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Niệm  Phật  Tam  Muội 

 
Tác giả : Thích Quả Hóa 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Đại  cương. 

Cưu Ma La Thập tại Đại Thừa đại nghĩa chương đã quy nạp làm 3 loại 

niệm Phật tam muội : 

1/Có 5 thông, thấy Phật giảng pháp 

2/Không  có thần thong, thấy Phật giảng pháp. 

3/Hoặc ly dục, hoặc không ly dục cũng thấy Phật giảng Pháp. 

 

Lời người dịch : 

Đọc đoạn văn trên ta thấy có 2 điều : 

1)Tam muội là Định của Thiền, vậy niệm Phật phải có Định. 

2)Trong 3 loại trên đều có chung một điểm là thấy Phật, vậy đó là Phật thật 

hay giả ? Trong kinh Phật có nói, vạn pháp do tâm tạo, và Bồ tát thập địa cũng 

không thấy Phật, chỉ có Phật mới thấy Phật. Vậy Phật đó là giả. Nhưng tại sao 

kinh vẫn khuyến tu ? Vì từ giả ta mới tiến tới thật được. 

 

II- Các  địch  giả  và  các  dịch  phẩm : Niệm  Phật  tam  muội. 

-An Thế Cao : người An Tức. 

-Khương Tăng Hội : người Khương Cư. 

-Thích Đạo An : người Hoa. 

-Cưu  Ma  La Thập : cha người Thiên Trúc, mẹ người Quy tư. 

-Phật Bạt Đà La. 

 

Các bộ kinh : 

-Tọa thiền tam muội kinh 
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-Thiền pháp yếu giải 

-Tư duy lược yếu pháp 

-Thiền bí yếu pháp 

Các bộ kinh trên đây đều do Cư Ma La Thập dịch. 

 

-Phật thuyết quán Phật tam muội hải kinh  

-Đạt Ma La Thiền Kinh 

do Phật Đà Bạt Đà La dịch. 

 

-Ngũ môn thiền kinh yếu dụng pháp do Đàm Ma Mật Đa dịch. 

 

Nội dung vài bộ kinh . 

Bộ Tạp A Hàm : 

1/Nếu khi sợ hãi : ta niệm Phật, Pháp, Tăng. 

2/Nếu niệm 10 danh hiệu của Phật ta sẽ được 5 công đức là lìa Tham, sân, 

si, được chánh niệm và chánh trí. 

Phật có cả ngàn danh hiệu, nhưng ở đời mạt pháp chỉ còn lại 10 tên như sau 

: 

1-Như Lai 

2-Ứng Cúng : đáng được cúng dường. 

3-Chánh biến trí :biết rõ mọi pháp. 

4-Minh hạnh túc : rõ tam minh. 

5-Thiện Thệ : dung nhất thiết trí làm xe tới Niết bàn. 

6-Thế gian giải : hiểu rõ mọi việc ở đời. 

7-Vô thượng sĩ : không ai hơn. 

8-Điều ngự trượng phu : chế ngự được mọi trượng phu 

9-Thiên nhân sư : thầy của Trời, người. 

10-Phật Thế Tôn : người giác ngộ. 

 

Trong Thành Thực luận gộp Vô thượng sư và Điều ngự trượng phu làm 1. 
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Trong Đại luận tách Phật và Thế Tôn làm 2. 

 

*Câu Xá Luận : tâm niệm Phật cảnh thì tâm là Phật cảnh. 

 

*Bà Sa Luận : khi niệm được tâm bất loạn thì được : 

1)phòng hộ 

2)trừ được các ác pháp. 

Nghĩa là trừ được tam độc là tham, sân, si, và điều phục được ngũ uẩn. 

 

Quá trình : khi niệm thì trừ được 3 độc, tâm được vui, than được nhẹ. Định 

đưa đến Huệ và cuối cùng dẫn tới Niết bàn. 

 

*Na Tiên tỳ kheo kinh. 

Di Lan nói : 

-Một người làm ác cả đời, lúc sắp chết niệm Phật mà được lên Trời. Trẫm 

không tin. Một người hiền lành, chỉ giết một lần , sau khi chết phải vào Địa 

ngục trẫm cũng không tin. 

Na Tiên hỏi lại : 

-Quăng một hòn đá xuống nước thì chìm hay nổi ? 

-Chìm. 

-Đặt đá lên thuyền, thì hòn đá có chìm không ? 

-Không. 

-Thuyền là pháp vậy. 

Lành thay ! Lành thay ! 

 

III- Quá  trình niệm Phật tam muội. 

Niệm Phật tam muội gồm có 4 giai đoạn : 

 

1) Quán tượng Phật. 

Quán 32 tướng tốt, 80 vẻ. Có 2 loại quán : thuận và nghịch. 
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Nghịch : từ ngón chân, đùi, thân, mặt, tướng bạch hào, 2 mi, tóc đến đỉnh 

đầu. 

Thuận : ngược lại từ đầu đến chân. 

Khi quán ta mở mắt ghi nhớ các đặc điểm của tượng. Và nhắm mắt lại ta 

hình dung tượng. Khi nào nhắm mắt lại mà ta không quên điểm nào thì ta đã 

thành công. 

 

2) Quán sắc thân. 

Trong phần này có 2 quan niệm trái ngược : Đại chúng bộ lý tưởng hóa 

Đức Phật và nói sắc than Phật vô lậu, trái lại hữu lậu phái cho rằng sắc thân 

Phật cũng cũng như mọi chúng sinh, cũng có khổ, sinh, lão, bệnh, tử, cũng ăn 

uống như mọi người, cũng đi tiêu, đi tiểu. Chúng ta quán là đề cao những đặc 

tính của pháp thân (giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến) 

1/Giới đức thành tựu : như Kim cương không thể phá hủy, như lưu ly 

2/Như Lai tam muội : chấm dứt mọi tha niệm. 

3/Như Lai tuệ thân : trí không bờ bến. 

4/Như Lai thân giả : giải thoát thành tựu. 

5/Như Lai than giả : độ người không độ. 

Trong pháp quán này chúng ta phải quán cuộc đời của Đức Phật vì Ngài là 

vua các pháp. Lúc sinh, tuổi thơ,kết hôn, sinh con, tu học, thành đạo, giảng 

pháp,  v . v . . 

 

3) Quán pháp thân. 

Pháp thân là không có phân biệt : đến đi, sinh diệt, đúng sai, phải trái, trắng 

đen, v . v. Trong quá trình thì ta phải quán sắc thân, rồi sau đó mới quán pháp 

thân rồi thực tướng, nguyên tắc là đi từ thấp tới cao, từ nông vào sâu. Trong 

thực tế thì ta quán sắc thân phát quang. Trong giai đoạn này chúng ta thấy 

Phật giảng pháp. Tâm niệm là pháp mà bản chất của pháp là không nên không 

được gì cả. Những người thấy Phật thuyết pháp là những người đã đắc Định, 

nhưng Phật ấy là giả, do tâm tạo. Chúng ta phải tìm Phật thật. 
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4) Quán thực tướng. 

Tâm không tự biết, tự thấy tâm. Nếu có thấy là Si là chấp trước. Nếu vô 

tâm thì là Niết bàn. Đó là phương pháp kiên cố, do niệm mà có. Từ niệm 

chứng Chân Như thực tướng. Tâm niệm Phật nếu Định thì thấy Phật, nhưng 

Phật ấy là giả, do tâm tạo. Ta suy luận như vầy : Phật ở đâu ? Tâm ở đâu ? 

Tâm ta không tới nước Phật. Phật không tới chỗ ta. Vậy Phật ấy là giả. Nếu vô 

tâm (là Niết bàn) thì sẽ vô niệm mà ta vẫn thấy Phật thì Phật ấy là thật. 

 

IV- Kết Luận. 

 

Sách bàn Chu tam muội khuyên ta nên dự bị đầy đủ trước khi tu niệm Phật 

tam muội. Đó là tu 10 pháp sau : 

1/Vô ngã : thường khiêm nhường. 

2/Không vong ơn : thường cung kính. 

3/Không ỷ lại. 

4/Tin sâu. 

5/Không nghi. 

6/Biết đủ. 

7/cChuye6n cần. 

8/Chánh tín : vô sinh nhẫn. 

9/Gần gũi thiện trí thức. 

10/Thường ăn chay. 


