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Đại  cương  về  Tịnh  Độ 

 
Tác giả : Tuệ Tĩnh pháp sư 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

1-Tên tông : Tịnh Độ. 

2-Bản tôn : Nam Mô A Di Đà Phật. 

3-Căn nguyên : Lời nguyện thứ 18 trong 48 lời nguyện. 

4-Tông chỉ : Tóm lược trong bài kệ sau : 

Tin  Phật  A  Di  Đà  cứu  độ 

Chuyên  niệm  A  Di  Đà  Phật  danh 

Nguyện  sinh  A  Di  Đà tịnh  độ 

Rộng  độ  cả  mười  phương  chúng  sinh. 

 

5-Đặc điểm : Tóm tắt trong 4 câu : 

Vốn  nguyện  xưng  danh 

Phàm  phu  vào  báo 

Bình  sinh  nghiệp  thành 

Hiện  sinh  không  thối. 

 

6-Tổ tông : thiền sư Thiện Đạo. 

7-Tương thừa : Bồ tát Long Thọ, Bồ tát Thế Thân, Đàm Loan đại sư, Đại 

Xước đại sư, Thiện Đạo đại sư. 

8-Kinh, luận : Chính kinh, gồm 3 bộ : 

a/Phật thuyết A Di Đà : Triệu Tần , Cưu Ma La Thập dịch. 

b/Phật thuyết Vô Lượng Thọ kinh :  Tào Ngụy, Khương Tăng Hội dịch.. 

c/Phật thuyết Quán Vô Lượng Thọ kinh : Lưu Tống, Cương Lương Na xá 

dịch. 
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Các kinh  luận tương thừa : 

a/ Long Thọ Bồ tát  (Dị hành phẩm) 

b/ Thế Thân Bồ tát (Vãng sinh luận). 

c/ Đàm Loan đại sư (vãng sinh luận chú). 

d/ Đạo Xước đại sư  (An Lạc tập) 

e/ Thiện Đạo đại sư (Quán kinh sớ gồm 4 quyển : Quán niệm pháp môn – 

Pháp sự tán – Vãng sinh lễ tán – Bát Chu tán. 

 

9-Bản điển : 3 kinh chính. 

10-Tông điển : Thiện Đạo đại sư (Quán kinh sớ) 

11-Phán giáo chia làm 2 môn : Thánh đạo và Tịnh độ. 

Thánh đạo : tự mình tu : khó tu, khó chứng, như đi bộ. 

Tịnh độ : nhờ tha lực : dễ tu, dễ chứng, như thuyền gập nước. 

Ta có thể tóm tắt trong bảng sau : 
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12-Nhiếp cơ : Trên nhiếp các đẳng giác Bồ tát, dưới nhiếp các Diêm Đồ. 

Không kể nam nữ, lão,ấu, tăng tục, thiện,ác, bình sinh lâm chung, than trung 

ấm, 3 ác đạo, 9 pháp giới, không sót một ai. Không ai không học được, không 

ai không làm được, vạn người tu vạn người được. 

 

13-Lợi ích: 

 
 

14-Tông phong : Chân đế. 

 

1/ Chỉ niệm A Di Đà Phật : ý tại chúng sinh cầu Phật. 

 

2/ Ba chẳng nghi : 

 

 a) không hoài nghi.  

 b) Không gián đoạn.  

 c) Không lai tạp.  

 

3/ Chỉ tôn kính bản tôn, không chê tôn giáo khác,, không tranh luận cao 

thấp. 

 

4/ Sáu hóa : 
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a. Không chuộng thể nghiệm, chỉ bình thường hóa. 

b. Không thích huyễn kỳ, chỉ bình thường hóa. 

c. Không cầu cao thâm, chỉ bình thường hóa. 

d. Không thuần học thuật mà tín ngưỡng hóa. 

e. Không khó khăn mà giản dị hóa. 

f. Không rơi vào ít, nhiều mà phổ cập hóa. 

5/ Giữ truyền thừa : khi trước tác hoặc diễn giảng phải theo truyền thừa, 

tuyệt không tự mình sửa đổi. Nếu tôn giáo người có điều khác lạ, kính mà 

không theo. 

6/ Gần gũi đồng môn : minh xác pháp nghĩa, nếu không là đồng môn thì 

tránh xa phòng ngừa thối chuyển. 

 

15-Tục đế. 

 

1/Đối với mình  : khiêm cung, đối với người từ ái, đối với Phật cung kính. 

2/Không nói thị phi, không nghe thị phi, không làm điều thị phi, không so 

sánh thị phi. Không cần cao hơn người, không kể lỗi người, không lộ chuyện 

người, không tranh ta người, không nghịch nhân quả, không chứa hằn học, 

không ôm ấp hư giả, không xiểm nịnh. 

3/Đối với họ hàng : hòa mục, kính ái. 

4/Làm cho người : an tâm, vui vẻ, lợi ích, hy vọng. Làm việc với tất cả 

chân tâm, ái tâm, cảm ân, cung kính. 

5/Tuân thủ luật công, vì mọi người. 

6/Học Phật đại bi. Phật A Di Đà  đối với ta thế nào, ta đối với người thế ấy. 

 

16-Tông ca : 

 

Nếu  tôi  là  Phật 

Mười  phương  chúng  sanh 

Đều  niệm  danh  hiệu  
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Chỉ  có  mười  thanh 

Nếu  chẳng  Cực  lạc 

Thề  không  chánh  giác 

Nay  hiện  Phật anh 

Đời  này  mà  thành 

Mới  biết  lời  nguyện 

Là  không  hư  truyền 

Chúng  sanh  xưng  niệm 

Vãng  sanh  tất  đến. 


