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Ít  điều  về  Tịnh  Độ 
 

                                                                           Tác giả : Tố Vân 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Khi nói đến hai chữ Tịnh Độ là mọi người muốn về ngay nơi ấy, 

nhưng Tịnh Độ có thật không ? Ở nơi nào ? Đến đấy để làm gì ? Có 

mấy loại Tịnh Độ ? Làm sao để đến được nơi đó ? Sau đây là những tin 

tức liên quan đến Tịnh Độ : 

 

I- Các  loại  Tịnh  Độ. 

 
Theo Phật nói do nguyện lực bất đồng, chư Phật, Bồ tát tạo ra các 

loại Tịnh Độ. Kinh A Di Đà nói có Tây Phương Tịnh Độ, Kinh Dược 

Sư công đức có Đông Phương Tịnh Độ, kinh Vô Lượng Thọ nói có 10 

phương Tịnh Độ  v .  v . Các kinh điển đều đề cập tới 10 phương Tịnh 

Độ. 

 Kinh Vô Lương Thọ nói : Vi Đề Hi hướng Thiên Tôn ngũ thể đầu 

địa sám hối : 

- Con xin Phật chỉ cho con Tĩnh Nghiệp Xứ.  

Lúc đó Thế Tôn phóng tướng bạch hào chiếu khắp 10 phương thế 

giới. 10 phương chư Phật, thấy diệu Tịnh Độ hợp bởi 7 báu, hoặc toàn 

là hoa sen, hoặc như pha lê. Tịnh Độ là do chư Phật và Bồ tát nguyện 

thành, là nơi Phật, Bồ tát giảng đạo, là tâm bất đồng tiếp nạp chủng loại 

bất đồng, do đó có thể nói mọi pháp đều đều do tâm sở hiện. Dưới đây 

giới thiệu sơ lược các Tịnh thổ : 

 

1/Trời Đâu Xuất : 

Do lời nguyện của Di Lặc bồ tát, gồm 2 viện trong, ngoài khiến 

người tu Thiền có thể liên tục tu. 

 

2/Tây Phương của Đức Phật A Di Đà :  

Do lời nguyện của A Di Đà Phật, có phẩm vị : thượng, trung, hạ. 
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3/Đông Phương Dược Sư Tịnh độ : 

Do lời nguyện của Dược Sư lưu ly quang Phật. Có 9 phẩm, 7 Phật 

hóa độ, có người, trời. 

 

4/Nhiên Đăng Cổ Phật Tịnh Độ : 

Do lời nguyện của Cổ Phật Nhiên Đăng, là thọ ký Tịnh Độ. 

 

5/Sắc cứu cánh đỉnh thiên : 

Do lời nguyện của Phật Tỳ Lô, là nơi nói pháp cho các đệ tử của 

Phật. 

 

6/Quán Âm Như Lai Tịnh Độ : 

Do lời nguyện của Phật Quán Âm, là nơi truyền thọ Bồ Đề Lộ. 

 

7/Phổ Hiền Vương Như Lai Phật Quốc Tịnh Độ : 

Do lời nguyện của Phật Phổ Hiền, là đạo tràng của các Như Lai Bồ 

Tát Ma Ha Tát. 

 

8/Hoa Tạng Thế Giới : 

Do lời nguyện của Phật Tỳ Lô, gồm nhiều tầng Tịnh Độ phức tạp, 

mỗi Tịnh Độ có tính chất khác nhau. 

 

9/Ngũ Phương Phật Tịnh Độ : 

Do lời nguyện của 5 phương Phật, giáo hóa đồng loại tu hành. 

 

10/Các Tịnh Độ khác. 

 

II- Tịnh  Độ Ở  Đâu ?   

Ở trong tâm thanh tịnh. 

Kinh Dược Sư nói : “Phật bảo Mạn Thù Thất Lợi : “Đi về phía Đông 

qua nhiều hà sa nước Phật thì tới Lưu Ly Tịnh Độ của Phật Dược Sư.” 

Kinh A Di Đà Phật nói : Phật Bảo Trưởng Lão Xá Lợi : “Đi về Tây 

qua 10 vạn ức nước Phật thì tới Tây Phương Cực Lạc của A Di Đà Phật. 
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Phật bảo Vi Đề Hi quán Tây phương Cực Lạc thế giới : “Nước ấy 

thanh tịnh, do lực Phật, như gương sáng soi mặt, thấy nhiều sự vui, 

muốn vui là được. Những người thế gian không có nhãn thông không 

thể nhìn xa thấy những việc mà người thường không làm được.” 

Kỳ thực người phàm nghiệp chướng quá nặng, nhân quả quá nhiều 

không thể thấy Tịnh Độ quá xa. Nếu nghiệp thanh tĩnh, tâm thanh tĩnh 

thì Tịnh Độ ở ngay trước mắt. Tịnh Độ không ở trên trời, mà ở trong 

tâm chúng ta. Chỉ cần tâm ta không có tạp niệm, nghiệp chướng tiêu trừ 

rồi thì Tịnh Độ tự hiện. Tịnh Độ phi Tịnh Độ mới là Tịnh Độ chân thật, 

là một thế giới nội tâm. 

 

III- Vì  Sao  Muốn  Tới  Tịnh  Độ ? 
Vì hoàn cảnh thanh tịnh có thể trở về Ta Bà thế giới để độ sinh. 

 

1/Hoàn cảnh đơn thuần. 

Trong kinh A Di Đà, Phật bảo Xá Lợi Phật : 

-Chúng sinh nghe rồi phát nguyện sinh về nước ấy, vì sao ? Vì cùng 

chư thiện nhân tụ họp lại một chỗ. 

Do đó có thể thấy Tịnh Độ có nhiều người tốt. Hoàn cảnh học tập 

đơn thuần, không bị lo lắng, ô nhiễm, dễ dàng tu hành.  

 

2/Có thể quay lại cõi Ta Bà. 

Khi tu đã có quả vị, không vào Thường tịch quang Tịnh Độ mà quay 

lại cõi Ta Bà để độ người, là hành Bồ tát đạo. Cõi Ta Bà có nhiều 

đường : đường vào 3 ác đạo, đường lên trời, đường giải thoát. Vì vậy 

phải trở lại để cứu người. 

 

IV- Đến  Tịnh  Độ  Làm  Gì ? 
Trên cầu Phật đạo, dưới dạy chúng sinh. 

Mỗi người có nghiệp riêng, tại Tịnh Độ cũng vậy. Mục đích là tu 

hành tới khai ngộ kiến tánh, thoát khỏi sinh tử, học Phật pháp độ chúng. 

Sau khi thấy bản tính, tính giác có năng lượng vô hạn, có thể biết, có thể 

giác, có thể thọ, có thể phát ra đại từ bi, có thể xuất hiện ở các đạo, giải 
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quyết mọi thống khổ của chúng sinh. Do đó quay lại cõi Ta Bà là một 

giai đoạn quan trọng của khóa trình. 

 

V- Điều  Kiện  Để  Về  Được  Tịnh  Độ : 

Tu 10 thiện, có đủ thiện căn phúc đức, tâm tĩnh tín, không điên đảo. 

 

1/Kinh A Di Đà. 

-Không có thiện căn, phúc đức không sinh về Cực Lạc. 

-Thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe danh hiệu A Di Đà Phật 1 ngày, 2 

ngày, 7 ngày được nhất tâm bất loạn, lúc lâm chung thấy A Di Đà Phật, 

và thánh chúng đến rước. Đó là chỉ chuyên tâm niệm Phật, nếu chỉ khẩu 

niệm mà tâm không niệm thì niệm nhiều cũng vô ích thôi ! 

-Tâm tĩnh tín, không điên đảo nhất định vãng sinh về Cực lạc. 

 

2/Kinh Dược Sư. 

-Tâm không hờn giận, từ bi hỷ xả,  bình đẳng thì cầu gì được nấy. 

 

3/Kinh Vô Lượng Thọ. 

Vi Đề Hi bạch Phật : 

-Thế Tôn, Tịnh Độ của chư Phật đều thanh tĩnh, sáng lạn, con muốn 

được sinh về cõi Cực Lạc, xin Ngài chỉ dạy. 

-Nước Cực Lạc không xa, khi niệm quán tĩnh nghiệp nước ấy, nếu 

thành tựu sẽ về. Nay tôi nói cho những phàm phu trong tương lai nếu 

muốn về Cực Lạc của Phật A Di Đà phải tu 3 phúc : 

a-Có hiếu với cha mẹ, sư trưởng, từ bi không giết, tu 10 thiện. 

b-Thọ trì tam quy, đầy đủ giới chúng, không phạm uy nghi. 

c-Phát Bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, tụng kinh đại thừa. Khuyến tiến 

hành giả, khiến ba độc thành tĩnh nghiệp. 

 

VI- Cảnh  Trí  Tịnh  Độ. 

 

1/Kinh Dược Sư. 

Do 7 báu tạo thành, không có khổ, không có người nữ, không có ác 

thú, không có khổ âm thanh. 
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2/ Kinh A Di Đà. 

Không có khổ, chỉ có vui. Có 7 hàng bảo thụ, 7 ao báu, có 8 công đức 

thủy. Hoa sen to như bánh xe, có đủ mầu đỏ, xanh, vàng, trắng, hương 

thơm tinh khiết. Chim chóc ca hát pháp âm  v .  v  . 

Có thể tìm đọc trong các kinh A Di Đà, kinh Dược Sư, kinh Duy Ma 

Cật, kinh Vô Lượng Thọ. 

 

VII- Các  Pháp  Tu  Tập. 

 

1/Niệm Phật : có 4 pháp. 

 

a-Trì danh niệm Phật. 

b-Quán tượng niệm Phật. 

c-Quán tưởng niệm Phật. 

d-Thật tướng niệm Phật. 

 

2/Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ có 16 phép quán : 

 

1/Quán mặt trời.  

2/Quán nước.  

3/Quán đất.  

4/Quán cây.  

5/Quán bát công đức thủy.  

6/Quán bảo địa, bảo thủ.  

7/Quán hoa tạng tưởng.  

8/Quán pháp thân.  

9/Quán sắc thân.  

10/Quán sắc thân Quán Thế Âm.   

11/Quán sắc thân Đại Thế Chí.  

12/Quán Vô Lượng Phật hóa thân.  

13/Quán tạp tưởng.  

14/Quán 3 loại thượng phẩm.  

15/Quán 3 loại trung phẩm.  

16/Quán 3 loại hạ phẩm. 
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VIII- Nhận  Xét. 
 

1.Không phải chết rồi mới về Tịnh Độ được, người tu Mật trong cơn 

thiền định cũng có thể về Tịnh Độ. 

 

2.Người có nghiệp khác nhau nhưng khi sám hối rồi thì đều bình 

đẳng để thành Phật. 

 

3.Mỗi Tịnh Độ do một vị Phật cai quản, các vị Phật này phải nói pháp 

thanh tịnh khiến Huệ của chúng sinh thanh tịnh mà Huệ thanh tịnh thì 

tâm thanh tịnh, tâm thanh tịnh thì Tịnh Độ thanh tịnh. 

 

4.Các pháp bản chất là không, nhưng có sự khai ngộ mau chậm nên 

có tướng khác nhau. Vì vậy phải quán cả 2 tướng có và không. 

 

5.Niệm Phật cần nhất tâm bất loạn, nghĩa là phải liên tục và chặt chẽ 

để không một tạp niệm nào xen vào. Trong Mật giáo thì khi khí và tâm 

là một thì không có tạp niệm. 

 

 

 

 

 


