, Na la diên thân giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ hai mươi sáu Được thân Kim cang 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nƣớc con 

không đƣợc thân Kim Cang lực sĩ, thì con không 

nhận lấy ngôi Chánh giác. 
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Âm: Đệ nhị thập thất đại nguyện Vật sở nghiêm 

tịnh 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, nhất 

thiết vạn vật, nghiêm tịnh quang lệ, hình sắc thù 

đặc, cùng vi cực diệu, vô năng xứng lƣợng, kỳ chƣ 

chúng sanh, nãi chí đãi đắc, thiên nhãn hữu năng 

minh liễu, biện kỳ danh số giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ hai mươi bảy Muôn vật nghiêm 

tịnh 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại và 

tất cả muôn vật ở trong nƣớc con, đều đẹp đẽ sáng 

chói, thanh tịnh trang nghiêm, hình sắc đặc biệt, vi 

diệu cùng tột, không thể nào suy lƣờng đƣợc, ngay 

cả những chúng sanh có đƣợc thiên nhãn, mà biện 

biệt để có thể hiểu đƣợc danh số, thì con không 

nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị thập bát đại nguyện Đạo thọ cao hiển 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, nãi chí thiểu 

công đức giả, bất năng tri kiến, kỳ đạo tràng thọ, 
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vô lƣợng quang sắc, cao tứ bách vạn lý giả, bất thủ 

Chánh giác. 

Việt:Nguyện thứ hai mươi tám Thấy đạo thọ cao sáng 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nƣớc con, 

ngay cả những vị công đức yếu kém, mà họ không 

thể thấy và biết đƣợc hình sắc và ánh sáng vô 

lƣợng, cùng với độ cao bốn vạn dặm của cây đạo 

tràng, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ nhị thập cửu đại nguyện Tụng kinh đắc tuệ 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, nhƣợc thọ 

độc kinh pháp, phúng tụng, trì thuyết, nhi bất đắc 

biện tài trí tuệ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ hai mươi chín Tụng kinh được 

trí 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nƣớc con, 

nếu thọ trì, đọc tụng diễn thuyết kinh pháp, mà 

không đƣợc trí huệ biện tài, thì con không nhận 

lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tam thập đại nguyện Tuệ biện vô hạn 
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Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, trí tuệ biện 

tài, nhƣợc khả hạn lƣợng giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ ba mươi Biện tài vô hạn 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nƣớc con, 

trí huệ biện tài, nếu có hạn lƣợng, thì con không 

nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tam thập nhất đại nguyện Quốc độ 

nghiêm tịnh 

Thiết ngã đắc Phật, quốc độ thanh tịnh, giai tất 

chiếu kiến, thập phƣơng nhất thiết, vô lƣợng vô 

số, bất khả tƣ nghị, chƣ Phật thế giới, do nhƣ minh 

cảnh, đổ kỳ nhi tƣợng. Nhƣợc bất nhĩ giả, bất thủ 

Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ ba mươi mốt Cõi nước nghiêm tịnh 

Giả sử khi con thành Phật, sự thanh tịnh nơi nƣớc 

con, đều chiếu soi thấy xuyên suốt thế giới chƣ 

Phật vô số, vô lƣợng không thể nghĩ bàn, khắp cả 

mƣời phƣơng, nhƣ gƣơng sáng soi hình khuôn 

mặt. Nếu không phải vậy, thì con không nhận lấy 

ngôi Chánh giác. 
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Âm: Đệ tam thập nhị đại nguyện Quốc độ nghiêm 

sức 

Thiết ngã đắc Phật, tự địa dĩ thƣợng, chí vu hƣ 

không, cung điện lâu quán, trì lƣu hoa thọ, quốc độ 

sở hữu, nhất thiết vạn vật, giai dĩ vô lƣợng, tạp bửu 

bách thiên chủng, hƣơng nhi cộng hiệp thành, 

nghiêm sức kì diệu, siêu chƣ nhân thiên, kỳ hƣơng 

phổ huân, thập phƣơng thế giới, Bồ tát văn giả, giai 

tu Phật hạnh. Nhƣợc bất nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ ba mươi hai Trang nghiêm cõi 

nước 

Giả sử khi con thành Phật, từ mặt đất cho đến hƣ 

không, những cung điện, lâu đài, ao nƣớc, cây 

hoa, hết thảy vạn vật ở trong cõi nƣớc, đều dùng 

vô lƣợng châu báu, trăm ngàn loại hƣơng thơm mà 

hợp thành, để trang sức kỳ diệu, vƣợt hẳn nhân 

loại và chƣ thiên, hƣơng ấy xông ngát khắp cả thế 

giới mƣời phƣơng. Bồ tát nghe hƣơng ấy đều tu 

theo hạnh của Phật. Nếu không phải vậy, thì con 

không nhận lấy ngôi Chánh giác. 
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Âm: Đệ tam thập tam đại nguyện Mông quang nhu 

nhuyến 

Thiết ngã đắc Phật, thập phƣơng vô lƣợng, bất khả 

tƣ nghị, chƣ Phật thế giới, chúng sanh chi loại, 

mông ngã quang minh, xúc kỳ thể giả, thân tâm 

nhu nhuyến, siêu quá nhân thiên. Nhƣợc bất nhĩ 

giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ ba mươi ba Xúc chạm ánh sáng 

Giả sử khi con thành Phật, các loại chúng sanh ở 

nơi thế giới chƣ Phật khắp cả mƣời phƣơng, vô 

lƣợng không thể nghĩ bàn, thân thể tăm tối của họ 

đƣợc xúc chạm ánh sáng của con, thì thân tâm họ 

đều đƣợc êm đềm nhẹ nhõm, vƣợt hẳn thân thể 

hàng nhân loại và chƣ thiên. Nếu không phải vậy, 

thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tam thập tứ đại nguyện Đắc vô sinh nhẫn 

Thiết ngã đắc Phật, thập phƣơng vô lƣợng, bất khả 

tƣ nghị, chƣ Phật thế giới, chúng sanh chi loại, văn 

ngã danh tự, bất đắc Bồ tát, vô sanh pháp nhẫn, 

chƣ thâm tổng trì giả, bất thủ Chánh giá. 
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Việt: Nguyện thứ ba mươi bốn Chứng vô sinh 

nhẫn 

Giả sử khi con thành Phật, các loài chúng sanh ở 

trong thế giới các cõi Phật mƣời phƣơng, vô lƣợng 

không thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu của con đều 

đƣợc an trú vào các địa vị không thoái chuyển của 

Bồ tát và duy trì các thiện pháp một cách sâu xa. 

Nếu không phải vậy, thì con không nhận lấy ngôi 

Chánh giác. 

Âm: Đệ tam thập ngũ đại nguyện Thoát ly nữ thân 

Thiết ngã đắc Phật, thập phƣơng vô lƣợng, bất khả 

tƣ nghị, chƣ Phật thế giới, kỳ hữu nữ nhân, văn 

ngã danh tự, hoan hỷ tín lạc, phát bồ đề tâm, yếm 

ác nữ thân, thọ chung chi hậu, phục vi nữ tƣợng 

giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ ba mươi lăm Thoát ly nữ thân 

Giả sử khi con thành Phật, ở nơi các thế giới của 

chƣ Phật trong mƣời phƣơng, vô lƣợng không thể 

nghĩ bàn, có ngƣời nữ nào nghe danh hiệu con, vui 

tin ƣa thích, phát tâm bồ đề, chán nhàm thân nữ 
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xấu uế, sau khi sinh mệnh của họ kết thúc mà còn 

làm thân tƣớng nữ trở lại, thì con không nhận lấy 

ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tam thập lục đại nguyện Thường tu phạm 

hạnh 

Thiết ngã đắc Phật, thập phƣơng vô lƣợng, bất khả 

tƣ nghị, chƣ Phật thế giới, chƣ Bồ tát chúng, văn 

ngã danh tự, thọ chung chi hậu, thƣờng tu phạm 

hạnh, chí thành Phật đạo. Nhƣợc bất nhĩ giả, bất 

thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ ba mươi sáu Tu hạnh thanh tịnh 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát của 

thế giới chƣ Phật mƣời phƣơng vô lƣợng, không 

thể nghĩ bàn, nghe danh hiệu con, sau khi sinh 

mệnh kết thúc, thƣờng tu tập hạnh thanh tịnh, cho 

đến ngày thành đạo của bậc Giác ngộ. Nếu không 

phải vậy, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tam thập thất đại nguyện Thiên nhân trí 

kính 



Thi Kệ Và Đại Nguyện Tịnh Độ     167 

Thiết ngã đắc Phật, thập phƣơng vô lƣợng, bất khả 

tƣ nghị, chƣ Phật thế giới, chƣ thiên nhân dân, văn 

ngã danh tự, ngũ thể đầu địa, khể thủ tác lễ, hoan 

hỷ tín lạc, tu Bồ tát hạnh, chƣ thiên thế nhân, mạc 

bất trí kính, nhƣợc bất nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ ba mươi bảy Trời người cung 

kính 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong thế giới chƣ Phật mƣời phƣơng, vô lƣợng 

không thể suy nghĩ, nghe đến danh hiệu con, năm 

vóc gieo xuống sát đất kính lễ, hoan hỷ tin vui, tu 

hạnh Bồ tát đều đƣợc chƣ thiên, nhân loại cung 

kính cùng tột. Nếu không nhƣ vậy, thì con không 

nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tam thập bát đại nguyện Y phục tùy niệm 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, dục đắc 

y phục, tùy niệm tất chí, nhƣ Phật sở tán, ứng pháp 

diệu phục, tự nhiên tại thân, nhƣợc hữu tài phùng, 

nhiễm trị hoán sáp giả, bất thủ Chánh giác. 
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Việt: Nguyện thứ ba mươi tám Y phục tự có 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại 

trong cõi nƣớc con, muốn đƣợc y phục, khởi niệm 

liền đến, pháp phục xinh đẹp, thích ứng với sự 

khen ngợi của Phật, tự nhiên đến ở nơi thân. Nếu 

còn có cắt may, nhuộm giặt, thì con không nhận 

lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tam thập cửu đại nguyện Lạc như lậu tận 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung nhân thiên, sở thọ 

khoái lạc, bất nhƣ lậu tận tỷ kheo giả, bất thủ 

Chánh giác. 

Việt:Nguyện thứ ba mươi chín Niềm vui vô tận 

Giả sử khi con thành Phật, chƣ thiên, nhân loại ở 

trong nƣớc con, cảm nhận niềm vui sƣớng, không 

nhƣ các Tỷ kheo đoạn tận phiền não sinh tử, thì 

con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tứ thập đại nguyện Thọ trung hiển sát 

Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, tùy dục ý 

kiến, thập phƣơng vô lƣợng, nghiêm tịnh quốc độ, 

ứng thời nhƣ nguyện, ƣ bảo thọ trung, giai tất 
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chiếu kiến, do nhƣ minh cảnh, đổ kỳ nhi tƣợng. 

Nhƣợc bất nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt:Nguyện thứ bốn mươi Cây báu chân thật 

Giả sử khi con thành Phật, Bồ tát trong nƣớc con, 

muốn thấy vô lƣợng cõi Phật trang nghiêm thanh 

tịnh trong mƣời phƣơng, tức thì đúng nhƣ điều 

ƣớc nguyện, bấy giờ ngay nơi cây báu mà soi thấy 

nhƣ cảnh vật ở trong gƣơng. Nếu không phải vậy, 

thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tứ thập nhất đại nguyện Chư căn vô 

khuyết 

Thiết ngã đắc Phật, tha phƣơng quốc độ, chƣ Bồ 

tát chúng, văn ngã danh tự chí vu đắc Phật, chƣ 

căn khuyết lậu, bất cụ túc giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ bốn mươi mốt Các căn vẹn toàn 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở các 

cõi nƣớc khác, từ khi nghe danh hiệu con, cho đến 

khi thành Phật, nếu các quan năng của họ không 

toàn vẹn, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 
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Âm: Đệ tứ thập nhị đại nguyện Định trung cúng 

Phật 

Thiết nghĩ đắc Phật, tha phƣơng quốc độ, chƣ Bồ 

tát chúng, văn ngã danh tự, giai tất đãi đắc thanh 

tịnh giải thoát tam muội, trú thị tam muội, nhất 

phát ý khoảnh, cúng dƣờng vô lƣợng, bất khả tƣ 

nghị, chƣ Phật - Thế Tôn, nhi bất thất định ý. 

Nhƣợc bất nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ bốn mươi hai Trong định cúng 

Phật 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở các 

cõi nƣớc khác, nghe danh hiệu con, đều liền đƣợc 

thiền định thanh tịnh giải thoát, chỉ trong một 

khoảnh khắc, phát khởi tâm ý cúng dƣờng chƣ 

Phật - Thế Tôn không số lƣợng, nhƣng tâm ý vẫn 

không rời khỏi thiền định. Nếu không phải vậy, thì 

con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tứ thập tam đại nguyện Sinh tôn quý gia 

Thiết ngã đắc Phật, tha phƣơng quốc độ, chƣ Bồ 

tát chúng, văn ngã danh tự, thọ chung chi hậu, 
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sanh tôn quý gia. Nhƣợc bất nhĩ giả, bất thủ 

Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ bốn mươi ba Sinh nhà tôn quý 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở các 

cõi nƣớc khác, nghe danh hiệu con, sau khi sinh 

mệnh kết thúc, sanh vào gia tộc tôn quý. Nếu 

không phải vậy, thì con không nhận lấy ngôi 

Chánh giác. 

Âm: Đệ tứ thập tứ đại nguyện Cụ chư đức bổn 

Thiết nghĩ đắc Phật, tha phƣơng quốc độ, chƣ Bồ 

tát chúng, văn ngã danh tự, hoan hỷ dõng dƣợc, tu 

Bồ tát hạnh, cụ túc đức bản. Nhƣợc bất nhĩ giả, bất 

thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ bốn mươi bốn Đủ cội công đức 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở 

những cõi nƣớc khác, khi nghe danh hiệu con, reo 

mừng hớn hở, tu tập hạnh Bồ tát, đầy đủ căn bản 

công đức. Nếu không nhƣ vậy, thì con không nhận 

lấy ngôi Chánh giác. 



Thích Thái Hòa 172 

Âm: Đệ tứ thập ngũ đại nguyện Phổ đẳng tam 

muội 

Thiết nghĩ đắc Phật, tha phƣơng quốc độ, chƣ Bồ 

tát chúng, văn ngã danh tự, giai tất đãi đắc, phổ 

đẳng tam muội, trú thị tam muội, chí vu thành 

Phật, thƣờng kiến vô lƣợng, bất khả tƣ nghị, nhất 

thiết Nhƣ lai. Nhƣợc bất nhĩ giả, bất thủ Chánh 

giác. 

Việt: Nguyện thứ bốn mươi lăm Trong định thấy 

Phật 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở 

những cõi nƣớc khác, khi nghe danh hiệu con, đều 

đƣợc thiền định bình đẳng cùng khắp, an trú ở 

trong thiền định này, cho đến khi thành Phật, 

thƣờng thấy hết thảy Nhƣ Lai, số lƣợng không thể 

kể xiết, không thể nghĩ bàn. Nếu không phải vậy, 

thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tứ thập lục đại nguyện Tùy niệm văn pháp 
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Thiết ngã đắc Phật, quốc trung Bồ tát, tùy kỳ chí 

nguyện, sở dục văn pháp, tự nhiên đắc văn. Nhƣợc 

bất nhĩ giả, bất thủ Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ bốn mươi sáu Nghe pháp tùy 

nguyện 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở 

trong nƣớc con, tùy theo chí nguyện, muốn nghe 

pháp của họ là tự nhiên đƣợc nghe. Nếu không 

phải vậy, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tứ thập thất đại nguyện Văn danh bất 

thoái 

Thiết nghĩ đắc Phật, tha phƣơng quốc độ, chƣ Bồ 

tát chúng, văn ngã danh tự, bất tức đắc chí, bất 

thoái chuyển giả, bất thủ Chánh giác. 

 

 

Việt: Nguyện thứ bốn mươi bảy Không còn quay 

lại 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở 

trong cõi nƣớc khác, nghe đến danh hiệu con, 
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ngay đó không đạt đƣợc bậc Bồ tát không còn 

quay lại, thì con không nhận lấy ngôi Chánh giác. 

Âm: Đệ tứ thập bát đại nguyện Đắc tam pháp 

nhẫn 

Thiết ngã đắc Phật, tha phƣơng quốc độ, chƣ Bồ 

tát chúng, văn ngã danh tự, bất tức đắc chí, đệ 

nhất, đệ nhị, đệ tam pháp nhẫn, ƣ chƣ Phật pháp, 

bất năng tức đắc, bất thoái chuyển giả, bất thủ 

Chánh giác. 

Việt: Nguyện thứ bốn mươi tám Chứng ba pháp 

nhẫn 

Giả sử khi con thành Phật, các chúng Bồ tát ở 

những cõi nƣớc khác, khi nghe danh hiệu con, 

ngay đó không đƣợc pháp nhẫn đệ nhất, đệ nhị, đệ 

tam, ở trong pháp của chƣ Phật, không chứng đắc 

địa vị không còn chuyển động, thì con không nhận 

lấy ngôi Chánh giác. 

Phiên âm và dịch 

Tỷ khƣu Thích Thái Hòa 
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SÁM KHỂ THỦ - Việt âm 

 

Khể thủ Tây Phƣơng an lạc quốc, 

Tiếp dẫn chúng sanh đại đạo sƣ, 

Ngã kim phát nguyện nguyện vãng sanh, 

Duy nguyện từ bi ai nhiếp thọ. 

Ðệ tử chúng đẳng,  

Phổ vị: 

Tứ ân tam hữu,  

pháp giới chúng sanh,  

cầu ƣ chƣ Phật,  

nhứt thừa vô thƣợng,  

Bồ-đề đạo cố,  

chuyên tâm trì niệm,  

A Di Ðà Phật,  

vạn đức hồng danh,  

kỳ sanh Tịnh Ðộ. 

Hựu dĩ: 

Nghiệp trọng phƣớc khinh,  
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chƣớng thâm huệ thiển,  

nhiễm tâm dị xí,  

tịnh đức nan thành,  

kim ƣ Phật tiền,  

kiều cần ngũ thể,  

phi lịch nhứt tâm,  

đầu thành sám hối. 

Ngã cập chúng sanh,  

khoáng kiếp chí kim,  

mê bổn tịnh tâm,  

túng tham sân si,  

nhiễm uế tam nghiệp,  

vô lƣợng vô biên,  

sở tác tội cấu,  

vô lƣợng vô biên,  

sở kết oan nghiệp,  

nguyện tất tiêu diệt. 

Tùng ƣ kim nhựt,  

lập thâm thệ nguyện,  

viễn ly ác pháp,  
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thệ bất cánh tạo,  

cần tu thánh đạo,  

thệ bất thối đọa,  

thệ thành Chánh Giác,  

thệ độ chúng sanh.  

A Di Ðà Phật,  

dĩ từ bi nguyện lực,  

đƣơng chứng tri ngã,  

đƣơng ai mẫn ngã,  

đƣơng gia bị ngã. 

Nguyện thiền quán chi trung,  

mộng mị chi tế,  

đắc kiến A Di Ðà Phật,  

kim sắc chi thân,  

đắc lịch A Di Đà Phật,  

bảo nghiêm chi độ,  

đắc mông A Di Đà Phật,  

cam lồ quán đảnh,  

quang minh chiếu thân,  

thủ ma ngã đầu, y phú ngã thể, 
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sử ngã túc chƣớng tự trừ,  

thiện căn tăng trƣởng,  

tật vô phiền não,  

đốn phá vô minh,  

viên giác diệu tâm,  

quách nhiên khai ngộ,  

tịch quang chơn cảnh,  

thƣờng đắc hiện tiền. 

Chí ƣ lâm dục mạng chung,  

dự tri thời chí,  

thân vô nhứt thiết 

bệnh khổ ách nạn,  

tâm vô nhứt thiết  

tham luyến mê hoặc,  

chƣ căn duyệt dự,  

chánh niệm phân minh,  

xả báo an tƣờng,  

nhƣ nhập thiền định,  

A Di Ðà Phật  

dữ Quan Âm Thế Chí,  
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chƣ Thánh hiền chúng,  

phóng quang tiếp dẫn,  

thùy thủ đề huề,  

lầu các tràng phan,  

dị hƣơng thiên nhạc,  

Tây phƣơng thánh cảnh,  

chiếu thị mục tiền,  

linh chƣ chúng sanh,  

kiến giả văn giả,  

hoan hỷ cảm thán,  

phát Bồ-đề tâm. 

Ngã ƣ nhĩ thời,  

thừa Kim Cang đài,  

tùy tùng Phật hậu,  

nhƣ đàn chỉ khoảnh,  

sanh Cực Lạc quốc,  

thất bảo trì nội,  

thắng liên hoa trung,  

hoa khai kiến Phật,  

kiến chƣ Bồ-tát,  
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văn diệu pháp âm,  

hoạch vô sanh nhẫn,  

ƣ tu-du gian,  

thừa sự chƣ Phật,  

thân mông thọ ký,  

đắc thọ ký dĩ,  

tam thân tứ trí,  

ngũ nhãn lục thông,  

vô lƣợng bách thiên,  

Ðà-la-ni môn,  

nhứt thiết công đức,  

giai tất thành tựu. 

Nhiên hậu: 

bất vi an dƣỡng,  

hồi nhập Ta-bà,  

phân thân vô số,  

biến thập phƣơng sát,  

dĩ bất khả tƣ nghị 

tự tại thần lực,  

chủng chủng phƣơng tiện,  
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độ thoát chúng sanh,  

hàm linh ly nhiễm,  

hoàn đắc tịnh tâm, 

đồng sanh Tây phƣơng,  

nhập bất thối địa.  

Nhƣ thị đại nguyện, 

thế giới vô tận,  

chúng sanh vô tận,  

nghiệp cập phiền não  

nhứt thiết vô tận,  

ngã nguyện vô tận.  

Nguyện kim lễ Phật,  

phát nguyện tu trì,  

công đức hồi thí hữu tình,  

tứ ân tổng báo,  

tam hữu tề tƣ,  

pháp giới chúng sanh,  

đồng viên chủng trí. 

(Vân Thê Liên Trì Đại Sƣ Tác) 
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SÁM KHỂ THỦ - Việt nghĩa 

 

Kính lễ cõi an lạc Tây phƣơng 

Đại Đạo Sƣ tiếp dẫn chúng sanh 

Nay con phát nguyện, nguyện vãng sinh 

Ngƣỡng mong đức Từ bi nhiếp thọ. 

Đệ tử chúng con, 

Khắp vì: 

Bốn ân ba cõi, 

Pháp giới chúng sinh, 

Vì đạo Bồ đề, 

Cầu nơi chƣ Phật, 

Nhất thừa vô thƣợng,  

Chuyên tâm trì niệm, 

Danh hiệu vạn đức, 

Phật A Di Đà, 

Cầu sinh Tịnh độ. 

Lại do: 

Nghiệp nặng, phƣớc nhẹ, 
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Chƣớng sâu huệ cạn, 

Nhiễm tâm quá dễ, 

Tịnh đức khó thành. 

Nay ở trƣớc Phật, 

Năm vóc sát đất, 

Đầu thành sám hối, 

Một lòng tẩy sạch. 

Con và chúng sinh, 

Xa xƣa đến nay, 

Bỏ tâm bản tịnh, 

Theo tham sân si, 

Ba nghiệp cấu uế, 

Làm điều tội lỗi, 

Vô lƣợng, vô biên, 

Trói buộc oan khiên, 

Vô biên, vô lƣợng, 

Nguyện đều tiêu diệt. 

Kể từ ngày nay, 

Lập thệ nguyện sâu, 

Lìa xa pháp ác, 
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Thề không tạo lại, 

Chuyên tu Thánh đạo, 

Thề không thoái đọa, 

Thề thành Chánh giác, 

Thề độ chúng sinh. 

Phật A Di Đà, 

Sức nguyện Từ bi, 

Chứng biết cho con, 

Xin thƣơng xót con, 

Xin gia hộ con, 

Nguyện trong Thiền định, 

Hay trong giấc ngủ, 

Cho con thƣờng thấy,  

Thân sắc nhƣ vàng, 

Phật A Di Đà, 

Thƣờng đƣợc đi đến, 

Cõi báu trang nghiêm, 

Phật A Di Đà, 

Nhận lãnh giáo huấn, 

Phật A Di Đà, 
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Cam lồ rƣới đỉnh, 

Ánh sáng chiếu thân, 

Tay xoa đầu con, 

Áo trùm thân con, 

Thƣờng khiến cho con, 

Nghiệp trƣớc tự trừ, 

Căn lành tăng trƣởng, 

Phiền não rỗng không, 

Vô minh phá sạch, 

Tâm mầu Viên giác, 

Độc nhiên khai ngộ, 

Cảnh thật tịch quang, 

Thƣờng đƣợc hiện tiền, 

Mãi cho đến khi, 

Mạng sống kết thúc, 

Biết trƣớc giờ chết, 

Thân không tất cả, 

Bệnh khổ ách nạn, 

Tâm không tất cả,  

Tham luyến mê lầm, 
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Các căn tƣơi nhuận, 

Chánh niệm rõ ràng,  

Xả báo an lành,  

Nhƣ vào thiền định.  

Phật A Di Đà, 

Cùng các Bồ tát, 

Quán Âm, Thế Chí, 

Với chúng Thánh hiền, 

Phóng quang tiếp dẫn, 

Đƣa tay dìu dắt, 

Tràng phan lâu đài, 

Hƣơng thơm, nhạc trời, 

Cảnh Thánh Tây phƣơng, 

Hiện ra trƣớc mắt, 

Khiến các chúng sanh, 

Đều thấy, đều nghe,  

Mừng vui hoan hỷ, 

Phát tâm Bồ đề. 

Con ngay bấy giờ, 

Cỡi đài Kim cang, 
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Đi sau theo Phật, 

Nhanh trong thoáng chốc, 

Sanh cõi cực lạc, 

Ở trong ao sen, 

Đầy đủ bảy báu, 

Hoa sen thắng diệu, 

Hoa nở thấy Phật, 

Thấy các Bồ tát, 

Nghe pháp nhiệm mầu, 

Chứng Nhẫn vô sinh. 

Trong khoảnh khắc ấy, 

Phụng sự chƣ Phật, 

Trực tiếp thọ ký, 

Đƣợc thọ ký xong, 

Ba thân, bốn trí, 

Năm nhãn, sáu thông, 

Vô lƣợng, trăm ngàn, 

Pháp môn Tổng trì, 

Hết thảy công đức, 

Đều đƣợc thành tựu. 
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Rồi lại sau đó, 

Không trái an dƣỡng, 

Trở lại Ta bà, 

Phân thân vô số, 

Khắp mƣời phƣơng cõi, 

Sử dụng năng lực, 

Thần thông tự tại, 

Không thể nghĩ bàn, 

Nhiều loại phƣơng tiện, 

Độ thoát chúng sinh, 

Khiến đều xa lìa, 

Mọi thứ ô nhiễm, 

Cùng đƣợc trở về, 

Với tâm thanh tịnh, 

Cùng sinh Tây phƣơng, 

Vào địa bất thoái. 

Đại nguyện nhƣ vậy: 

Thế giới không cùng, 

Chúng sinh không cùng, 

Nghiệp và phiền não, 
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Hết thảy không cùng, 

Nguyện con không cùng. 

Con nay lạy Phật, 

Xin phát nguyện rằng: 

Công đức tu trì, 

Thí khắp chúng sinh, 

Tổng báo bốn ân, 

Thầm giúp ba cõi, 

Trí biết tất cả, 

Đồng đƣợc viên thành. 

(Thích Thái Hòa dịch). 
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SÁM NHẤT TÂM – Việt âm 

 

Nhất tâm quy mạng,  

Cực lạc thế giới, 

A-Di-Ðà Phật,  

nguyện dĩ tịnh quang chiếu ngã,  

từ thệ nhiếp ngã.  

Ngã kim chánh niệm,  

xƣng Nhƣ-Lai danh,  

vị Bồ-đề đạo,  

cầu sanh Tịnh-độ.  

Phật tích bổn thệ:  

Nhƣợc hữu chúng sanh,  

dục sanh ngã quốc,  

chí tâm tín nhạo,  

xƣng ngã danh hiệu,  

nãi chí thập niệm,  

nhƣợc bất sanh giả,  

bất thủ chánh giác.  
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Dĩ thử niệm Phật nhân duyên,  

đắc nhập Nhƣ-Lai,  

đại thệ hải trung,  

thừa Phật từ lực,  

chúng tội tiêu diệt,  

thiện căn tăng trƣởng,  

nhƣợc lâm mạng chung,  

dự tri thời chí,  

thân vô bịnh khổ,  

tâm bất tham luyến,  

ý bất điên đảo,  

nhƣ nhập thiền định.  

Phật cập Thánh chúng,  

thủ chấp kim đài,  

lai nghinh tiếp ngã,  

ƣ nhứt niệm khoảnh,  

sanh Cực-lạc quốc,  

hoa khai kiến Phật,  

tức văn Phật thừa,  

đốn khai Phật huệ,  
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quảng độ chúng sanh,  

mãn Bồ-đề nguyện,  

quảng độ chúng sanh,  

mãn Bồ-đề nguyện. 
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SÁM VĂN NHẤT TÂM – Việt nghĩa 

 

Một lòng kính lễ, 

Phật A Di Đà, 

Thế giới cực lạc; 

Nguyện đem ánh sáng 

Thanh tịnh soi con; 

Xin đem thệ nguyện 

Từ bi nhiếp con. 

Con nay Chánh niệm, 

Xƣng hiệu Nhƣ lai, 

Vì đạo Bồ đề, 

Cầu sinh Tịnh độ. 

Bản thệ từ xƣa, 

Phật A Di Đà: 

“Nếu có chúng sinh, 

Muốn sinh nƣớc tôi, 

Hết lòng tin vui, 

Cho đến mƣời niệm,  



Thích Thái Hòa 194 

Nếu không sinh về, 

Không thành Chánh giác”. 

Nhân duyên niệm Phật, 

Vì do nguyện ấy, 

Đƣợc vào Nhƣ lai, 

Biển cả đại nguyện, 

Nƣơng nhờ năng lực, 

Từ bi của Phật, 

Các tội tiêu diệt, 

Căn lành lớn lên. 

Hoặc khi mạng chung, 

Biết trƣớc giờ chết, 

Thân không khổ bệnh,  

Tâm không tham luyến, 

Ý không điên đảo,  

Nhƣ vào thiền định; 

Phật và Thánh chúng, 

Tay nâng kim đài, 

Đến nghênh đón con, 

Ngay trong khoảnh khắc, 



Thi Kệ Và Đại Nguyện Tịnh Độ     195 

Sinh cõi cực lạc, 

Hoa nở thấy Phật, 

Nghe dạy Phật thừa, 

Mở ngay Tuệ giác, 

Rộng độ chúng sinh, 

Vẹn nguyện Bồ đề; 

Rộng độ chúng sinh, 

Vẹn nguyện Bồ đề. 

Nguyện sinh Tây phƣơng, 

Trong cõi Tịnh độ; 

Chín phẩm Hoa sen, 

Làm bậc cha mẹ; 

Hoa nở thấy Phật, 

Ngộ lý vô sinh; 

Bồ tát không thoái, 

Cùng làm pháp lữ. 

(Thích Thái Hòa dịch) 
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SÁM PHỔ HIỀN – Việt âm 

 

Đệ tử chúng đẳng,  

tùy thuận tu tập, 

Phổ Hiền Bồ-tát,  

thập chủng đại nguyện: 

Nhứt giả lễ kính chƣ Phật, 

Nhị giả xƣng tán Nhƣ Lai, 

Tam giả quảng tu cúng dƣờng, 

Tứ giả sám hối nghiệp chƣớng, 

Ngũ giả tuỳ hỷ công đức, 

Lục giả thỉnh chuyển Pháp luân, 

Thất giả thỉnh Phật trụ thế, 

Bát giả thƣờng tuỳ Phật học, 

Cửu giả hằng thuận chúng sinh, 

Thập giả phổ giai hồi hƣớng. 

Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời,  

tận trừ nhứt thiết chƣ chƣớng ngại,  

diện kiến bỉ Phật A-Di-Đà, 

tất đắc vãng sanh an-lạc-sát. 
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SÁM VĂN PHỔ HIỀN – Việt nghĩa 

 

Đệ tử chúng con, 

Tu tập thuận theo  

Bồ tát Phổ Hiền, 

Mƣời hạnh thệ nguyện. 

Một là kính lễ chƣ Phật; 

Hai là xƣng tán Nhƣ lai; 

Ba là rộng tu cúng dƣờng; 

Bốn là sám hối nghiệp chƣớng; 

Năm là tùy hỷ công đức; 

Sáu là thỉnh chuyển xe pháp; 

Bảy là cầu Phật sống lâu; 

Tám là thƣờng theo học Phật; 

Chín là thuận hóa chúng sinh; 

Mƣời là hồi hƣớng cùng khắp. 

Nguyện con khi kết thúc sinh mạng, 

Dứt trừ sạch hết mọi chƣớng ngại, 

Thấy Phật A Di Đà trƣớc mặt, 

Liền đƣợc vãng sinh cõi cực lạc. 

(Thích Thái Hòa dịch) 
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SÁM THẬP PHƢƠNG – Việt âm 

 

Thập phƣơng Tam thế Phật 

A-Di-Ðà đệ nhứt, 

Cửu phẩm độ chúng sanh 

Oai đức vô cùng cực, 

Ngã kim đại quy-y. 

Sám hối tam nghiệp tội, 

Phàm hữu chƣ phƣớc thiện, 

Chí tâm dụng hồi hƣớng. 

Nguyện đồng niệm Phật nhơn, 

Cảm ứng tùy thời hiện, 

Lâm chung Tây phƣơng cảnh, 

Phân minh tại mục tiền, 

Kiến văn giai tinh tấn, 

Ðồng sanh Cực-lạc quốc. 

Kiến Phật liễu sanh tử, 

Nhƣ Phật độ nhứt thiết, 

Vô biên phiền não đoạn, 
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Vô lƣợng pháp môn tu; 

Thệ nguyện độ chúng-sanh, 

Tổng giai thành Phật đạo; 

Hƣ không hữu tận, ngã nguyện vô cùng, 

Tình dữ vô tình, đồng viên chủng trí. 

(Trích Triêu Mộ Nhị Thời Khóa Tụng) 
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SÁM VĂN THẬP PHƢƠNG  - Việt nghĩa 

 

Mƣời phƣơng ba đời Phật, 

A Di Đà đệ nhất, 

Chín phẩm độ chúng sinh, 

Oai đức không cùng tận. 

Nay con đại quy y, 

Sám hội tội ba nghiệp. 

Có bao nhiêu điều thiện, 

Chí tâm đem hồi hƣớng. 

Nguyện cùng ngƣời niệm Phật, 

Tùy thời hiện cảm ứng, 

Khi chết cảnh Tây phƣơng, 

Rõ ràng hiện trƣớc mắt, 

Thấy nghe đều tinh tấn, 

Đồng sinh cõi cực lạc. 

Thấy Phật rõ sinh tử, 

Nhƣ Phật độ hết thảy, 

Dứt vô biên phiền não, 
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Tu vô lƣợng pháp môn, 

Thề nguyện độ chúng sinh, 

Đều trọn thành Phật đạo. 

Dù hƣ không hữu tận, 

Nguyện con vẫn vô cùng, 

Hữu tình cùng vô tình, 

Đồng viên thành chủng trí. 

(Thích Thái Hòa dịch). 
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NGUYỆN SINH KỆ - Việt âm 

 

(Nguyên tác Phạn văn của ngài Thế Thân, Bồ Đề 

Lƣu Chi dịch sang Hán văn, Tỷ Kheo Thích Thái 

Hòa phiên ra Việt âm). 

Thế Tôn, ngã nhất tâm 

Quy mạng tận thập phƣơng 

Vô ngại quang Nhƣ lai 

Nguyện sanh an lạc quốc. 

Ngã y Tu-đa-la 

Chơn thật công đức tƣớng 

Thuyết nguyện kệ tổng trì 

Dự Phật giáo tƣơng ƣng. 

Quán bỉ thế giới tƣớng 

Thắng quá tam giới đạo 

Cứu cánh nhƣ hƣ không 

Quảng đại vô biên tế. 

Chánh đạo đại từ bi 

Xuất thế thiện căn sinh 
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Tịnh quang minh mãn túc 

Nhƣ cảnh nhật nguyệt luân. 

Bị chƣ trân bảo tính 

Cụ túc diệu trang nghiêm 

Vô cấu quang diệm xí 

Minh tịnh diệu thế gian. 

Bảo tính công đức thảo 

Nhu nhuyến tả hữu triền 

Xúc giả sinh thắng lạc 

Quá ca-chiên-lân-đà. 

Bảo hoa thiên vạn chủng 

Di phú trì lƣu tuyền 

Vi phong động hoa diệp 

Giao thố quang loạn chuyển. 

Cung điện chƣ lâu các 

Quán thập phƣơng vô ngại 

Tạp thọ dị quang sắc 

Bảo lan biến vi nhiễu. 

Vô lƣợng bảo giao lạc 

La võng biến hƣ không 
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Chủng chủng linh phát hƣởng 

Tuyên thổ diệu pháp âm. 

Vũ hoa y trang nghiêm 

Vô lƣợng hƣơng phổ huân 

Phật tuệ minh tịnh nhật 

Trừ thế si ám minh. 

Phạm thanh ngữ thâm viễn 

Vi diệu văn thập phƣơng 

Chánh giác A-di-đà 

Pháp vƣơng thiện trú trì. 

Nhƣ lai tịnh hoa chúng 

Chánh giác hoa hóa sinh 

Ái lạc Phật pháp vị 

Thiền tam muội vi thực. 

Vĩnh ly thân tâm não 

Thọ lạc thƣờng vô gián 

Đại thừa thiện căn giới 

Đẳng vô cơ hiềm danh. 

Nữ nhân cập căn khuyết 

Nhị thừa chủng bất sinh 
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Chúng sinh sở nguyện lạc 

Nhất thiết năng mãn túc. 

Cố ngã nguyện vãng sinh 

A-di-đà Phật quốc 

Vô lƣợng đại bảo vƣơng 

Vi diệu tịnh hoa đài. 

Tƣớng hảo quang nhất tầm 

Sắc tƣợng siêu quần sinh 

Nhƣ lai vi diệu thanh 

Phạm hƣởng văn thập phƣơng. 

Đồng địa thủy hỏa phong 

Hƣ không vô phân biệt 

Thiên nhân bất động chúng 

Thanh tịnh trí hải sinh. 

Nhƣ Tu-di sơn vƣơng 

Thắng diệu vô quá giả 

Thiên nhân trƣợng phu tƣớng 

Cung kính nhiễu chiêm ngƣỡng. 

Quán Phật bổn nguyện lực 

Ngộ vô không quá giả 
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Năng linh tốc mãn túc 

Công đức đại bảo hải. 

An lạc quốc thanh tịnh 

Thƣờng chuyển vô cấu luân 

Hóa Phật Bồ tát nhật 

Nhƣ Tu-di trú trì. 

Vô cấu trang nghiêm quang 

Nhất niệm cập nhất thời 

Phổ chiếu chƣ Phật hội 

Lợi ích chƣ quần sinh. 

Vũ thiên lạc hoa y 

Diệu hƣơng đẳng cúng dƣờng 

Tán Phật chƣ công đức 

Vô hữu phân biệt tâm. 

Hà đẳng thế giới vô 

Phật pháp công đức bảo 

Ngã giai nguyện vãng sinh 

Thị Phật pháp nhƣ Phật. 

Ngã tác luận thuyết kệ 

Nguyện kiến Di-đà Phật 
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Phổ cộng chƣ chúng sinh 

Vãng sinh an lạc quốc. 

(Đại  Chính 26, tr 230 – 231) 
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KỆ NGUYỆN SINH – Việt nghĩa 

 

(Nguyên văn tiếng Phạn của Bồ tát Thế Thân, ngài 

Bồ-đề-lƣu-chi dịch sang Hán văn, Tỷ kheo Thích 

Thái Hòa dịch sang Việt văn) 

Kính lạy đức Thế Tôn! 

Con nay một lòng thành 

Quy kính hết mƣời phƣơng 

Nhƣ lai sáng vô ngại 

Nguyện sinh cõi An lạc. 

Con nƣơng vào kinh Phật 

Tƣớng công đức chân thật 

Nguyện nói kệ tổng trì 

Tƣơng ƣng lời Phật dạy. 

Nhìn tƣớng thế giới kia 

Vƣợt thắng đạo ba cõi 

Tột cùng nhƣ hƣ không 

Rộng lớn không ngằn mé. 

Chánh đạo từ bi lớn 
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Sinh căn lành xuất thế 

Ánh sáng sạch tròn đầy 

Nhật nguyệt sáng nhƣ gƣơng 

Đủ tính các châu báu 

Trang nghiêm đẹp vẹn toàn. 

Ánh sáng sạch rực rỡ 

Tịnh chiếu soi thế gian 

Tính báu, cỏ công đức 

Xoay phải trái mềm mại. 

Ngƣời chạm sinh vui mầu 

Vƣợt hẳn chạm chim lành. 

Hoa báu ngàn vạn loại 

Chảy đầy suối, ao, hồ 

Gió nhẹ chạm cành hoa 

Ánh sáng yên bình chuyển. 

Nơi cung điện lầu gác, 

Nhìn xuyên suốt mƣời phƣơng. 

Sắc sáng từ cây cối 

Hàng rào báu bao quanh. 

Vô lƣợng báu đan xen 
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Lƣới báu đầy hƣ không 

Âm hƣởng các linh báu 

Đều diễn pháp âm mầu. 

Mƣa rơi áo hoa đẹp 

Xông ƣớp thơm vô cùng. 

Tuệ Phật sáng trời trong 

Trừ si ám cho đời. 

Tiếng thanh tịnh sâu xa 

Vi diệu mƣời phƣơng nghe. 

A-di-đà Chánh giác 

Vua pháp khéo giữ gìn. 

Nhƣ lai tịnh chúng hoa 

Hóa sinh hoa Chánh giác. 

Vui thích vị pháp Phật 

Thức ăn định, tỉnh giác 

Xa lìa khổ thân tâm 

An vui không gián đoạn. 

Cảnh căn lành Đại thừa 

Từ cơ hiềm không có 

Ngƣời nữ, kẻ tật nguyền, 
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Nhị thừa không thể sinh. 

Nguyện vui của chúng sinh 

Có đủ đầy tất cả 

Nên con nguyện vãng sinh 

Cõi Phật A-di-đà. 

Đại bảo vƣơng vô lƣợng 

Đài hoa tịnh vi diệu 

Tƣớng sáng đẹp một tầm 

Dung sắc vƣợt quần sinh. 

Nhƣ lai giọng vi diệu  

Mƣời phƣơng thảy đều nghe. 

Đồng gió lửa đất nƣớc 

Hƣ không, vô phân biệt 

Chúng trời, ngƣời bất động 

Từ biển tịnh trí sinh. 

Nhƣ núi vua Tu-di 

Không núi nào vƣợt nổi. 

Chúng Trƣợng phu trời, ngƣời 

Đều cung kính chiêm ngƣỡng. 

Thấy Phật sức nguyện xƣa 
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Tƣơng ngộ liền lợi ích 

Khiến nhanh chóng viên mãn 

Công đức biển báu lớn. 

Cõi thanh tịnh, an lạc 

Xe pháp chuyển trong sạch 

Hóa trời Bồ tát, Phật 

Vững chãi nhƣ Tu-di. 

Ánh sáng trang nghiêm sạch 

Một niệm cùng một lúc 

Chiếu khắp hội chúng Phật 

Lợi ích thảy chúng sinh. 

Trời tung hoa, nhạc, y 

Các hƣơng thơm cúng dƣờng. 

Ca ngợi công đức Phật, 

Không có tâm phân biệt.  

Ở nơi thế giới nào 

Không có các công đức 

Từ Phật bảo, Pháp bảo 

Con nguyện vãng sinh đến 

Chỉ pháp Phật nhƣ Phật. 
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Con nói kệ, tạo luận 

Nguyện thấy Phật Di-đà 

Nguyện cùng các chúng sinh 

Vãng sinh cõi An lạc. 
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Thƣ Mục Tham Khảo 

 

- Phật Thuyết A Di Đà Kinh, Hán, La Thập, Tr 

346, Đại Chính 12. 

- Phật Thuyết Quán Vô Lƣợng Thọ Phật Kinh, Hán,  

- Cƣơng Lƣơng – Da Xá, Tr 340, Đại Chính 12. 

- Xƣng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp Thọ Kinh, Hán, 

Huyền Trang, Tr 348, Đại Chính 12. 

- Phật Thuyết Đại A Di Đà Kinh, Vƣơng Nhật 

Hƣu, Hiệu Đề?, Tr 326, Đại Chính 12. 

- Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lƣợng Thọ Trang 

Nghiêm Kinh, Hán, Pháp Hiền, Tr 318, Đại 

Chính 12. 

- Phật Thuyết Vô Lƣợng Thọ Kinh, Hán, Khƣơng 

Tăng Khải, Tr 265, Đại Chính 12. 

- Phật Thuyết Vô Lƣợng Thanh Tịnh Bình Đẳng 

Giác kinh, Hán, Chi Lâu Ca Sấm, Tr 279, Đại 

Chính 12. 

- Vô Lƣợng Thọ Nhƣ Lai Hội, Hán, Bồ Đề Lƣu 

Chí, Tr 91, Đại Chính 11. 
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- Vô Lƣợng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, Hán, Tuệ Viễn 

soạn, Tr 91, Đại Chính 37. 

- Vô Lƣợng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, Hán, Cát Tạng 

soạn,  Tr 116, Đại chính 37. 

- Lƣỡng Quyển Vô Lƣợng Thọ Kinh Tông Yếu, 

Hán, Nguyên Hiểu soạn, Tr 125, Đại chính 37. 

-Vô Lƣợng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, Hán, Tuệ Viễn 

soạn, Tr 173, Đại Chính 37. 

- Quán Vô Lƣợng Thọ Kinh Nghĩa Sớ, Tuệ Viễn 

soạn, Tr 173, Đại Chính 37. 

- Phật Thuyết Quán Vô Lƣợng Thọ kinh Nghĩa 

Sớ, Hán, Trí Khải Thuyết, Tr 186, Đại Chính 37. 

- A Di Đà Kinh Nghĩa Kinh, Hán, Trí Khải 

Thuyết, Tr 306, Đại Chính 37. 

- A Di Đà Kinh Sớ, Hán, Khuy Cơ soạn, Tr 310, 

Đại Chín 37. 

- A Di Đà Kinh Thông Tán Sớ, Hán, Khuy Cơ 

soạn, Tr 329, Đại Chính 37. 

- Phật Thuyết A Di Đà Kinh Yếu Giải, Hán, Trí 

Húc Giải, Tr 363, Đại Chính 37. 
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- Đại Thừa Khởi Tín Luận, Bồ tát Mã Minh Tạo, 

Chân Đế, Đời Lƣơng Dịch; Thật Xoa Nan Đà, 

Đời Đƣờng Dịch, Tr 575 – 583, Đại Chính 32. 

- Sukhāvatīvyūhaḥ | 

- Source: Vaidya, Dr. P.L ed.  Buddhist Sanskrit 

Texts No. 17 Mahāyāna-sūtra-saṁgrahaḥ (part 1).  

Darbhanga :The Mithila Institute, 1961, p 221-253 

- Amitabha’s forty – eight vows From Wiki 

Source.  

- The Larger Sukhavativiyuha – The Smaller 

Sukhavatiyuha, Translated By F, Max Muller. 

- The Amitayur – Dhyana – Sutra, Translated By 

J. Takakusu, Tịnh Độ Tông Toàn Thƣ.   
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