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Phương  pháp  Niệm  Phật 

 

Tác giả : Đại sư Tinh Vân 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Vì căn khí của mỗi người mỗi khác tùy thời gian, hoàn cảnh, tâm 

cảnh nên có nhiều cách Niệm Phật : 

1-Lớn tiếng Niệm Phật. 

  Trị hôn trầm, phấn chấn tinh thần, trừ vọng niệm 

2-Niệm thầm trong tâm. 

  Miệng không phát ra tiếng, nhưng rõ ràng trong tâm, thích hợp ở 

nơi công cộng. 

3-Kim Cương niệm. 

  Ở giữa lớn tiếng và thầm niệm, miệng niệm rõ ràng, tai nghe rõ 

ràng, tâm tưởng rõ ràng, tiếng niệm lưu giữ ở thân, khẩu, ý.  

4-Không gián cách. 

  Tiếng nọ nối tiếp tiếng kia, không có chỗ trống, tạp niệm không 

khởi. 

5-Giác chiếu niệm. 

  Niệm niệm hồi quang phản chiếu, hướng về tự tánh. 

6-Quán tưởng niệm. 

  Vừa niệm vừa quán thân Phật. 

7-Lễ bái niệm. 

  Vừa niệm vừa lạy. 

8-Ký số niệm. 

   Dùng chuỗi hạt ghi lần niệm. 
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9-Thập khẩu khí niệm. 

    Chỉ niệm 10 lần. 

 

Có người hỏi pháp sư : 

-A Di Đà Phật có pháp lực gì ? 

-Đồ khốn ! 

-Sao thầy lại mắng tôi ? 

-Ông thấy không. Đồ khốn chỉ có 2 chữ mà có uy lực làm cho ông 

nổi giận, vậy làm sao A Di Dà Phật có 4 chữ lại không có uy lực chứ 

? 

-Niệm Phật chỉ cần 10 niệm là được vãng sinh, sao ngày ngày, năm 

năm niệm ? 

-Để thành tập quán tâm tâm niệm niệm tương tục. 

Niệm A Di Đà Phật 4 chữ rất dễ, nhưng được cảm ứng thì rất khó. 

Niệm Phật là niệm tự tánh. Phật là tất cả, tất cả là Phật. 

Niệm Phật cần phải : 

3 đến : đến miệng, đến tai, đến tâm. 

3 yêu cầu : tín tâm, nguyện lực, hạnh trì. 

3 thanh : tiếng to, tiếng nhỏ, tiếng tâm. 

2 nghiệp : thân bái, miệng niệm, ý tưởng. 

3 pháp : trì danh, quán tưởng, thật tướng. 

3 thời : bình thời, thời bận rộn, thời quên. 

 

Niệm A Di Đà Phật mỗi ngày trong mọi sinh hoạt hồi hướng nhân 

quả, hồi sự hướng lý, hồi tự hướng tha. Mọi người sẽ được công đức 

vô lượng. 
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Cổ nhân nói Niệm Phật như kêu đắm thuyền, từ nghiệp sâu nặng 

chỉ nhất tâm Niệm Phật liền được cứu. 

 

Có một đứa trẻ gọi mẹ : 

-Mẹ ơi ! 

-Gì đó ? 

-Mẹ !  

-Cái gì nữa ? 

-Con gọi mẹ mới có 2 lần mà mẹ còn cáu gắt, mẹ gọi Phật A Di Đà 

cả ngàn lần, ổng không cáu gắt sao ? 

Đây là một chuyện cười, nhưng chứng tỏ Phật khác người thường 

không có sân. 

 

Niệm Phật nếu muốn có cảm ứng thì phải tin có Phật A Di Đà và 

có cõi Tây Phương Cực Lạc. 

Có nhiều người than không có thời gian Niệm Phật, nhưng có thời 

gian ăn, ngủ, kiếm tiền, du ngoạn. Đó là lòng không kiên định, một 

khi buông tay trở về với cát bụi duy có công đức Niệm Phật mang 

theo mà thôi. 

Khi chúng ta niệm A Di Đà Phật thì một đóa hoa sen ở ao Bát đại 

công đức sinh ra, ta là Phật, Phật là ta. 

Nếu bạn giầu có, có nhà lầu, xe hơi, nhưng đời sống ngắn ngủi giả 

tạm, vô thường đến thì phải làm sao ? 

Tuy thế giới có nhiều khoái lạc, nhưng đau khổ thì lại nhiều hơn. 

Niệm Phật là dùng chánh niệm đối trị vọng niệm. 
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A Di Đà Phật là dịch âm, còn dịch nghĩa là Vô Lựơng Quang, Vô 

Lượng Thọ. Vô Lượng Quang là siêu không gian, Vô Lượng Thọ là 

siêu việt thời gian. 

A Di Đà Phật là chân lý, Niệm Phật là hướng về chân lý. Vì là Vô 

Lượng Quang và Vô Lượng Thọ nên Niệm Phật là tu phúc và tu huệ, 

do đó thoát khỏi  sinh tử luân hồi, biến mê thành ngộ. 

A Di Đà Phật là chân không. Không có mũi ta không thở được, 

không có mồm ta không thể ăn, không có lỗ chân long ta sẽ chết. Đây 

là chân không diệu hữu. 

Niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới nói tổng quát thì 

niệm gì được nấy. Một niệm tuy rất nhỏ nhưng lực lượng thì rất lớn 

như trời đất. 

Niệm Phật là lấy chánh niệm trị vọng niệm, nhưng chánh niệm 

cũng còn là chấp, phải đạt tới vô niệm. 

Vô niệm là không nhớ tưởng đến quá khứ, không tham luyến hiện 

tại, không ảo tưởng tương lai. Không tưởng nhớ đến quá khứ là tu 

giới, không tham luyến hiện tại là tu định, không ảo tưởng tương lai 

là tu huệ. Vậy tu Vô Niệm là tu Giới, Định, Huệ tam học. Khi niệm 

đến đầu không, chân tay không, cảnh không, thiên, địa đều không, 

niệm đến thành nhiệt thì sẽ có cảm ứng. Niệm Phật là để tiêu nghiệp 

vãng sinh hay để đới nghiệp vãng sinh ? Kỳ thực chỉ là một. Vãng 

sinh chỉ là thay đổi một thân thể, một tập quán, một ý niệm. Nghiệp 

lực quyết định cả. Niệm Phật là phương tiện tốt nhất, người Niệm 

Phật là kiến trúc sư kiến tạo tĩnh thổ thế giới không những có lợi cho 

mình mà cả cho người Niệm Phật ở khắp mọi nơi, mọi thời : sáng, 

trưa, chiều, tối , vì vậy mới có câu : 

Sáng  cùng  Phật  thức  dậy 
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Tối  ôm  Phật  mà  ngủ. 

 

Niệm Phật là để tĩnh hóa thân tâm bằng lòng từ bi. Niệm Phật phải 

thân tâm hợp nhất, không thể miệng niệm một đằng tâm nghĩ một 

nẻo, vì vậy ta mới có câu : Nam  Mô  một  bồ  dao  găm. 

 

Niệm Phật không cần dùng chuỗi hạt, vì tất cả những gì ta nhìn 

thấy : người, sự, vật đều là Phật cả. Phật là ánh sáng, Niệm Phật là 

làm cho Tâm phát sáng. 

 

 

 

 

Bốn  lợi  ích  của  sự  Niệm Phật 

 

Tác giả : Đại sư Tinh Vân 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Niệm Phật là phương pháp giản dị, có người niệm Bổn sư Thích Ca Mâu 

Ni Phật, có người niệm tiêu tai Diên Thọ Dược Sư Phật, có người niệm Quán 

Thế Âm Bồ tát hoặc Địa Tạng Vương Bồ tát. Phần lớn thì Niệm A Di Đà 

Phật. 

Chúng ta thấy người già, người trẻ, con nít đến tham dự đồng niệm đả Phật 

thất pháp hội, mọi người nhắm mắt Niệm A Di Đà Phật. Có ý gì ? Chú ý là dễ 

dàng ngừng vọng tưởng, Niệm Phật khiến chúng ta tập trung ý chí, thống nhất 

tinh thần, dùng chánh niệm đối trị vọng niệm khiến vọng tâm dừng lại. Niệm 

Phật chính là niệm tâm mình, niệm không ngừng, cuối cùng rõ ràng tâm niệm 
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khởi lai. Tâm niệm thanh tịnh tâm là Phật, Phật là tâm. Chỗ tốt của niệm Phật 

thật không tả hết. Dưới đây quy vào 4 điểm : 

1-Chư Phật thủ hộ. 

Người Niệm Phật được chư Phật thủ hộ, gia trì, có sức, không sợ hãi, 

không thối chuyển. 

2-Thường gập bạn tốt. 

Người Niệm Phật yêu người được người yêu, kính người được người kính. 

3-Phúc tuệ viên thông. 

Kinh nói : “Niệm Phật một câu, tội diệt hà sa, lạy Phật một lạy, phúc tăng 

vô lượng. Một câu Niệm Phật như chiếc thuyền từ chuyên chở mọi tội nghiệp, 

không rơi vào bể khổ luân hồi. Một câu Niệm Phật bao hàm 3 tạng, 12 bộ 

kinh, như ngọn đèn trí tuệ soi sáng. 

4-Mạng chung vui vẻ. 

Người Niệm Phật không sợ hãi, chính niệm hiện tiền, không sợ xuống địa 

ngục, rơi xuống súc sinh, ngạ quỷ, lúc lâm chung thấy Tây Phương Cực Lạc. 

 

Do đó cư sĩ Bạch Cư Dị làm bài thi  sau : 

Nay  mỗ  bẩy  mươi  tuổi 

Không  việc  chỉ  ngâm  nga 

Xem  kinh  ngại  mỏi  mắt 

Làm  phúc  sợ  bôn  ba 

Làm  sao  thỏa  tâm  nhãn ? 

Một  câu  A  Di  Đà 

A  Di  Đà  buổi  sớm 

Chiều  cũng A  Di  Đà 

Thời  gian  như  tên  bắn 

Chẳng  lìa  A  Di  Đà 

Người  đạt  cứ  cười  mỗ 

Nào  bỏ  A  Di  Đà 

Không  đạt  lại  làm  sao ? 
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Đạt  được  lại  thế  nào ? 

Khuyên  can  khắp  pháp  giới 

Cùng  niệm  A  Di  Đà. 

 

 

 

 


