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PHẬT THUYẾT QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ KINH 

DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI. 

PHẦN DỊCH NGUYÊN VĂN (DÙNG ĐỂ TỤNG) 

PHẦN KHAI KINH  

Vô thượng thậm thâm vi diệu nghĩa 

Bách thiên vạn kiếp nan tao ngộ 

Ngã kim kiến văn đắc thụ trì 

Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 

 Như thị ngã văn:Nhất thời, Phật tại Vương Xá thành Kì Đồ Quật sơn trung, 
dữ Đại Tỉ Khiêu chúng, thiên nhị bách ngũ thập nhân câu. Bồ Tát tam vạn nhị 
thiên, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử nhi vi Thượng Thủ 

 Nhĩ thời, Vương Xá đại thành hữu nhất Thái tử, danh A Đồ Thế. Tùy thuận 
điều đạt ác hữu chi giáo, thu chấp Phụ Vương Tần Bà Sa La, u bế trí ư thất trọng 
thất nội, chế chư quần thần, nhất bất đắc vãng. Quốc Thái phu nhân, danh Vi Đề 
Hy, cung kính Đại Vương, táo dục thanh tịnh, dĩ tô mật hòa tê (broken  dry rice), 
dụng đồ kỳ thân. Chư anh lạc trung, thịnh bồ đào tương, mật dĩ Thượng Vương. 
Nhĩ thời Đại Vương, thực tê, ẩm tương, cầu thủy sấu khẩu, sấu khẩu tất dĩ, hợp 
chưởng cung kính, hướng Kỳ Đồ Quật sơn, diêu lễ Thế Tôn nhi tác thị ngôn: “Đại 
Mục Kiền Liên thị ngô thân hữu, nguyện hưng từ bi, thụ ngã bát giới.” Thời Mục 
Kiền Liên như ưng chuẩn phi, tật chí Vương sở. Nhật nhật như thị, thụ Vương bát 
giới. Thế Tôn diệc khiển Tôn giả Phú Lâu Na vi Vương thuyết pháp. Như thị thời 
gian, kinh tam thất nhật, Vương thực tê mật, đắc văn pháp cố, nhan sắc hòa duyệt 
Thời A Đồ Thế vấn thủ môn giả, Phụ vương kim giả, do tồn tại nả? Thời thủ môn 
nhân bạch ngôn: “Đại Vương! Quốc Thái phu nhân, thân đồ tê mật, anh lạc thịnh 
tương, trì dụng Thượng Vương. Sa môn Mục Kiền Liên cập Phú Lâu Na, tòng 
không nhi lai, vi Vương thuyết pháp, bất khả cấm chế.”Thời A Đồ Thế văn thử ngữ 
dĩ, nộ kỳ mẫu viết: “Ngã mẫu thị tặc, dữ tặc vi bạn. Sa môn ác nhân, huyễn hoặc 
chú thuật, lệnh thử ác vương đa nhật bất tử.” Tức chấp lợi kiếm, dục hại kỳ mẫu. 
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Thời hữu nhất thần, danh viết Nguyệt Quang, thông minh đa trí cập dữ Kì Bà vi 
Vương tác lễ: “Đại Vương! Thần văn Tỳ Đà Luận Kinh thuyết, kiếp sơ dĩ lai, hữu 
chư ác vương, tham quốc vị cố, sát hại kỳ phụ nhất vạn bát thiên, vị tằng văn hữu 
vô đạo hại mẫu. Vương kim vi thử sát nghịch chi sự, ô sát sát chủng, thần bất 
nhẫn văn! Thị Chiên Đà La, ngã đẳng bất nghi phục trụ ư thử.” Thời nhị đại thần, 
thuyết thử ngữ cánh, dĩ thủ án kiếm, cước hành nhi thối. Thời A Đồ Thế, kinh bố 
hoàng cụ, cáo Kì Bà ngôn: “Nhữ bất vi ngã da?” Kì Bà bạch ngôn: “Thận mạc sát 
mẫu.” Vương văn thử ngữ, sám hối cầu cứu, tức tiện xả kiếm, chỉ bất hại mẫu. Sắc 
ngữ nội quan, bế trí thâm cung, bất lệnh phục xuất. 

 Thời Vi Đề Hi, bị u bế dĩ, sầu ưu tiều tụy, diêu hướng Kì Đô Quật sơn, vi Phật 
tác lễ, nhi tác thị ngôn: “Như Lai Thế Tôn! Tại tích chi thời, hằng khiển A Nan lai uý 
vấn ngã! Ngã kim sầu ưu, Thế Tôn uy trọng, vô do đắc kiến, nguyện khiển Mục 
Kiền Liên, Tôn giả A Nan, dữ ngã tương kiến.” Tác thị ngữ dĩ, bi khấp vũ lệ, diêu 
hướng Phật lễ, vị cử đầu khoảnh. Nhĩ thời, Thế Tôn tại Kì Đồ Quật sơn, tri Vi Đề Hy 
chi sở niệm, tức sắc Đại Mục Kiền Liên cập dĩ A Nan, tòng không nhi lai. Phật tùng 
Kì Đồ Quật sơn một, ư Vương cung xuất. Thời Vi Đề Hy, lễ dĩ cử đầu, kiến Thế Tôn 
Thích Ca Mâu Ni Phật, thân tử kim sắc, tọa bách bảo liên hoa. Mục Kiền Liên hầu 
thị tả, A Nan hầu thị hữu. Thích Phạm hộ thế chư Thiên, tại hư không trung, phổ 
vũ thiên hoa, trì dụng cúng dường. Thời Vi Đề Hy, kiến Phật Thế Tôn, tự tuyệt anh 
lạc, cử thân đầu địa, hào khấp hướng Phật bạch ngôn: “Thế Tôn! Ngã túc hà tội, 
sinh thử ác tử? Thế Tôn phục hữu nhân duyên dữ Đề Bà Đạt đa, cộng vi quyến 
thuộc? Duy nguyện Thế Tôn! Vi ngã quảng thuyết vô ưu não xứ, ngã đương vãng 
sanh, bất lạc Diêm Phù Đề trọc ác thế dã. Thử trọc ác xứ, địa ngục, ngã quỷ, súc 
sinh doanh mãn, đa bất thiện tụ. Nguyên ngã vị lai, bất văn ác thanh, bất kiến ác 
nhân. Kim hướng Thế Tôn, ngũ thể đầu địa, cầu ai sám hối. Duy nguyện Phật nhật, 
giáo ngã quán ư thanh tịnh nghiệp xứ.” Nhĩ thời Thế Tôn, phóng mi gian quang, kỳ 
quang kim sắc, biến chiếu thập phương vô lượng thế giới. Hoàn trụ Phật đỉnh, hóa 
vi kim đài, như Tu Di sơn.  Thập phương Chư Phật tịnh diệu quốc thổ, giai ư trung 
hiện. Hoặc hữu quốc thổ, thất bảo hợp thành; phục hữu quốc thổ, thuần thị liên 
hoa; phục hữu quốc thổ, như tự tại thiên cung; phục hữu quốc thổ như pha lê 
kính; thập phương quốc thổ, giai ư trung hiện. Hưũ như thị đẳng vô lượng Chư 
Phật quốc thổ, nghiêm hiện khả quan, lệnh Vi Đề Hy kiến. Thời Vi Đề Hy bạch Phật 
ngôn: “Thế Tôn! Thị Chư Phật thổ, tuy phục thanh tịnh, giai hữu quang minh. Ngã 
kim lạc sinh Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật sở, duy nguyện Thế Tôn, giáo ngã tư 
duy, giáo ngã chánh thụ.” 
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 Nhĩ thời Thế Tôn, tức tiện vi tiếu, hữu ngũ sắc quang, tòng Phật khẩu xuất, 
nhất nhất quang chiếu Tần Bà Sa La Vương đỉnh. Nhĩ thời Đại Vương, tuy tại u bế, 
tâm nhãn vô chướng, diêu kiến Thế Tôn, đầu diện tác lễ, tự nhiên tăng tấn thành 
A Na Hàm. 

 Nhĩ thời Thế Tôn, cáo Vi Đề Hy: “ Nhữ kim tri bất? A Di Đà Phật khứ thử bất 
viễn. Nhữ đương hệ niệm, đế quán bỉ quốc tịnh nghiệp thành giả. Ngã kim vi nhữ 
quảng thuyết chúng thí, diệc lệnh vị lai thế nhất thiết phàm phu, dục tu tịnh 
nghiệp giả, đương tu Tam Phúc: nhất giả, hiếu dưỡng phụ mẫu, phụng sự Sư 
trưởng, từ tâm bất sát, tu tập thiện nghiệp. Nhị giả, thụ trì tam quy, cụ túc chúng 
giới, bất phạm uy nghi. Tam giả, phát Bồ Đề Tâm, thâm tín nhân quả, độc tụng Đại 
Thừa, khuyến tấn hành giả. Như thử tam sự, danh vi tịnh nghiệp.” Phật cáo Vi Đề 
Hy: “Nhữ kim bất tri? Thử tam chủng nghiệp, nãi thị quá khứ, vị lai, hiện tại, tam 
thế chư Phật, tịnh nghiệp chính nhân.” Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Đế thính! 
Đế thính! Thiện tư niệm chi. Như Lai kim giả vi vị lai thế nhất thiết chúng sinh, vi 
phiền não tặc chi sở hại giả, thuyết thanh tịnh nghiệp. Thiện tai! Vi Đề Hy! Khoái 
vấn thử sự. A Nan! Nhữ Đương thụ trì, quảng vi đa chúng, tuyên thuyết Phật ngữ. 
Như Lai kim giả, giáo Vi Đề Hy cập vị lai thế nhất thiết chúng sinh, quán ư Tây 
Phương Cực Lạc Thế Giới. Dĩ Phật lực cố, đương đắc kiến bỉ thanh tịnh quóc thổ, 
như chấp minh kính, tự kiến diện tượng.” Kiến bỉ quốc thổ cực diệu lạc sự, tâm 
hoan hỉ cố, ưng thời tức đắc vô sanh pháp nhẫn. Phật cáo Vi Đề Hy: “Nhữ thị 
phàm phu, tâm tưởng luy liệt, vị đắc thiên nhãn, bất năng viễn quan; Chư Phật 
Như Lai, hữu dị phương tiện, lệnh nhữ đắc kiến.” Thời Vi Đề Hy bạch Phật ngôn: 
“Thế Tôn! Như ngã kim giả, dĩ Phật lực cố, kiến bỉ quốc thổ, nhược Phật diệt hậu, 
chư chúng sinh đẳng, trọc ác bất thiện, ngũ khổ sở bức, vân hà đương kiến A Di 
Đà Phật Cực Lạc Thế Giới?” Phật cáo Vi Đề Hy: “Nhữ cập chúng sinh, ưng đương 
chuyên tâm hệ niệm nhất xứ, tưởng ư Tây Phương nhất xứ. Vân hà tác tưởng? 
Phàm tác tưởng giả, nhất thiết chúng sinh tự phi sinh manh, hữu mục chi đồ, giai 
kiến nhật một. Đương khởi tưởng niệm, chánh tọa Tây hướng, đế quan ư nhật 
dục một chi xứ, lệnh tâm kiên trụ, chuyên tưởng bất di. Kiến nhật dục một, trạng 
như huyền cổ. Ký kiến nhật dĩ, bế mục khai mục, giai lệnh minh liệu. Thị vi nhật 
tưởng, danh viết sơ quan. Tác thị quan giả, danh vi chánh quan, nhược tha quan 
giả, danh vi tà quan.” Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Sơ quan thành dĩ, thứ tác 
thủy tưởng. Tưởng kiến Tây Phương, nhất thiết giai thị đại thủy, kiến thủy trừng 
thanh, diệc lệnh minh liệu, vô phân tán ý. Ký kiến thủy dĩ, đương khởi băng tưởng. 
Kiến băng ánh triệt, tác lưu ly tưởng. Thử tưởng thành dĩ, kiến lưu ly địa, nội 
ngoại ánh triệt, hạ hữu kim cương thất bảo kim tràng, kình lưu ly địa. Kỳ tràng bát 
phương, bát lăng kỳ túc. Nhất nhất phương diện, bách bảo sở thành, nhất nhất 
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bảo châu, hữu thiên quang minh, nhất nhất quang minh, bát vạn tứ thiên sắc, ánh 
lưu ly địa, như ức thiên nhật, bất khả cụ kiến. Lưu ly địa thượng, dĩ hoàng kim 
thằng, tạp xí gian thác; dĩ thất bảo giới, phân tề phân minh, nhất nhất bảo trung, 
hữu ngũ bách sắc quang, kỳ quang như hoa, hựu tự tinh nguyệt, huyền xứ hư 
không, thành quang minh đài. Lâu các thiên vạn, bách bảo hợp thành, ư đài lưỡng 
biên, các hữu bách ức hoa tràng, vô lượng nhạc khí, dĩ vi trang nghiêm. Bát chủng 
thanh phong, tòng quang minh xuất, cổ thử nhạc khí, diễn thuyết khổ, không, vô 
thường, vô ngã chi âm. Thị vi thủy tưởng, danh đệ nhị quán.  

 Thử tưởng thành thời, nhất nhất quán chi, cực lệnh liệu liệu, bế mục khai 
mục, bất lệnh tán thất, tuy trừ thực thời, hằng ức thử sự. Tác thử quán giả, danh 
vi chánh quán; nhược tha quan giả, danh vi tà quán.” Phật cáo A Nan cập Vi Đề 
Hy: “Thủy tưởng thành dĩ, danh vi thô kiến Cực Lạc quốc địa. Nhược đắc tam 
muội, kiến bỉ quốc địa, liễu liễu phân minh, bất khả cụ thuyết. Thị vi địa tưởng, 
danh đệ tam quán.” Phật cáo A Nan: “Nhữ trì Phật ngữ, vi vị lai thế nhất thiết đại 
chúng, dục thoát khổ giả, thuyết thị quán địa pháp. Nhược quán thị địa giả, trừ 
bát thập ức kiếp sinh tử chi tội. Xả thân tha thế, tất sinh Tịnh quốc, tâm đắc vô 
ngại. Tác thị quán giả, danh vi chánh quán, nhược tha quán giả, danh vi tà quán.” 
Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Địa tưởng thành dĩ, thứ quán bảo thụ. Quán bảo 
thụ giả, nhất nhất quán chi, tác thất trùng hàng thụ tưởng. Nhất nhất thụ cao, bát 
thiên do tuần (1 do tuần= 16 miles). Kỳ chư bảo thụ, thất bảo hoa diệp, vô bất cụ 
túc. Nhất nhất hoa diệp, tác dị bảo sắc; lưu ly sắc trung, xuất kim sắc quang; lưu ly 
sắc trung, xuất hồng sắc quang; mã não sắc trung, xuất xà cừ quang; xà cừ sắc 
trung, xuất lục trân châu quang. San hô hổ phách, nhất thiết chúng bảo, dĩ vi ánh 
sức. Diệu chân châu võng, di phú thụ thượng; nhất nhất thụ thượng, hữu thất 
trùng võng; nhất nhất võng gian, hữu ngũ bách ức diệu hoa cung điện, như Phạm 
vương cung. Chư thiên đồng tử, tự nhiên tại trung; nhất nhất đồng tử, ngũ bách 
ức thích ca tỳ lăng già ma ni dĩ vi anh lạc. Kỳ ma ni quang, chiếu bách do tuần, do 
như hoà hợp bách ức nhật nghuyệt, bất khả cụ danh, chúng bảo gián thác, sắc 
trung thượng giả. Thử chư bảo thụ, hành hành tương đương, diệp diệp tương 
thứ. Ư chúng diệp gian, sinh chư diệu hoa, hoa thượng tự nhiên hữu thất bảo 
quả. Nhất nhất thụ diệp, tòng quáng chính đẳng nhị thập ngũ do tuần. Kỳ hoa 
thiên sắc, hữu bách chủng họa, như thiên anh lạc. Hữu chúng diệu hoa, tác Diêm 
Phù Đàn kim sắc. Như toàn hỏa luân, uyển chuyển diệp gian, dung sinh chư quả, 
như Đế Thích bình. Hữu đại quang minh, hóa thành tràng phan vô lượng bảo cái. 
Thị bảo cái trung, ánh hiện tam thiên đại thiên thế giới nhất thiết Phật sự. Thập 
phương Phật quốc, diệc ư trung hiện. Kiến thử thụ dĩ, diệc đương thứ đệ nhất 
nhất quán chi, quán kiến thụ hành chi diệp hoa quả, giai lệnh phân minh. Thị vi 
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thụ tưởng, danh đệ tứ quán. Tác thị quán giả, danh vi chánh quán; nhược tha 
quán giả, danh vi tà quán. Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Thụ tưởng thành dĩ, thứ 
đương tưởng thủy. Dục tưởng thủy giả, Cực Lạc Quốc thổ, hữu bát trì thủy. Nhất 
nhất trì thủy, thất bảo sở thành. Kỳ bảo nhu nhuyễn, tòng như ý châu vương  sinh, 
phân vi thập tứ chi. Nhất nhất chi, tác thất bảo diệu sắc. Hoàng kim vi cừ, cừ hạ 
giai dĩ tạp sắc kim cương dĩ vi để sa. Nhất nhất thủy trung, hữu lục thập ức thất 
bảo liên hoa, nhất nhất liên hoa, đoàn viên chánh đẳng thập nhị do tuần. Kỳ ma ni 
thủy, lưu chú hoa gian, tầm thụ thượng hạ. Kỳ thanh vi diệu, diễn thuyết khổ, 
không, vô thường, vô ngã chư ba la mật, phục hữu tán thán chư Phật tướng hảo 
giả. Như ý châu vương, dõng xuất kim sắc vi diệu quang minh, kỳ quang hóa vi 
bach bảo sắc điểu, hòa minh ai nhã, thường tán niệm Phật, niệm Pháp, niệm 
Tăng. Thị vi bát công đức thủy tưởng, danh đệ ngũ quán. Tác thị quán giả, danh vi 
chánh quán; nhược tha quán giả, danh vi tà quán.”  

 Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Chúng bảo quốc thổ, nhất nhất giới thượng, 
hữu ngũ bách ức bảo lâu, kỳ lâu các trung, hữu vô lượng Chư Thiên, tác thiên kỹ 
nhạc. Hựu hữu nhạc khí, huyền xử hư không, như thiên bảo tràng, bất cổ tự minh. 
Thử chúng âm trung, giai thuyết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tì Khiêu Tăng. Thử 
tưởng thành dĩ, danh vi thô kiến Cực Lạc Thế Giới bảo thụ, bảo địa, bảo trì, thị vi 
tổng quán tưởng, danh đệ lục quán. Nhược kiến thử giả, trừ vô lượng ức kiếp cực 
trong ác nghiệp, mệnh chung chi hậu, tất sinh bỉ quốc. Tác thị quán giả, danh vi 
chánh quán, nhược tha quán giả, danh vi tà quán.” 

 Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Đế thính! Đế thính! Thiện tư niệm chi. Ngô 
đương vi nhữ phân biệt giải thuyết trừ khổ não pháp, nhữ đẳng ức trì, quảng vi 
đại chúng, phân biệt giải thuyết.” Thuyết thị ngữ thời, Vô Lượng Thọ Phật, trú lập 
không trung, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, thị nhị Đại Sĩ thị lập tả hữu. Quang minh 
sí thịnh, bất khả cụ kiến, bách thiên Diêm Phù Đề đàn kim sắc, bất đắc vi tỷ. Thời 
Vi Đề Hy, kiến Vô Lượng Thọ Phật dĩ, tiếp túc tác lễ, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! 
Ngã kim nhân Phật lực cố, đắc kiến Vô Lượng Thọ Phật, cập nhị Bồ Tát. Vị lai 
chúng sinh, đương vân hà quán Vô Lượng Thọ Phật, cập nhị Bồ Tát?” 

 Phật cáo Vi Đề Hy: “Dục quán bỉ Phật giả, đương khởi tưởng niệm, ư thất 
bảo địa thượng, tác liên hoa tưởng lệnh kỳ liên hoa, nhất nhất diệp thượng, tác 
bách bảo sắc. Hữu bách vạn tứ thiên mạch, do như thiên họa. Nhất nhất mạch 
hữu bát vạn tứ thiên quang, liễu liễu phân minh, giai lệnh đắc kiến. Hoa diệp tiểu 
giả, tùng quảng nhị bách ngũ thập do tuần.  Như thị liên hoa, cụ hữu bát vạn tứ 
thiên diệp. Nhất nhất diệp gian, hữu bách ức ma ni châu vương, dĩ vi ánh sức. 
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Nhất nhất ma ni châu, phóng thiên quang minh. Kỳ quang như cái, thất bảo hợp 
thành, biến phú địa thượng. Thích ca tì lăng già bảo, dĩ vi kỳ đài. Thử Liên Hoa đài, 
bát vạn kim cang chân thúc già bảo, phạm ma ni bảo, diệu chân châu võng, dĩ vi 
hiệu sức. Ư kỳ đài thượng, tự nhiên nhi hữu tứ trụ bảo tràng. Nhất nhất bảo 
tràng, như bách thiên vạn ức Tu Di Sơn. Tràng thượng bảo mạn, như dạ Ma Thiên 
cung, phục hữu ngũ bách ức vi diệu bảo châu, dĩ vi ánh sức. Nhất nhất bảo châu, 
hữu bát vạn tứ thiên quang. Nhất nhất quang, tác bát vạn tứ thiên dị chủng kim 
sắc. Nhất nhất kim sắc, biến kỳ bảo thổ, xứ xứ biến hóa, các tác dị tướng. Hoặc vi 
kim cang đài, hoặc tác chân châu võng, hoặc táctạp hoa vân, ư thập phương diện, 
tùy ý biến hiện, thi tác Phật sự. Thị vi hoa tòa tưởng, danh thất bảo quán.” 

 Phật cáo A Nan: Như thử diệu hoa, thị bản pháp tạng Tì Khiêu nguyện lực 
sở thành. Nhược dục niệm bỉ Phật giả, đương tiên tác thử diệu hoa toà tưởng. Tác 
thử tưởng thời, bất đắc tạp quán. Giai ưng nhấn nhất quán chi, nhất nhất diệp, 
nhất nhất châu, nhất nhất quang, nhất nhất đài, nhất nhất tràng, giai lệnh phân 
minh, như ư kính trung, tự kiến diện tượng.  Thử tưởng thành giả, diệt trừ ngũ 
vạn ức kiếp chi tội, tất định đương sinh Cực Lạc Thế Giới. Tác thị quán giả, danh vi 
chánh quán; nhược tha quán giả, danh vi tà quán.” 

 Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Kiến thử sự dĩ, thứ đương tưởng Phật. Sở dĩ 
giả hà? Chư Phật Như Lai, thị Pháp Giới Thân, nhập nhất thiết chúng sinh tâm 
tưởng trung. Thị cố nhữ đẳng tâm tưởng Phật thời, thị tâm tức tam thập nhị 
tướng, bát thập tùy hình hảo. Thị tâm tác Phật, thị tâm thị Phật. Chư Phật chánh 
biến tri hải, tòng tâm tưởng sinh. Thị cố ưng đương nhất tâm hệ niệm, đế quán bỉ 
Phật Đa Đà A Già Độ, A La Ha, Tam Miệu Tam Phật Đà. Tưởng bỉ Phật giả, tiên 
đương tưởng tượng. Bế mục khai mục, kiến nhất bảo tượng, như Diêm Phù Đàn 
kim sắc, tọa bỉ hoa thượng. Kiến tượng tọa dĩ, tâm nhãn đắc khai, liễu liễu phân 
minh. Kiến Cự Lạc Quốc thất bảo trang nghiêm, bảo địa, bảo trì, bảo thụ hang liệt. 
Chư Thiên bảo mạn, di phúc kỳ thượng, chúng bảo la võng, mãn hư không trung. 
Kiến như thử sự, cực lệnh minh liễu, như quán chưởng trung. Kiến thử sự dĩ, phục 
đương canh tác nhất đại liên hoa, tại Phật tả biên, như tiền liên hoa, đẳng vô hữu 
dị. Phục tác nhất đại liên hoa. tại Phật hữu biên. Tưởng nhất Quán Thế Âm Bồ Tát 
Tượng, toạ tả hoa tòa, diệc tác kim sắc, như tiền vô dị. Tưởng nhất Đại Thế Chí 
Tượng, tọa hữu hoa toà. Thử tưởng thành thời, Phật Bồ Tát Tượng giai phóng 
quang minh, kỳ quang kim sắc, chiếu chư bảo thụ. Nhất nhất thụ hạ, diệc hữu tam 
liên hoa. Chư liên hoa thượng, các hữu nhất Phật, nhị Bồ Tát Tượng, biến mãn bỉ 
quốc. Thử tưởng thành thời, hành  giả đương văn thủy lưu quang minh, cập chư 
bảo thụ, phù nhạn, uyên ương, giai thuyết diệu pháp, xuất định nhập định, hằng 
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văn diệu pháp. Hành giả sở văn, xuất định chi thời, ức trì bất xả, lệnh dữ tu đa la 
hợp. Nhược bất hợp giả, danh vi vọng tưởng. Nhược dữ hợp giả, danh vi thô 
tưởng kiến Cự Lạc Thế Giới. Thị vi tượng tưởng, danh đệ bát quán. Tác thị quán 
giả, trừ vô lượng ức kiếp sinh tử chi tội, ư hiện thân trung, đắc niệm Phật Tam 
Muội. Tác thị quán giả, danh vi chánh quán; nhược tha quán giả, danh vi tà quán.” 

 Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Thử tưởng thành dĩ, thứ đương canh quán 
Vô Lượng Thọ Phật thân tướng quang minh. A Nan đương tri! Vô Lượng Thọ Phật, 
thân như bách thiên vạn ức dạ ma thiên Diêm Phù đàn kim sắc. Phật thân cao lục 
thập vạn ức na do tha hằng hà sa do tuần. Mi gian bạch hào, hữu toàn uyển 
chuyển, như ngũ Tu Di Sơn. Phật nhãn như tứ đại hải thủy, độc bạch phân minh. 
Như Tu Di Sơn. Bỉ Phật viên quang, như bách ức tam thiên Đại Thiên Thế Giới. Ư 
viên quang trung, hữu bách vạn ức na do tha hằng hà sa Hóa Phật. Nhật nhật Hoá 
Phật, diệc hữu chúng đa vô số Hóa Bồ Tát, dĩ vi thị giả. Vô Lượng Thọ Phật, hữu 
bát vạn tứ thiên tướng. Nhất nhất tướng trung, các hữu bát vạn tứ thiên tùy hình 
hảo, nhất nhất hảo trung phục hữu bát vạn tứ thiên quang minh. Nhất nhất quang 
minh, biến chiếu thập phương thế giới niệm Phật chúng sinh, nhiếp thủ bất xả. Kỳ 
quang tướng hảo, cập dữ Hoá Phật, bất khả cụ thuyết. Đãn đương ức tưởng, lệnh 
tâm nhãn kiến. Kiến thử sự giả, tức kiến thập phương nhất thiết Chư Phật. Dĩ kiến 
Chư Phật cố, danh niệm Phật Tam Muội. Tác thị kiến giả, danh quán nhất thiết 
Phật thân, dĩ quán Phật thân cố, diệc kiến Phật Tâm. Phật Tâm giả, đại từ bi thị. Dĩ 
vô duyên từ, nhiếp chư chúng sinh. Tác thử quán giả, xả thân tha thế, sinh Chư 
Phật tiền, đắc Vô Sinh Nhẫn. Thị cố trí giả, ưng đương hệ tâm, đế quán Vô Lượng 
Thọ Phật. Quán Vô Lượng Thọ Phật giả, tòng nhất tướng hảo nhập. Đãn quán mi 
gian bạch hào, cực lệnh minh liệu. Kiến mi gian bạch hào tướng giả, bát vạn tứ 
thiên tướng hảo, tự nhiên đương hiện. Kiến Vô Lượng Thọ Phật giả, tức kiến thập 
phương Vô Lượng Chư Phật. Đắc kiến Vô Lượng Chư Phật cố, Chư Phật hiện tiền 
thụ ký.. Thị vi biến quán nhất thiết sắc thân tướng, danh đệ cửu quán, tác thị 
quán giả, danh vi chánh quán; nhược tha quán giả, danh vi tà quán,” 

 Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Kiến Vô Lượng Thọ Phật liễu liễu phân minh 
dĩ, thứ diệc ưng quán Quán Thế Âm Bồ Tát. Thử Bồ Tát thân trường bát thập vạn 
ức na do tha do tuần, thân tử kim sắc. Đỉnh hữu nhục kế, đỉnh hữu viên quang, 
diện các bách thiên do tuần. Kỳ viên quang trung, hữu ngũ bách Hoá Phật, như 
Thích Ca Mâu Ni. Nhất nhất Hóa Phật, hữu ngũ bách Hoá Bồ Tát, vô lượng Chư 
Thiên, dĩ vi thị giả. Cử thân quang trung, ngũ đạo chúng sinh, nhất thiết sắc tướng, 
giai ư trung hiện. Đỉnh thượng tỳ lăng già ma ni bảo dĩ vi thiên quán, kỳ thiên quán 
trung, hữu nhất vị Hóa Phật, cao nhị thập ngũ do tuần. Quán Thế Âm Bồ Tát, diện 
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như Diêm Phù Đề đàn kim sắc. Mi gian hào tướng, bị thất bảo sắc, lưu xuất bát 
vạn tứ thiên chủng quang minh. Nhất nhất quang minh, hữu vô lượng vô số bách 
thiên Hóa Phật. Nhất nhất Hóa Phật, vô số Hóa Bồ Tát dĩ vi thị giả, biến hiện tự tại, 
mãn thập phương thế giới. Tý như hồng liên hoa sắc, hữu bát thập ức vi diệu 
quang minh, dĩ vi anh lạc. Kỳ anh lạc trung, phổ hiện nhất thiết chư trang nghiêm 
sự. Thủ chưởng tác ngũ bách ức tạp liên hoa sắc. Thủ thập chỉ đoan, nhất nhất chỉ 
đoan, hữu bát tứ thiên họa, do như ấn văn. Nhất nhất họa hữu bát vạn tứ thiên 
sắc. Nhất nhất sắc, hữu bát vạn tứ thiên quang, kỳ quang nhu nhuyễn, phổ chiếu 
nhất thiết. Dĩ thử bảo thủ, tiếp dẫn chúng sinh. Cử túc thời, túc hạ hữu thiên phúc 
luân tướng, tự nhiên hóa thành ngũ bách ức quang minh đài. Hạ túc thời, hữu kim 
cương ma ni hoa, bố tán nhất thiết, mạc bất di mãn. Kỳ dư thân tướng, chúng hảo 
cụ túc, như Phật vô dị. Duy đỉnh thượng nhục kết, cập vô kiến đỉnh tướng, bất cập 
Thế Tôn. Thị vi quán Quán Thế Âm Bồ Tát chân thực sắc thân tướng, danh đệ thập 
quán.” Phật cáo A Nan: “Nhược dục quán Quan Thế Âm Bồ Tát giả, đương tác thị 
quán. Tác thị quán giả, bất ngộ chư họa, tịnh trừ nghiệp chướng, trừ vô số kiếp 
sinh tử chi tội. Như thử Bồ Tát, đãn văn kỳ danh, hoạch vô lượng phúc, hà huống 
đế quán! Nhược hữu dục quán Quan Thế Âm Bô Tát giả, tiên quán đỉnh thượng 
nhục kết, thứ quán thiên quan, ky dư chúng tướng, diệc thứ đệ quán chi. Tất lệnh 
minh liễu, như quán chưởng trung. Tác thị quán giả, danh vi chánh quán; nhược 
tha quán giả, danh vi tà quán.” 

 Phật quán A Nan cập Vi Đề Hy: “Thứ quán Đại Thế Chí Bồ Tát.Thử Bồ Tát 
thân lượng đại tiểu, diệc như Quán Thế Âm. Viên quang diện các bách nhị thập 
ngũ do tuần, chiếu nhị bách ngũ thập do tuần. Cử thân quang minh, chiếu thập 
phương quốc, tác tử kim sắc. Hữu duyên chúng sinh, giai tất đắc kiến. Đãn kiến 
thử Bô Tát nhất mao khổng quang, tức kiến thập phương vô lượng chư Phật tĩnh 
diệu quang minh, thị cố hiệu thử Bồ Tát danh Vô Biên Quang. Dĩ trí tuệ quang, 
phổ chiếu nhất thiết, lệnh ly tam đồ, đắc vô thượng lực. Thị cố hiệu thử Bồ Tát 
danh Đại Thế Chí. Thử Bồ Tát thiên quan, hữu ngũ bách bảo hoa. Nhất nhất bảo 
hoa, hữu ngũ bách bảo đài. Nhất nhất đài trung, thập phương Chư Phật tịnh diệu 
quốc thổ quảng trường chi tướng, giai ư trung hiện. Đỉnh thượng nhục kết, như 
bát đầu ma hoa. Ư nhục kết thượng hữu nhất bảo bình, thịnh chư quang minh, 
phổ hiện Phật sự. Dư chư thân tướng, như Quán Thế Âm, đẳng vô hữu dị. Thử Bồ 
Tát hành thời, thập phương thế giới, nhất thiết chấn động. Đương địa động xứ, 
hữu ngũ bách ức bảo hoa. Nhất nhất bảo hoa, trang nghiêm cao hiển, như Cực 
Lạc Thế Giới. Thử Bồ Tát tọa thời, thất bảo quốc thổ, nhất thời động dao. Tòng hạ 
phương Kim Quang Phật Sát, nãi chí thượng phương Quang Minh Vương Phật Sát, 
ư kỳ trung gian, vô lượng trần số phân thân Vô Lượng Thọ Phật, phân thân Quán 
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Thế Âm, Đại Thế Chí, giai tất vân tập Cực Lạc Quốc Thổ. Tắc tắc không trung, tọa 
liên hoa tòa, diễn thuyết diệu pháp, độ khổ chúng sinh. Tác thử quán giả, danh vi 
quán kiến Đại Thế Chí Bồ Tát. Thị vi quán Đại Thế Chí sắc thân tướng. Quán thử Bồ 
Tát giả, danh đệ thập nhất quán. Trừ vô số kiếp a tăng kỳ sinh tử chi tội. Tác thị 
quán giả, bất xử bào thai, thường du Chư Phật tịnh diệu quốc thổ. Thử quán 
thành dĩ, danh vi cụ túc quán Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Tác thị quán giả, danh vi 
chánh quán; nhược tha quán giả, danh vi tà quán.”  

 Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Kiến thử sự thời, đương khởi tự tâm, sinh ư  
Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ư liên hoa trung, kết già phu tọa. Tác liên hoa hợp 
tưởng. Liên hoa khai thời, hữu ngũ bách sắc quang, lai chiếu than tưởng. Nhãn 
mục khai tưởng, kiến Phật Bồ Tát mãn hư không trung. Thủy điểu thụ lâm, cập dữ 
Chư Phật, sở xuất âm thanh, giai diễn diệu pháp, dữ thập nhị bộ kinh hợp. Nhược 
xuất định chi thời, ức trì bất thất. Kiến thử sự dĩ, danh kiến Vô Lượng Thọ Phật 
Cực Lạc Thế Giới. Thị vi phổ quán tưởng, danh đệ thập nhị quán. Vô Lượng Thọ 
Phật, hoá thân vô số, dữ Quán Thế Âm cập Đại Thế Chí, thường lai chí thử hành 
nhân chi sở. Tác thị quán giả, danh vi chánh quán; nhược tha quán giả, danh vi tà 
quán.” 

 Phật cáo A Nan cập Vi đề Hy: “Nhược dục chí tâm sinh Tây Phương giả, tiên 
đương quán ư nhất trượng lục tượng, tại trì thủy thượng. Như tiên sở thuyết Vô 
Lượng Thọ Phật, thân lượng vô biên, phi thị phàm phu tâm lực cập. Nhìên bỉ Như 
Lai túc nguyện lực cố, hữu ức tưởng giả, tất đắc thành tựu. Đãn tưởng Phật 
tượng, đắc vô lượng phúc, huống phục quán Phật cụ túc thân tướng. A Di Đà 
Phật, thần thông như ý, ư thập phương quốc, biến hiện tự tại. Hoặc hiện đại thân, 
mãn hư không trung. Hoặc hiện tiểu thân, trượng lục bát xích. Sở hiện chi hình, 
giai chân kim sắc. Viên quang Hóa Phật, cập bảo liên hoa, như thượng sở thuyết. 
Quán Thế Âm Bồ Tát cập Đại Thế Chí, ư nhất thiết xứ, thân đồng chúng sinh. Đãn 
quán thủ tướng, tri thị Quán Thế Âm, tri thị Đại Thế Chí. Thử nhị Bồ Tát trợ a Di Đà 
Phật phổ hóa nhất thiết. Thị vi tạp tưởng quán, danh đệ thập tam quán. Tác thị 
quán giả, danh vi chánh quán; nhược tha quán giả danh vi tà quán.” 

 Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Phàm sinh Tây Phương, hữu cửu phẩm nhân. 
Thượng phẩm thượng sinh giả, nhược hữu chúng sinh, nguyện sinh bỉ quốc giả, 
phát tam chủng tâm, tức tiện vãng sinh. Hà đẳng vi tam? nhất giả chí thành tâm, 
nhị giả thâm tâm, tam giả hồi hướng phát nguyện tâm. Cụ tam tâm giả, tất sinh bỉ 
quốc. Phục hữu tam chủng chúng sinh, đương đắc vãng sinh. Hà đẳng vi tam? 
Nhất giả từ tâm bất sát, cụ chư giới hạnh. Nhị giả độc tụng Đại Thừa Phương Đẳng 
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Kinh Điển. Tam giả tu hành lục niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sinh bỉ 
quốc. Cụ thử công đức, nhất nhật cập chí thất nhật, tức đắc vãng sinh. Sinh bỉ 
quốc thời, thử nhân tinh tấn dõng mãnh cố, A Di Đà Như Lai dữ Quán Thế Âm, Đại 
Thế Chí, vô số Hoá Phật, bách thiên Tì Kheo Thanh Văn đại chúng, vô lượng chư 
Thiên, thất bảo cung điện, Quán Thế Âm Bồ Tát chấp kim cương đài dữ Đại Thế 
Chí Bồ Tát, chí hành giả tiền. A Di Đà Phật, phóng đại quang minh, chiếu hành giả 
thân. Dữ Chư Bồ Tát, thụ thủ nghênh tiếp. Quán Thế Âm, Đại Thế Chí dữ vô số Bồ 
Tát, tán thán hành giả, khuyến tấn kỳ tâm. Hành giả kiến dĩ, hoan hỉ dõng dược. 
Tự kiến kỳ thân, thừa kim cương đài, tùy tòng Phật hậu, như đàn chỉ khoảnh, vãng 
sinh bỉ quốc. Sinh bỉ quốc dĩ, thân Phật sắc thân, chúng tướng cụ túc. Kiến Chư Bồ 
Tát, sắc tướng cụ túc. Quang minh bảo lâm, diễn thuyết diệu pháp. Văn dĩ, tức 
ngộ Vô Sinh Pháp Nhẫn. Kinh tu du gian, lịch sự Chư Phật, biến thập phương giới. 
Ư Chư Phật tiền, thứ đệ thụ ký. Hoàn chí bản quốc, đắc vô lượng bách thiên đà la 
ni môn, thị danh thượng phẩm thượng sinh giả. 

 Thượng phẩm trung sinh giả, bất tất thụ trì độc tụng Phương Đẳng kinh 
điển. Thiện giải nghĩa thú, ư đệ nhất nghĩa, tâm bất kinh động, thâm tín nhân quả, 
bất bang Đại Thừa, dĩ thử công đức, hồi hướng nguyện cầu sinh Cực Lạc Quốc. 
Hành thử hành giả, mệnh dục chung thời, A Di Đà Phật dữ Quán Thế Âm cập Đại 
Thế Chí, vô lượng đại chúng, quyến thuộc vi nhiễu, trì tử kim đài, chí hành giả 
tiền. Tán ngôn: “Pháp tử! Nhữ hành Đại Thừa, giải đệ nhất nghĩa, thị cố ngã kim 
lai nghênh tiếp nhữ.” Dữ thiên Hóa Phật, nhất thời thụ thủ. Hành giả tự kiến tọa 
Tử Kim Đài, hợp chưởng xoa thủ, tán thán Chư Phật, như nhất niệm khoảnh, tức 
sinh bỉ quốc thất bảo trì trung. Thử tử kim đài, như đại bảo hoa, kinh tú tắc khai. 
Hành giả thân tác tử ma kim sắc, túc hạ diệc hữu thất bảo liên hoa. Phật cập Bồ 
Tát, câu phóng quang minh, chiếu hành giả thân. Mục tức khai minh, nhân tiền 
túc tập, phổ văn chúng thanh, thuần thuyết thậm thâm đệ nhất nghĩa đế. Tức hạ 
kim đài, lễ Phật hợp chưởng, tán thán Thế Tôn. Kinh ư thất nhật, ưng thời tức ư A 
Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, đắc bất thối chuyển. Ưng thời tức năng phi 
hành, biến chí thập phương, lịch sự Chư Phật. Ư Chư Phật sở, tu chư Tam Muội. 
Kinh nhất tiểu kiếp, đắc Vô Sinh Nhẫn, hiện tiền thụ ký. Thị danh thượng phẩm 
trung sinh giả.  

 Thượng phẩm hạ sinh giả, diệc tín nhân quả, bất báng Đại Thừa. Đãn phát 
vô thượng đạo tâm, dĩ thử công đức, hồi hướng nguyên cầu sinh Cực Lạc Quốc.  
Hành giả mệnh dục chung thời, A Di Đà Phật, cập Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, dữ 
chư quyến thuộc, trì kim liên hoa, hóa tác ngũ bách Phật, lai nghênh thử nhân. 
Ngũ bách Hóa Phật, nhất thời thụ thủ, tán ngôn: “Pháp tử! Nhữ kim thanh tịnh, 
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phát vô thượng đạo tâm, ngã lai nghênh nhữ.” Kiến thử sự thời, tức tự kiến thân 
tọa kim liên hoa. Tọa dĩ hoa hợp, tùy Thế Tôn hậu, tức đắc vãng sinh thất bảo trì 
trung. Nhất nhật, nhất dạ, liên hoa nãi khai. Thất nhật chi trung, nãi đắc kiến Phật. 
Tuy kiến Phật thân, ư chúng tướng hảo, tâm bất minh liễu. Ư tam thất nhật hậu, 
nãi liễu liễu kiến. Văn chúng âm thanh, giai diễn diệu pháp. Du lịch thập phương, 
cúng dường Chư Phật. Ư Chư Phật tiền, văn thậm thâm pháp. Kinh tam tiểu kiếp, 
đắc bách pháp minh môn, trụ hoan hỉ địa.Thị danh thượng phẩm hạ sinh giả. Thị 
danh thượng bối sinh tưởng, danh thập tứ quán. Tác thị quán giả, danh vi chánh 
quán; nhược tha quán giả, danh vi tà quán.” 

 Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Trung phẩm thượng sinh giả, nhược hữu 
chúng sinh, thụ trì ngũ giới, trì bát giới trai, tu hành chư giới, bất tạo ngũ nghịch, 
vô chúng quá hoạn. Dĩ thử thiện căn, hồi hướng nguyện cầu sinh ư Tây Phương 
Cực Lạc Thế Giới. Lâm mệnh chung thời, A Di Đà Phật, dữ chư Tì Kheo, quyến 
thuộc vi nhiễu, phóng kim sắc quang, chí kỳ nhân sở. Diễn thuyết khổ, không, vô 
thường, vô ngã, tán than xuất gia, đắc ly chúng khổ. Hành giả kiến dĩ, tâm đại ho-
an  hỉ. Tự kiến kỷ than, toạ liên hoa đài, trường quỵ hợp chưởng, vi Phật tác lễ. Vị 
cử đầu khoảnh, tức đắc vãng sinh Cực Lạc Thế Giới, liên hoa tầm khai. Đương hoa 
phu thời, văn chúng âm thanh, tán thán tứ đế, ưng thời tức đắc A La Hán đạo, 
tam minh lục thông, cụ bát giải thoát. Thị danh trung phẩm thượng sinh giả. 

 Trung phẩm trung sinh giả, nhược hữu chúng sinh, nhược nhất nhật nhất 
dạ trì bát giới trai, nhược nhất nhật nhất dạ trì sa di giới, nhược nhất nhật nhất dạ 
trì cụ túc giới, uy nghi vô khuyết. Dĩ thử công đức, hồi hướng nguyện cầu sinh Cực 
Lạc quốc. Giới hương huân tu, như thử hành giả, mệnh dục chung thời, kiến A Di 
Đà Phật, dữ chư quyến thuộc, phóng kim sắc quang, trì thất bảo liên hoa, chí hành 
giả tiền. Hành giả tự văn không trung, hữu thanh, tán ngôn: “Thiện nam tử! Như 
nhữ thiện nhân, tùy thuận Tam Thế Chư Phật giáo cố, ngã lai nghênh nhữ.” Hành 
giả tự kiến tọa liên hoa thượng, liên hoa tức hợp, sinh ư Tây Phương Cực Lạc Thế 
Giới. Tại bảo trì trung, kinh ư thất nhật, liên hoa nãi phu. Hoa ký phu dĩ, khai mục 
hợp chưởng, tán thán Thế Tôn. Văn pháp hoan hỉ, đắc Tu Đà Hoàn, kinh bán kiếp 
dĩ, thành A La Hán. Thị danh trung phẩm trung sinh  giả. 

 Trung phẩm hạ sinh giả, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ nhân, hiếu 
dưỡng phụ mẫu, hành thế nhân từ. Thử nhân mệnh dục chung thời,  ngộ thiện tri 
thức, vi kỳ quảng thuyết A Di Đà Phật Quốc Thổ lạc sự, diệc thuyết pháp tạng tì 
kheo tứ thập bát nguyện. Văn thử sự dĩ, tầm tức mệnh chung. Thí như tráng sĩ 
khuất thân tý khoảnh, tức sinh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Kinh thất nhật dĩ, 
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ngộ Quán Thế Âm cập Đại Thế Chí, văn pháp hoan hỉ, đắc Tu Đà Hoàn, qua nhất 
tiểu kiếp, thành A La Hán, thị danh trung phẩm hạ sinh giả. Thị danh trung bối sinh 
tưởng, danh đệ thập ngũ quán. Tác thị quán giả, danh vi chánh quán; nhược tha 
quán giả, danh vi tà quán” 

 Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Hạ phẩm thượng sinh giả, hoặc hữu chúng 
sinh, tác chúng ác nghiệp. Tuy bất phỉ báng Phương Đẳng Kinh Điển, như thử ngu 
nhân, đa tạo ác pháp, vô hữu tàm quí. Mệnh dục chung thời, ngộ thiện trí thức, vi 
thuyết Đại Thừa thập nhị bộ kinh thủ đề danh tự. Dĩ văn như thị chư kinh danh cố, 
trừ cước thiên kiếp cực trọng ác nghiệp. Trí giả phục giáo hợp chưởng, xoa thủ, 
xưng Nam Mô A Di Đà Phật. Xưng Phật danh cố, trừ ngũ thập ức kiếp sinh tử chi 
tội. Nhĩ thời bỉ Phật, tức khiển Hóa Phật, Hóa Quán Thế Âm, Hóa Đại Thế Chí, chí 
hành giả tiền. Tán ngôn: “Thiện nam tử! Dĩ nhữ xưng Phật danh cố, chư tội tiêu 
diệt, ngã lai nghênh nhữ.” Tác thị ngữ dĩ, hành giả tức kiến Hoá Phật quang minh, 
biến mãn kỳ thất. Kiến dĩ hoan hỉ, tức tiện mệnh chung. Thừa bảo liên hoa, tùy 
Hóa Phật hậu, sinh bảo trì chung. Kinh thất thất nhật, liên hoa nãi phu. Đương hoa 
phu thời Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, cập Đại Thế Chí Bô Tát, phóng đại quang 
minh, trụ kỳ nhân tiền, vi thuyết thậm thâm thập nhị bộ kinh. Văn dĩ tín giải, phát 
vô thượng đạo tâm. Kinh thập tiểu kiếp, cụ bách pháp minh môn, đắc nhập Sơ 
Địa. Thị danh hạ phẩm thượng sinh giả.”  

Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Hạ phẩm trung sinh giả, hoặc hữu chúng 
sinh, hủy phạm ngũ giới, bát giới, cập cụ túc giới. Như thử ngu nhân, thâu Tăng kỳ 
vật, đạo hiện tiền Tăng vật, bất tịnh thuyết pháp. Vô hữu tàm quý, dĩ chư ác 
nghiệp nhi tự trang nghiêm. Như thử tội nhân, dĩ ác nghiệp cố, ứng đọa địa ngục. 
Mệnh dục chung thời, địa ngục chúng hỏa, nhất thời câu chí. Ngộ thiện tri thức, dĩ 
đại từ bi, tức vi tán thuyết A Di Đà Phật thập lực uy đức, quảng tán bỉ Phật quang 
minh thần lực, diệc tán Giới, Định, Tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến. Thử nhân văn 
dĩ, trừ bát thập ức kiếp sinh tử chi tội. Địa ngục mãnh hỏa, hóa vi thanh lương 
phong, xúy chư thiên hoa. Hoa thượng giai hữu Hoá Phật Bồ Tát, nghênh tiếp thử 
nhân.  Như nhất niệm khoảnh, tức đắc vãng sinh thất bảo trì trung liên hoa chi 
nội, kinh ư lục kiếp, liên hoa nãi phu. Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, dĩ Phạm âm 
thanh, an uý bỉ nhân, vi thuyết Đại Thừa thậm thâm kinh điển. Văn thử pháp dĩ, 
ưng thời tức phát vô thượng đạo tâm. Thị danh hạ phẩm trung sinh giả.” 

Phật cáo A Nan cập Vi Đề Hy: “Hạ phẩm hạ sinh giả, hoặc hữu chúng sinh, 
tác bất thiện nghiệp, ngũ nghịch, thập ác, cụ chư bất thiện. Như thử ngu nhân, dĩ 
ác nghiệp cố, ưng đọa ác đạo, kinh lịch đa kiếp, thụ khổ vô cùng. Như thử ngu 
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nhân, lâm mệnh chung thời, ngộ thiện tri thức, chủng chủng an uỷ, vi thuyết diệu 
pháp, giáo lệnh niệm Phật. Bỉ nhân khổ bức, bất hoàng niệm Phật. Thiện hữu cáo 
ngôn: “Nhữ nhược bất năng niệm bỉ Phật giả, ưng xưng Vô Lượng Thọ Phật. Như 
thị chí tâm, lệnh thanh bất tuyệt, cụ túc thập niệm, xưng Nam Mô A Di Đà Phật. “ 
Xưng Phật danh cố, ư niệm niệm trung, trừ bát thập ức kiếp sinh tử chi tội. Mệnh 
chung chi thời, kiến kim liên hoa do như nhật luân, trụ kỳ nhân tiền. Như nhất 
niệm khoảnh, tức đắc vãng sinh Cực Lạc Thế Giới. Ư liên hoa trung, mãn thập nhị 
đại kiếp, liên hoa phương khai. Đương hoa phu thời, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, dĩ 
đại bi âm thanh, vi kỳ quảng thuyết chư pháp thực tướng, trừ diệt tội pháp. Văn dĩ 
hoan hỉ, ưng thời tức phát Bồ Đề chi tâm. Thị danh hạ phẩm hạ sinh giả. Thị danh 
hạ bối sinh tưởng, danh đệ thập lục quán.”  

Nhĩ thời, Thế Tôn thuyết thị ngữ thời, Vi Đề Hy, dữ ngũ bách thị nữ, văn 
Phật sở thuyết, ưng thời tức kiến Cực Lạc Thế Giới quảng trường chi tướng. Đắc 
kiến Phật thân, cập nhị Bồ Tát. Tâm sinh hoan hỉ, thán vị tằng hữu. Khoát nhiên 
đại ngộ, đãi vô sinh nhẫn. Ngũ bách thị nữ, phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ 
Đề Tâm, nguyện sinh bỉ quốc. Thế Tôn tất ký, giai đương vãng sinh. Sinh bỉ quốc 
dĩ, hoạch đắc chư Phật hiện tiền Tam Muội. Vô lượng chư Thiên, phát vô thượng 
đạo tâm. Nhĩ thời A Nan, tức tòng tòa khởi, bạch Phật ngôn: “Thế Tôn! Đương hà 
danh thử kinh? Thử pháp chi yếu, đương vân hà thụ trì?” Phật cáo A Nan: “Thử 
kinh danh quán Cực Lạc Quốc Thổ Vô Lượng Thọ Phật Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại 
Thế Chí Bồ Tát. Diệc Danh Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sinh Chư Phật Tiền. Nhữ đẳng 
thụ trì, vô lệnh vong thất. Hành thử Tam Muội giả, hiện thân đắc kiến Vô Lượng 
Thọ Phật cập nhị Đại Sĩ. Nhược thiện nam tử cập thiện nữ nhân, đãn văn Phật 
danh, nhị Bồ Tát danh, trừ vô lượng kiếp sinh tử chi tội, hà huống ức niệm. Nhược 
niệm Phật giả, đương tri thử nhân, tắc thị nhân trung Phân đà lợi hoa. Quán Âm 
Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, vi kỳ thắng hữu. Đương tọa đạo tràng, sinh Chư Phật 
gia. “ Phật cáo A Nan: “Nhữ hảo trì thị ngữ, trì thị ngữ giả, tức thị trì Vô Lượng Thọ 
Phật danh.” Phật thuyết thử ngữ thời, Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan cập Vi 
Đề Hy đẳng, văn Phật sở thuyết, giai đại hoan hỉ. 

Nhĩ thời Thế Tôn, túc bộ hư không, hoàn Kì Đồ Quật sơn. Nhĩ thời A Nan, 
quảng vi đại chúng, thuyết như thượng sự. Vô lượng chư Thiên, Long, Dạ Xoa, văn 
Phật sở thuyết, giai đại hoan hỉ, lễ Phật nhi thối. 

PHẬT THUYẾT QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ PHẬT KINH. 

  PHỤ CHÚ: LIÊN TRÌ ĐẠI SƯ PHỔ KHUYẾN NỊÊM PHẬT CA. 
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 Nhược nhân phú quí. Thụ dụng hiện thành. Chính hảo niệm Phật 

 Nhược nhân bần cùng. Ưng tu phúc tuệ. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân hữu tử. Tông tế đắc thác. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân vô tử. Cô thân tự do. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân tử hiếu. An thụ cúng dường. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân tử nghịch. Miễn sinh ân ái. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân vô bệnh. Sấn kim khang kiện. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân hữu bệnh. Thiết cận vô thường. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân cô quả. Kiết nhiên vô ngại. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân ngộ nạn. Tao phùng như thử. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân niên lão. Quang cảnh vô đa. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân niên thiếu. Tinh thần thanh lợi. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân xử nhàn. Tâm vô sự nhiễu. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân xử mang. Mang lý thâu nhàn. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân xuất gia. Tiêu dao vật ngoại. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân tại gia. Tri thị hỏa trạch. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân thông minh. Thông hiểu kinh sử. Chính hảo niệm Phật 

 Nhược nhân ngu lỗ. Biệt vô sở năng. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược năng học thiền. Ngộ đắc duy tâm. Chính hảo niệm Phật. 

 Nhược nhân tu Tiên. Cầu vô lượng thọ. Chính hảo niệm Phật. 

 PHỤ CHÚ: KINH KHÊ ĐẠI SƯ TỤNG KINH PHỔ HỒI HƯỚNG VĂN. 
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Nhất cú nhiễm thần, hoặc tư bỉ ngạn, tư duy tu tập, vĩnh dụng châu hàng 

Tuỳ hỷ kiến văn, hằng vi chủ bạn, nhược thủ nhược xả, kinh nhĩ thành duyên 

Hoặc thuận hoặc vi, chung nhân tư thoát, nguyện giải thoát chi nhật, y báo chánh 
báo. 

Thường tuyên diệu kinh, nhất sát nhất trần, vô phi lợi vật, duy nguyện Chư Phật 

Minh huân gia bị, nhất thiết Bô Tát, mật tá uy linh, tại tại vị thuyết 

Giai vi khuyến thỉnh, phàm hữu thuyết xứ, thân thừa cúng dường, nhất cú nhất kệ 

Tăng tấn Bồ Đề, nhất sắc nhất hương, vĩnh vô thối chuyển. 

NAM MÔ HỘ PHÁP VI ĐÀ TÔN THIÊN BỒ TÁT. 

 

PHẬT QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ KINH 

LIÊN HOA VĂN HẢI 

     PHẦN DIỄN NGHĨA. 

(Diệu Pháp trời cao, lại biển sâu. Muôn đời muôn kiếp khó tìm đâu. Nay con 
nghe, thấy, xin trì tụng,.Nguyện hiểu Như Lai mỗi chữ câu.) 

Tôi nghe như vầy: một thời Phật ở trong núi Kì Đồ Quật, tại thành Vương 
Xá, cùng với Tì Kheo, 2,500 Vị. Bồ Tát, 3 vạn, 2 ngàn Vị, Văn Thù Sư Lợi Pháp 
Vương Tử làm Thượng Thủ. 

Lúc bấy giờ, trong đại thành Vương Xá có một Thái Tử, tên A Đồ Thế. Nghe 
theo các người ác xấu, A Đồ Thế bắt vua cha Tần Bà Sa La giam trong một ngục 
thất 7 tầng cao, ngăn cấm các quan trong triều lai vãng. Quốc Thái phu nhân, tên 
Vi Đề Hy, rất ngưỡng mộ Đại Vương (vua cha), tắm rửa thật thân thể thanh tịnh, 
sạch sẽ, lấy cơm tấm (broken rice) trộn mật bôi lên người, trong xâu chuỗi ngọc 
đeo chứa đầy nước nho, bí mật dâng lên cho vua cha ăn. Lúc bấy giờ Đại Vương 
(vua cha) ăn cơm tấm tẩm mật, uống nước nho, xin nước súc miệng, súc miệng 
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xong xuôi, chắp tay cung kính, Đại Vương hướng về phía núi Kì Đồ Quật, đảnh lễ 
Thế Tôn từ xa mà nói: “Đại Mục Kiền Liên là bạn thân của con, nguyện xin Ngài từ 
bi truyền dạy cho con 8 giới luật.” Tức thời Mục Kiền Liên, như con chim ưng, liền 
bay đến chỗ giam Đại Vương. Ngày ngày cứ như thế, truyền dạy cho Đại Vương 8 
giới luật. Thế Tôn cũng sai khiến Tôn giả Phú Lâu Na thuyết Phật pháp cho nhà vua 
nghe. Thời gian này, trải qua 37 ngày, vì nhà vua ăn cơm tấm mật, được nghe 
Phật pháp nên sắc diện tươi tỉnh ra. Khi A Đồ Thế hỏi người canh gác nhà giam về 
vua cha mình, hiện còn sống ở trong tù không? Người canh gác trình thưa: “Thưa 
Đại Vương! Quốc Thái phu nhân đã bôi phết lên thân thể bà cơm tấm mật, chuỗi 
ngọc đeo chứa đầy nước nho để nuôi sống vua cha. Sa Môn Mục Kiền Liên và Phú 
Lâu Na, bay đến từ không trung nói Phật pháp cho vua nghe, tôi không thể ngăn 
cấm họ được.” A Đồ Thế nghe xong những lời kể của người canh gác thì rất giận 
dữ về người mẹ mình, nói: “Mẹ của ta là quân giặc, kết bạn với giặc. Các Sa Môn 
là những kẻ ác, huyễn hoặc, chú thuật, làm cho tên vua ác kia lâu ngày mà chưa 
chết.” Tức thời rút kiếm muốn giết mẹ. Lúc đó có một quan, tên là Nguyệt Quang, 
thông minh, đa trí cùng với Kì Bà, lễ phép thưa với vua: “Đại Vương! Thần nghe 
Kinh Tỳ Đà Luận nói rằng từ thuở sơ khai đến nay, có những vị ác vương, vì tham 
lam quốc vị mà sát hại cha mình cả một vạn, 8 ngàn người, nhưng chưa từng nghe 
có kẻ vô đạo sát hại mẹ. Nay Vua vì việc đó mà làm việc sát nghịch mẹ mình, làm ô 
nhục vì lợi ích, thần nghe không nhẫn tâm được! Chẳng khác chi tên Diên Đà La 
(Capdala: tên bán thịt, người xấu xa), chúng tôi không thể ở lại đây được nữa.” 

Khi hai đại thần nói xong những lời trên, tay giữ kiếm muốn chém nhưng lại 
dừng lại, A Đồ Thế kinh sợ nói với Kì Bà: “Nhà ngươi không vì ta nữa phải không? 
Kì Bà nói: “Đại Vương! Cẩn thận đừng giết mẹ.” A Đô Thế nghe xong thì sám hối, 
cầu cứu, bèn buông kiếm, không giết mẹ nữa. Vua ra lệnh cho nội quan giam mẹ 
mình trong thâm cung, không cho ra ngoài nữa. 

Khi Vi Đề Hy bị giam trong ngục thì buồn rầu, tiều tụy, hướng từ xa về phía 
núi Kì Đồ Quật đảnh lễ Đức Phật và bạch Phật: “Như Lai Thế Tôn! Lúc trước Ngài 
luôn khiến A Nan đến để an ủi con. Nay con buồn khổ, Thế Tôn uy trọng, không lý 
do gì không biết. Cầu xin Đức Phật cho Mục Kiền Liên và A Nan Tôn giả lại đây gặp 
con.” Nói xong, Vi Đề Hy buồn khóc, nước mắt chảy như mưa, hướng về phía Phật 
ở mà lễ lạy. Trong khoảnh khắc, chưa kịp ngẩng đầu. Lúc bấy giờ, Thế Tôn tại núi 
Kì Đồ Quật, biết được những lời cầu xin của Vi Đề Hy, bèn tức tốc sai Đại Mục Kiền 
Liên và A Nan, bay từ không trung đến. Phật từ núi Kì Đồ Quật biến mất, hiện ra 
tại cung vua. Khi Vi Đề Hy lễ xong ngẩng đầu lên, trông thấy Thế Tôn Thích Ca Mâu 
Ni Phật, thân thể trong màu tím sắc vàng, ngồi trên hoa sen quí trăm cánh, Mục 
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Kiền Liên hầu bên trái, A Nan hầu bên phải, chư thiên hộ thế Phạm Thích tại 
không trung cho mưa hoa khắp nơi để cúng dường Phật. Khi Vi Đề Hy trông thấy 
Phật Thế Tôn, tự bỏ xâu chuỗi ngọc rồi lạy rập đầu xuống đất, hướng về Phật gào 
khóc và nói: “Thế Tôn! Kiếp trước con có tội gì mà lại sinh ra đứa con ác độc thế 
này? Thế Tôn lại có những nhân duyên gì, cùng với Đề Bà Đạt Đa (1) thành quyến 
thuộc? Xin nguyện Thế Tôn! Nói rõ cho con về xứ sở nào không có lo buồn, phiền 
não, để con được vãng sanh, con chẳng thích gì Diêm Phù Đề, thế giới của ác trọc. 
Thế giới ác trọc này, dịa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đầy dẫy, không có vui thú gì. 
Tương lai con xin nguyện, không nghe thấy âm thanh ác, không trông thấy người 
ác. Nay con xin hướng đến Thế Tôn, cúi rạp mình làm lễ Phật, cầu xin sám hối, cầu 
xin Phật cho con quán tưởng thấy xứ sở thanh tịnh nghiệp.” 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn phóng hào quang ở giữa trán, ánh sáng màu vàng kim 
(kim sắc), chiếu sáng khắp 10 phương vô lượng thế giới, rồi quay trở lại trụ tại 
đỉnh đầu Phật, hóa thành một kim đài (đài vàng), như núi Tu Di. Tịnh diệu quốc 
thổ của 10 phương Chư Phật, đều hiện ra ở trong đó. Hoặc có quốc thổ do thất 
bảo (2) hợp thành; lại có quốc thổ, thuần là hoa sen; lại có quốc thổ, như Tự Tại 
Thiên Cung; lại có quốc thổ như kính lưu ly; mười phương quốc thổ, đều hiện ở 
trong đó. Có như thế vô lượng quốc thổ của Chư Phật, nghiêm trang hiện ra có 
thể quan sát thấy, làm cho cả Vi Đề Hy trông thấy nữa. Lúc đó Vi Đề Hy thưa với 
Phật: “Thế Tôn! Các Phật thổ này, tuy thanh tịnh đều có ánh sáng. Nay con thích 
được sinh tại Cực Lạc Thế Giới, cơ sở của A Di Đà Phật, cầu xin Thế Tôn dạy con tư 
duy, dạy con chánh thụ. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn mỉm cười, ánh sáng 5 sắc xuất ra từ miệng Phật. Mỗi 
tia sang chiếu vào đỉnh đầu của Tần Bà Sa La Vương. Lúc bấy giờ Đại Vương, tuy bị 
giam tại ngục tối, tâm nhãn không bị chướng ngại, trông thấy được Thế Tôn từ xa, 
đầu diện lễ lạy. Tự nhiên tăng tấn thành A Na Hàm. 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn bảo Vi Đề Hy: “Con biết không? A Di Đà Phật đi đến đó 
không xa. Con phải nhớ nghĩ tới Ngài luôn, quán tưởng thật kỹ đất nước tịnh 
nghiệp đó thành công. Ta sẽ vì con mà nói rộng ra những thí dụ, cũng để cho tất 
cả những kẻ phàm phu trong các đời sau, muốn tu tịnh nghiệp, được sinh tại Tây 
phương Cực Lạc quốc thổ. Muốn sinh ra tại nước đó, phải tu tam phúc: 1/ hiếu 
dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, có tư tâm không sát sinh, tu thập thiện 
nghiệp (3). 2/ Thụ trì quy y Tam Bảo, giữ đủ giới luật, không phạm uy nghi (đứng 
ngồi, lui tới đều có phép tắc, uy đức). 3/ Phát Bồ Đề Tâm, tuyệt đối tin vào luật 
nhân quả, tụng đọc kinh sách của Đại Thừa, khuyến khích người tu hành tinh tấn, 
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làm được 3 sự việc kể trên, gọi là tịnh nghiệp.” Phật bảo Vi Đề Hy: “Nay con biết 
không? Ba loại nghiệp này, đó là nhân chính tịnh nghiệp của ba đời Chư Phật quá 
khứ, vị lai, hiện tại.” Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Nghe cho kỹ! Một suy nghĩ rất  
thiện lành! Nay Như Lai, vì tất cả chúng sinh ở kiếp vị lai bị giặc phiền não bức hại, 
nên nói về nghiệp thanh tịnh. Lành thay! Vi Đề Hy! Hãy mau mau hỏi việc này. A 
Nan! Con phải thụ trì, nói cho nhiều người những lời dạy của Phật Đà. Nay Như 
Lai dạy cho Vi Đề Hy và tất cả các chúng sinh ở các đời sau quán tưởng Tây 
Phương Cực Lạc Thế Giới. Do Phật lực mà có thể thấy được đất nước thanh tịnh 
kia, như cầm chiếc kính soi mặt của mình vậy.”Trông thấy những sự việc thật 
tuyệt diệu của đất nước này nên tâm hoan hỉ, tức thời đạt được Vô Sinh Nhẫn. 
Phật bảo Vi Đề Hy: “Con là người phàm tục, tâm tưởng còn yếu đuối, chưa có 
được Thiên nhãn, không có thể thấy xa, Chư Phật có những phương tiện khác 
nhau làm cho con có thể thấy được.” Lúc ấy Vi Đề Hy thưa với Phật: “Thế Tôn! 
Như con bây giờ nhờ có Phật lực mà thấy được nước ấy. Nhưng sau khi Phật tịch 
diệt rồi, các chúng sinh bị bức hại bởi xấu ác, dơ bẩn, ngũ khổ thị họ làm sao có 
thể thấy được thế giới Cực Lạc của A Di Đà Phật được? 

Phật bảo Vi Đề Hy: “Con và chúng sinh, cần phải chuyên tâm nghĩ nhớ, 
tưởng đến một nơi làTây Phương. Làm sao để tưởng nào? Phàm để tưởng (visual-
ize), tất cả chúng sinh không bị mù lúc sinh ra, có mắt, đều trông thấy mặt trời lặn. 
Phải khởi dậy ý niệm tưởng (visualize), ngồi hướng chánh về hướng Tây, quan sát 
thật kỹ nơi mặt trời sắp lặn, giữ cho tâm thật vững, chuyên chú vào tưởng, đừng 
di động. Thấy mặt trời muốn lặn, hình trạng giống như cái trống treo. Thấy mặt 
trời lặn xong, nhắm mắt, mở mắt đều thấy sáng, đó là nhật tưởng, gọi là sơ 
tưởng. Quán như vậy gọi là chánh quán; nếu quán khác thì gọi là tà quán.” Phật 
bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Sơ quán thành công rồi, kế đến làm thủy tưởng (quán 
tưởng nước), quán tưởng thấy Tây Phương tất cả là nước rộng lớn, thấy nước 
lắng trong sạch, cũng sáng trưng, đừng phân tán ý tưởng. Đã quán tưởng nước 
xong, phải khởi lên băng tưởng (quán tưởng băng đá). Quán thấy băng trong suốt, 
quán thấy như lưu ly. Quán tưởng thành công xong, quán tưởng đất lưu ly, trong 
ngoài trong suốt, dưới có thất bảo, cờ bằng vàng dương cao lên từ đất là lưu ly. 
Cờ có tám phương, tám góc cạnh đầy đủ. Mỗi một mặt của mỗi phương có bách 
bảo hợp thành; mỗi một viên bảo châu có cả ngàn ánh sáng; mỗi một tia sáng có 8 
vạn, 4 ngàn sắc, đất lưu ly óng ánh như ngàn, ức mặt trời, không thể trông thấy 
đầy đủ. Trên mặt đất lưu ly, có dây bằng hoàng kim, làm thành nhiều khoảng, gian 
lẫn lộn; lấy thất bảo giới hạn, phân chia thật rõ ràng đều đặn, trong mỗi bảo có 5 
trăm sắc quang, ánh sáng như hoa, tựa như trăng sao, treo ở giữa hư không, làm 
thành một cái đài ánh sáng. Lầu các thì có cả ngàn vạn do bách bảo hợp thành, ở 
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hai bên đài, có hàng trăm, ức cờ hoa, vô lượng nhạc khí, làm thêm trang nghiêm. 
Tám loại thanh phong (gíó mát) từ ánh sáng xuất ra đánh vào các nhạc khí này, 
phát âm diễn thuyết về khổ, không, vô thường, vô ngã. Thủy tưởng này tên gọi là 
nhị quán. Tưởng này thành công được thì mỗi một quán, rất sáng tỏ, nhắm mắt 
mở mắt, không làm phân tán mất, chỉ trừ khi ăn uống, mãi nhớ sự việc này. Quán 
như thế tên gọi là chánh quán; quán khác gọi là tà quán.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Thủy tưởng thành công rồi, tên gọi là thô kiến 
(sơ kiến) đất của nước Cực Lạc. Nếu được Tam Muội, thấy đất của Cực Lạc quốc, 
rõ ràng phân minh, không thể nói hết được. Đó là địa tưởng, tên là tam quán.” 

Phật bảo A Nan: “Con hãy gìn giữ lời Phật dạy cho tất cả đại chúng trong 
những kiếp vị lai, những ai muốn thoát khổ, nói là quán địa pháp. Nếu là quán địa, 
trừ tội sinh tử của 80 ức kiếp, xả thân cho các đời khác tất sinh Tịnh quốc, tất đắc 
vô nghi. Thực hành quán này, tên gọi là chánh quán; thực hành quán khác, gọi là 
tà quán.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Địa tưởng thành công rồi, kế đến quán bảo 
thụ (cây quý). Mỗi một quán, làm 7 tầng (lớp) hàng cây. Mỗi một cây cao 8 ngàn 
do tuần (8, 000 x 16 miles =128,000 miles). Các cây bảo thụ, hoa, lá là thất bảo, tất 
cả đầy đủ. Mỗi một hoa, lá có sắc khác nhau, trong sắc lưu ly, xuất ra ánh sáng sắc 
vàng; trong sắc pha lê xuất ra ánh sáng sắc hồng; trong sắc mã não, xuất ra ánh 
sáng xà cừ; trong sắc xà cừ xuất ra ánh sáng lục trân châu. San hô, hổ phách, tất 
cả các bảo làm trang sức. Lưới trân châu che đầy khắp các cây. Trên mỗi một cây, 
có 7 tầng lưới; mỗi một khoảng lưới, có 500 hoa cung điện đẹp, như Phạm Vương 
cung. Các đồng tử Chư Thiên, tự nhiên ở trong đó. Mỗi một đồng tử đeo chuỗi 
ngọc có tới 500 ức viên ngọc Thích Ca Tỳ Lăng Già Ma Ni, ánh sáng ngọc Ma Ni 
chiếu xa hằng trăm do tuần, còn như cả trăm ức nhật nguyệt hoà hợp, không thể 
cụ thể đặt tên, các bảo xen lẫn trong màu sắc. Các bảo thụ này, hàng hàng tương 
đương nhau, lá lá tương thứ. Ở giữa các lá nảy ra các hoa đẹp tuyệt diệu, trên hoa 
tự nhiên có quả bảy bảo. Mỗi một lá cây, bề rộng chính là 25 do tuần. Lá cây có cả 
ngàn sắc, có trăm loại họa, như thiên anh lạc. Có những hoa đẹp tuyệt diệu, làm 
cho diêm phù đàn có màu vàng kim. Như những bánh xe lửa quay vòng, uyển 
chuyển giữa các lá cây, vụt sinh ra những quả cây, trông như những bình Đế 
Thích. Có ánh sáng lớn hóa thành tràng phan (cờ), vô số các lọng che quý. Trong 
những lọng che quý này ánh hiện lên tất cả Phật sự của tam thiên đại thiên thế 
giới. Mười phương Phật quốc cũng hiện ở trong đó. Thấy cây xong rồi, kế tiếp 
cũng phải quán từng cây một, phải quán nhánh cây nhỏ, cành cây, lá, hoa, quả, 
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đều phải quán rõ ràng. Đó là thụ (cây) tưởng, tên gọi là đệ tứ quán. Thực hiện 
quán này, gọi là chánh quán, nếu quán khác, gọi là tà quán.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Thụ tưởng thành công rồi, kế đến phải tưởng 
thuỷ. Người muốn tưởng thuỷ, Cực Lạc quốc có 8 hồ (ao) nước. Mỗi một hồ nước, 
đều do thất bảo làm thành. Các bảo mềm mại, từ Như Ý Châu Vương (4) sinh ra, 
chia thành 14 chi nhánh. Mỗi một chi nhánh làm diệu sắc thất bảo. Hoàng kim làm 
cừ (kênh, ngòi), phía dưới đều là kim cương tạp sắc làm cát dưới đáy. Trong nước 
mỗi một cừ có 60 ức hoa sen thất bảo, mỗi một hoa sen, vòng tròn chính 12 do 
tuần. Nước Ma Ni chảy rót vào giữa các hoa, trên dưới cây, Phát ra âm thanh vi 
diệu, diễn thuyết về khổ, không, vô thường, vô ngã ba la mật. Lại có những lời ca 
tụng, xưng tán tướng tốt của Chư Phật. Ngọc Như Ý Châu Vương vụt xuất ra ánh 
sáng vàng kim thật vi diệu, ánh sang hóa thành hàng trăm con chim màu sắc quý, 
hót ca hoà nhã, thường tán dương niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đó là 8 công 
đức thủy tưởng, tên gọi đệ ngũ quán. Thực hành quán này, gọi là chánh quán, 
thực hành quán khác gọi là tà quán.”  

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Quốc thổ của các bảo, trên mỗi một cõi, có 
năm trăm ức các nhà lầu quý giá, trong những lầu các, có vô lượng Chư Thiên hòa 
tấu Thiên nhạc. Lại có những nhạc khí treo trên hư không, như cờ Thiên bảo vậy, 
không đánh, gõ mà kêu. Trong âm thanh nghe, đều nói về niệm Phật, niệm Pháp, 
niệm Tì Kheo Tăng. Tưởng này thành công rồi, tên gọi là sơ kiến bảo thụ (cây quý) 
của Cực Lạc Thế Giới, bảo địa, bảo trì (hồ, ao) là tổng quán tưởng, tên gọi là lục 
quán. Người thực hành quán này, trừ những ác nghiệp cực nặng của vô lượng ức 
kiếp, sau khi mệnh chung tất sinh tại nước đó. Thực hiện quán này, tên gọi là 
chánh quán, thực hiện khác, gọi là tà quán.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Hãy nghe cho kỹ! Nghe cho kỹ! Thật là suy 
tưởng đến thiện lành. Ta vì các con mà phân biệt, giảng giải và nói về phương 
pháp diệt trừ khổ não. Các con hãy gìn giữ lấy lời dạy của ta và cũng phân biệt, 
giảng dạy rộng rãi cho đại chúng.” Khi nói đến những lời nói này thì Vô Lượng Thọ 
Phật đứng ngay giữa hư không, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí là hai vị Đại Sĩ đứng 
hầu hai bên trái phải. Ánh sáng chiếu rực rỡ, không thể trông thấy hết được, hàng 
trăm ngàn diêm phù đàn kim sắc, không so sánh được. Khi Vi Đề Hy đã trông thấy 
Vô Lượng Thọ Phật, tiếp túc làm lễ và bạch với Phật: “Thế Tôn! Con nay do nhờ 
Phật lực mà thấy được Vô Lượng Thọ Phật cùng hai vị Bô Tát. Chúng sinh trong 
các kiếp vị lai làm sao họ thấy được Vô Lượng Thọ Phật và hai vị Bô Tát?” 
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Phật bảo Vi Đề Hy: “Người muốn quán nước Phật ấy, phải khởi lên tưởng 
niệm thất bảo trên mặt đất, tưởng đến hoa sen làm cho hoa sen, trên mỗi một lá 
sen làm thành hàng trăm bảo sắc, có 8 vạn, 4 ngàn mạch lá, trông như ức thiên 
họa (tranh vẽ của trời). Mỗi một mạch có 8 vạn, 4 ngàn ánh sáng rất rõ rệt phân 
minh, đều có thể trông thấy. Hoa , lá nhỏ, dọc ngang là 250 do tuần. Những hoa 
sen như thế, cụ thể có 8 vạn, 4 ngàn lá. Giữa mỗi một khoảng cách lá, có hàng 
trăm ức Ma Ni Châu Vương để trang sức. Mỗi một Ma Ni Châu phóng ra hàng 
ngàn ánh sáng, ánh sáng như lọng che do thất bảo hợp thành che khắp mặt đất. 
Thích Ca Tỳ Lăng Già Bảo làm kỳ đài. Đài hoa sen này, 8 vạn kim cương Chân Thúc 
Già Bảo, Phạm Ma Ni Bảo, Diệu Trân Châu Võng dung để trang sức. Phía trên kỳ 
đài, tự nhiên có 4 cây trụ bảo tràng (trụ cờ). Mỗi một bảo tràng to như hàng trăm 
ngàn vạn ức núi Tu Di. Màn che trên bảo tràng như Dạ Ma Thiên cung, lại có 5 
trăm ức bảo châu tuyệt đẹp, để trang sức. Mỗi một viên bảo châu có 8 vạn 4 thiên 
ánh sáng. Mỗi một ánh sáng làm thành bởi 8 vạn 4 ngàn loại sắc vàng khác nhau. 
Mỗi một kim sắc làm cho khắp quốc thổ ấy, nơi nơi biến hoá, có những hình 
tướng khác nhau. Hoặc làm kim cương đài, hoặc làm trân châu võng, hoặc làm 
những hoa vân nhiều loại, ở 10 phương diện, tùy ý biến hóa thi hành Phật sự. Đài 
hoa thưởng này tên gọi là thất quán.” 

Phật bảo A Nan: “Những hoa tuyệt diệu ấy là do nguyện lực của Tì Kheo Bản 
Pháp Tạng tạo thành. Nếu người nào muốn niệm Phật nước ấy, trước tiên quán 
tưởng (visualize) một tòa hoa sen tuyệt đẹp. Một khi đã quán tưởng như thế, thì 
sẽ không bị tạp quán (quán lung tung). Phải quán đều theo thứ tự, mỗi một cái lá, 
mỗi một châu (hạt ngọc), mỗi một tia sáng, mỗi một đài, mỗi một lá cờ, đều phải 
quán cho thật rõ ràng, như tự soi mình trong gương để trông thấy hình của mình 
vậy. Người quán tưởng như thế mà thành công, thì diệt trừ được tội lỗi của hàng 
năm vạn ức kiếp sinh tử, nhất định được sinh tại Cực Lạc Thế Giới. Quán như thế 
gọi là chánh quán, nếu quán cách khác gọi là tà quán.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Quán thấy như thế xong, kế đến quán tưởng 
Phật. Vậy quán như thế nào? Chư Phật Như Lai, là Pháp, Giới, Thân nhập vào 
trong tâm tưởng của tất cả chúng sinh, khi các con tâm tưởng đến Phật, là tâm 
tưởng 32 tướng,  kèm theo 80 hình đẹp. Là tâm tạo Phật, là tâm là Phật. Biển rộng 
chánh biến tri của Chư Phật từ tâm mà tưởng sinh ra, đó là lý do phải nhất tâm 
nhớ đến, Phải quán thật kỹ các Đức Phật Đa Đà A Già Độ, A La Ha, Tam Miệu Tam 
Phật Đà. Người quán tưởng Phật như thế, trước tiên phải tưởng tượng. Nhắm 
mắt mở mắt, kiến (thấy) một bào tượng, Diêm Phù Đàn kim sắc, ngồi trên hoa 
sen. Thấy tượng ngôi xong, nhãn tâm mới mở được, thật rõ rệt, phân minh. Thấy 
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thất bảo trang nghiêm của Cực Lạc Quốc, đất quý, ao hồ quý, các hàng bảo thụ, 
bảo mạn (màn che quý) của Chư Thiên, phủ đầy mặt đất, các lưới quý giăng đầy 
hư không. Kiến những thứ đó phải thấy cho thật rõ rệt, như xem trong bàn tay 
vậy. Thấy xong các thứ trên lại quán thêm một hoa sen lớn, ở bên trái Phật, như 
hoa sen trước không có gì khác. Lại làm hoa sen lớn, đặt tại bên phải Phật. Tưởng 
tượng một tượng Quán Thế Âm Bồ Tát ngồi trên hoa sen trái, cũng tạo kim sắc 
như trước không khác. Tưởng tượng một tượng Đại Thế Chí Bồ Tát, ngồi trên tòa 
sen bên phải. Khi tưởng tượng xong như thế, các tượng Phật, Bồ Tát đều phóng 
ánh sáng, ánh sáng màu kim sắc chiếu lên những bảo thụ. Dưới mỗi một cây bảo 
thụ, cũng có 3 hoa sen. Trên các hoa sen, mỗi hoa có Phật hoặc Bồ Tát, đầy khắp 
đất nước Phật.Khi quán tưởng như vậy thành công, hành giả phải nghe dòng ánh 
sáng thủy lưu, và các bảo thụ, phù (con le le), nhạ, uyên ương đều nói diệu 
pháp.xuất định, nhập định mãi mãi nghe diệu pháp. Diệu Pháp hành giả nghe 
được, khi xuất định, nhớ giữ lấy đừng xả bỏ, hợp với Tu Đa La. Nếu không hợp, 
gọi là vọng tưởng. Nếu hợp với, gọi là thô (sơ) tưởng thấy Cực Lạc Thế Giới. Làm  
tưởng tượng này, gọi là đệ bát quán (quán thứ 8). Người thực hiện quán , trừ đi 
tội của vô lượng ức kiếp sinh tử. Thân trong kiếp hiện tại đắc Niệm Phật Tam 
Muội, làm quán này, gọi là chánh quán, làm quán khác, gọi là tà quán.”  

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Quán tưởng thành rồi, thứ đến phải quán 
thêm Vô Lượng Thọ Phật Thân Tướng Quang Minh. A Nan cần biết! Vô Lượng Thọ 
Phật, thân như bách thiên vạn ức Dạ Ma Thiên Diêm Phù Đàn kim sắc. Thân Phật 
cao 60 vạn ức na do tha hằng hà sa số do tuần. Lông mày trắng giữa, uyển chuyển 
xoay phải, nhưngọn núi Tu Di. Mắt của Phật như nước của 4 biển lớn, trong trắng 
phân minh. Thân với lỗ chân long, diễn xuất ánh quang minh, như núi Tu Di. Ánh 
sáng của Phật ấy tràn đầy tam thiên đại thiên thế giới. Trong viên quang ấy trăm 
vạn ức na do tha hằng hà sa Hóa Phật. Mỗi một Hoá Phật, cũng có vô số Hóa Bồ 
Tát làm thị giả cho Phật. Vô Lượng Thọ Phật có 8 vạn 4 ngàn tướng, trong mỗi một 
tướng kèm theo 8 vạn 4  tùy hình đẹp. Trong mỗi một hình đẹp lại có 8 vạn 4 ngàn 
ánh quang minh. Mỗi một quang minh chiếu sáng khắp những chúng sinh niệm 
Phật của 10 thế giới, nhiếp thủ không xả bỏ. Quang tướng đẹp cùng với Hóa Phật, 
không thể nói đủ. Những nhớ quán tưởng, làm cho tâm nhãn thấy. Thấy sự ấy, 
tức thấy Chư Phật của 10 phương. Vì lý do thấy Phật nên tên gọi Niệm Phật Tam 
Muội. Làm quán ấy, tên quán Nhất Thiết Phật Thân, vì lý do quán Thân Phật, cũng 
thấy Tâm Phật. Tâm Phật là Đại Từ Bi. Lấy từ vô duyên để thu kết chúng sinh, 
người làm quán này, xả thân cho đời khác, sinh trước Phật, đắc Vô Sinh Nhẫn (5). 
Đây là lý do trí giả phải để tâm quán tưởng kỹ lưỡng Vô Lượng Thọ Phật. Quán Vô 
Lượng Thọ Phật từ một tướng tốt vào. Những quán tưởng lông trắng giữa hai lông 
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mày, làm thật sáng lên, thấy tướng của lông trắng giữa hai lông mày, 8 vạn 4 ngàn 
tướng tốt, tự nhiên hiện rõ. Người thấy được Vô Lượng Thọ Phật, tức thấy Chư 
Phật của 10 phương Chư Phật. Được thấy Vô Lượng Thọ Phật, nên được Chư Phật 
hiện ra trước mặt thụ ký. Là quán tưởng khắp tất cả sắc thân tướng, tên gọi là đệ 
cửa quán (quán thứ 9). Quán như thế này gọi là chánh quán, nếu quán khác, gọi là 
tà quán.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Thấy được Vô Lượng Thọ Kinh đã thật rõ rồi, 
kế đến cũng phải quán Quan Thế Âm Bô Tát, Bồ Tát ấy thân dài 80 vạn ức na do 
tha do tuần, thân tử (màu tím), kim sắc. Đỉnh đầu có nhục kết (6), cổ có viên 
quang (ánh sáng tròn quanh), các mặt trăm ngàn do tuần (Phật Bà thị hiện 11 bộ 
mặt: eleven-faced Quan Yin). Trong ánh sáng tròn quanh có 500 Hóa Phật, như 
Thích Ca Mâu Ni. Mỗi một Hóa Phật, có 500 Hóa Bồ Tát, vô lượng Chư Thiên làm 
thị giả. Trong ánh sáng của thân thể hiện lên chúng sinh ở 5 đạo (đường), tất cả 
các sắc tướng đều hiện trong đó. Trên đỉnh đầu Bảo Tì Lăng Già Ma Ni làm mũ 
Thiên quán, Thiên quán có một Hoá Phật, cao 25 do tuần. Quán Thế Âm Bồ Tát, 
diện sác vàng kim như diêm phù đàn, tướng lông mày giữa săn đủ sắc thất bảo, 
xuất ra 8 vạn 4 thiên loại quang minh. Mỗi một quang minh có vô lượng, vô số 
tram ngàn Hóa Phật, mỗi một Hóa Phật, vô số Hóa Bồ Tát làm thị giả, biến hiện tự 
tại, đầy cả 10 phương thế giới. Cánh tay như hoa sen sắc hồng, , có 80 ức vi diệu 
quang minh (ánh sáng) làm anh lạc (chuỗi ngọc), trong anh lạc phổ hiện tất cả 
những sự việc trang nghiêm. Bàn tay làm năm trăm ức hoa sen tạp sắc. Mười đầu 
ngón tay, mỗi một đầu ngón tay, có 8 vạn 4 ngàn họa (vẽ) như ấn (in) văn. Mỗi 
một họa có 8 vạn 4 ngàn sắc. Mỗi một sắc có 8 vạn 4 ngàn quang (tia sáng), Tia 
sáng mềm mại chiếu khắp nơi. Dùng bàn tay quý giá này để tiếp dẫn chúng sinh. 
Khi nâng chân lên, dưới chân có cả ngàn tướng phúc luân (xe), tự nhiên hóa thành 
500 ức đài ánh sáng. Khi đặt chân xuống, có kim cương ma ni hoa phân tán tất cả, 
đầy đặn.Thân tướng kỳ dư đều tốt đẹp đầy đủ, như Phật không khác. Duy nhục 
kết trên đỉnh đầu, cùng không thấy đỉnh tướng, không bằng Thế Tôn. Đó là quán 
tưởng sắc thân tướng của Quán Thế Âm Bồ Tát, gọi là đệ thập quán (quán số 10). 
Phật bảo A Nan: “Nếu ai muốn quán tưởng Quán Thế Âm Bồ Tát, thì phải thực 
hiện quán này. Người thực hiện quán sẽ không gặp tai họa, là sạch được các 
nghiệp chướng, trừ vô số kiếp tội sinh tử. Bồ Tát này chỉ nghe đến tên thì đã 
hưởng vô lượng phúc, huống hồ cẩn thận quán tưởng! Nếu ai muốn quán tưởng 
Quán Thế Âm Bồ Tát, trước tiên hãy quán nhục kết, kế đến quán mũ thiên quan, 
còn những tướng kỳ dư, cũng quán theo thứ tự, hết thảy quán cho rõ rệt, như 
nhìn trong lòng bàn tay. Thực hiện quán này gọi là chánh quán, nếu quán khác gọi 
là tà quán” 
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Phật bảo A Nan và Vy Đề Hy: “Kế đến quán Đại Thế Chí Bồ Tát. Thân lượng 
của Bồ Tát này cũng giống như Quán Thế Âm Bồ Tát. Các mặt viên quang 25 do 
tuần, chiếu 250 do tuần. Thân đứng ánh sáng chiếu khắp các nước ở 10 phương, 
làm thành màu tím kim sắc, đều được trông thấy. Nhưng chỉ thấy một lỗ chân 
lông ánh sáng của Bồ Tát ấy, tức là thấy ánh sáng vi diệu của vô số Chư Phật 10 
phương, đó là lý do gọi tên Bồ Tát ấy là Vô Biên Quang, Ngài lấy ánh sáng trí tuệ 
chiếu khắp mọi nơi làm chúng sinh lìa xa tam ác đạo (súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục), 
đắc được lực vô thượng. Đó là lý do mệnh danh Bồ Tát này là Đại Thế Chí. Mũ 
Thiên quan của Bồ Tát này có có 500 bảo hoa. Mỗi một bảo hoa có 500 bảo đài. 
Trong mỗi một bảo đài có tướng dài rộng của các tịnh diệu quốc thổ của 10 
phương Chư Phật hiện ở trong đó. Nhục kết ở trên đỉnh đầu giống như Bát Đầu 
Ma Hoa vậy. Ở trên nhục kết có một bảo bình, tràn đầy ánh sáng, phổ hiện Phật 
sự. Những thân tướng kỳ dư, như Quán Thế Âm không gì khác. Khi Vị Bồ Tát này 
đi thì 10 phương thế giới chấn động. Nơi đang chấn động có 500 ức bảo hoa. Mỗi 
một bảo hoa hiện rõ cao lên như Cực Lạc thế giới. Khi Bồ Tát này ngồi thì thất bảo 
trong quốc thổ đồng thời dao động. Từ Chùa Phật Kim Quang phía dưới cho đến 
Chùa Phật Quang Minh Vương phía trên, ở trung gian, có lượng trần số phân thân 
Vô Lượng Thọ Phật, phân thân Quán Thế Âm, Đại Thế Chí đều vân tập Cực Lạc 
quốc thổ. Đầy khắp không trung, ngồi trên tòa sen, diễn thuyết diệu pháp, độ cho 
chúng sanh khổ. Thực hành quán này, gọi tên là quán tưởng thấy Đại Thế Chí Bồ 
Tát, là quán sắc thân tướng Đại Thế Chí Bồ Tát. Quán Bồ Tát như thế gọi là quán 
thứ 11. Trừ tội sinh tử của vô số kiếp a tăng kỳ. Người thực hành quán không phải 
đầu thai, thường du ngoạn tại các Tịnh Thổ của Chư Phật. Quán như thế xong, gọi 
là Cụ Túc Quán Quán Thế Âm, Đại Thế Chí. Thực hành quán như thế gọi là chánh 
quán, nếu thực hành khác gọi là tà quán. 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Khi thấy sự việc này, phải khởi từ tâm, sinh ở 
Cực Lạc Thế Giới, trong hoa sen, ngồi kiết già, thực hiện liên hoa hợp tưởng, liên 
hoa khai tưởng, khi hoa sen khai (mở) có 500 ánh sáng màu sắc chiếu thân tưởng, 
nhãn mục khai tưởng thấy Phật Bồ Tát đầy khắp không trung. Chim nước trong 
rừng cây, cùng Chư Phật, xuất ra những âm thanh, đều thuyết diệu pháp, hợp 12 
bộ kinh. Nếu khi xuất định, nhớ giữ không bị quên mất. Thấy sự việc này rồi, gọi là 
Kiến Vô Lượng Thọ Phật Cực Lạc Thế Giới. Đó là phổ quán tưởng, gọi là quán thứ 
12. Vô Lượng Thọ Phật có vô số Hóa Thân Phật, cùng Quán Thế Âm và Đại Thế Chí, 
thường đến chỗ ở của hành giả. Thực hành quán này gọi là chánh quán, nếu quán 
khác gọi là tà quán.” 
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Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Nếu như hết lòng muốn sinh Tây phương, 
trước tiên phải quán tượng 1trượng 6, trên nước của ao (hồ). Như trước nói Vô 
Lượng Thọ Phật, thân lượng vô biên, tâm kẻ phàm phu không thể hiểu kịp. Tuy 
nhiên do nguyện lực của Đức Như Lai ấy, người quán tưởng nhớ được tất thành 
tựu. Những quán tưởng Phật tượng mà hưởng vô lượng phúc, huống hồ lại quán 
Phật thân tướng đầy đủ. A Di Đà Phật thần thông như ý, ở các nước 10 phương 
biến hiện tự tại. Hoặc hiện ra thân lớn khắp cả không trung, hoặc hiện thân nhỏ 1 
trượng 6, 8 thước, hình tướng hiện ra đều là sắc vàng thật. Viên quang hóa Phật 
cùng bảo liên hoa như nói ở trên. Quán Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí, ở khắp tất 
cả mọi nơi, thân đồng với chúng sinh. Những quán tướng của đầu thì biết là Quán 
Thế Âm, biết được Đại Thế Chí, hai Vị Bồ Tát ấy, giúp A Di Đà Phật phổ hóa tất cả. 
Quán tưởng lẫn lộn như thế gọi là quán thứ 13. Thực hiện quán này gọi là chánh 
quán, nếu quán khác gọi là tà quán.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Phàm sinh Tây Phương, người có 9 phẩm. 
Thượng phẩm thượng sinh, nếu có chúng sinh nào nguyện sinh nước ấy, phát 3 
loại tâm, ắt được vãng sinh. Ba loại tâm nào? 1/ Chí thành tâm, 2/ Thâm tâm, 3/ 
Hồi hướng phát nguyện tâm. Đầy đủ 3 tâm ấy tất sinh vào nước ấy. Lại có 3 loại 
chúng sinh phải được vãng sinh. Ba loại chúng sinh nào? 1/ Từ tâm không sát 
sanh, giữ đủ giới hạnh, 2/ Đọc tụng Đại Thừa Phương Đẳng Kinh Điển, 3/ Tu hạnh 
lục niệm, hồi hướng phát nguyện, nguyện sinh nước nước ấy. Đầy đủ công đức 
đó, một ngày cho đến 7 ngày, tất được sinh vãng sinh. Khi sinh nước ấy, do người 
này tinh tấn dõng mãnh, Như Lai A Di Đà Phật và Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, vô số 
Hóa Phật, hàng trăm ngàn Tì Kheo đại chúng, vô lượng Chư Thiên, thất bảo cung 
điện, Quán Thế Âm BồTát cầm kim cương đài và Đại Thế Chí Bồ Tát đi đến trước 
hành giả. A Di Đà Phật phóng đại quang minh (ánh sáng), chiếu vào thân hành giả, 
cùng Chư Bồ Tát đưa tay ra nghênh tiếp. Quán Thế Âm, Đại Thế Chí với vô số Bồ 
Tát tán thán, khuyến khích hành giả. Hành giả trông thấy rồi, vui vẻ hoan hỷ, tự 
thấy thân mình ngồi trên đài kim cương, đi theo sau Phật, như trong khoảnh khắc 
búng ngón tay vãng sinh nước ấy. Sinh nước ấy rồi, trông thấy sắc thân Phật, các 
tướng khác đầy đủ. Trông thấy Chư Bồ Tát, sắc tướng đầy đủ, rừng bảo lâm tràn 
đầy ánh sáng, diễn thuyết diệu pháp, nghe xong rồi tất ngộ được Vô Sinh Pháp 
Nhẫn, qua thời gian phút chốc, kinh qua mọi sự của Chư Phật khắp 10 phương thế 
giới. Trước mặt Chư Phật kế đến được thụ ký, trở về bản quốc, đắc Vô Lượng 
Bách Thiên Đà La Ni Môn, được gọi tên là thượng phẩm thượng sinh. 

Trong thượng phẩm trung sinh, không phải thụ trì đọc tụng Phương Đẳng 
kinh điển. Hiểu rõ ràng về nghĩa thú (đường vào ác đạo), ở đệ nhất nghĩa, không 
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hề cảnh động (sợ hãi), thâm tín nhân quả, không phỉ báng Đại Thừa, lấy công đức 
này hồi hướng nguyện cầu sinh cực lạc quốc. Hành giả làm hạnh này, mệnh lúc 
hết, A Di Đà Phật với Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, vô lượng đại chúng, quyến thuộc 
vây quanh, cầm đài tử kim (vàng tím), đến trước hành giả ca tụng: “Pháp tử, 
ngươi hành Đại Thừa, hiểu đệ nhất nghĩa, đó là lý do ta đến nghênh tiếp ngươi.” 
Cùng với cả ngàn Hóa Phật đưa tay ra đón một lúc. Hành giả tự thấy mình ngồi 
trên tử kim đài chắp tay, giang tay tán thán Chư Phật, như trong một niệm tức 
sinh nước ấy tại ao thất bảo, tử kim đài, như đại bảo hoa qua đêm ắt nở hoa. 
Thân hành giả hóa thành màu tử ma kim sắc, phía dưới chân cũng có hoa sen thất 
bảo. Phật và Bồ Tát đều phóng ánh sang chiếu lên thân thể hành giả, mắt tức mở 
sang, vì trước đã tập kỹ, nghe hết các thanh âm chuyên thuyết đệ nhất nghĩa đế 
rất sâu, tức bước xuống kim đài, chắp tay lễ Phật, ca tụng Thế Tôn. Trải qua 7 
ngày, đúng thời gian đắc bất thối chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bô Đề, đúng 
lúc có thể bay khắp cả 10 phương, thấy và trải qua các Phật sự. Tại chỗ Phật ngự, 
tu chư Tam muội, trải qua một tiểu kiếp, đắc Vô Sinh Nhẫn, hiện tiền thụ ký, gọi là 
Thượng Phẩm Trung Sinh.  

Thượng phẩm Hạ Sinh, cũng tin vào nhân quả, không báng bổ Đại Thừa, 
những phát Vô Thượng Đạo tâm, lấy công đức này, hồi hướng, nguyện cầu sinh 
vào Cực Lạc Quốc. Mệnh của hành giả đến lúc lâm chung, A Di Đà Phật cùng Quán 
Thế Âm, Đại Thế Chí, với chư quyến thuộc, cầm hoa sen vàng hóa làm 500 Hóa 
Phật đến đón người ấy. %00 Hoá Phật cùng lúc dang tay đón, tán thán rằng: 
“Pháp tử! Ngươi nay thanh tịnh, phát Vô Thượng Đạo Tâm, ta đến đón ngươi 
đây.” Thấy được sự ấy, tự thân thấy ngồi trên đài hoa sen vàng, ngồi hợp xong 
theo sau Thế Tôn, tức được sinh trong ao thất bảo. Một ngày một đêm, hoa sen 
nở, trong 7 ngày được thấy Phật. Tuy thấy thân Phật, cá tướng tốt, tâm chưa sáng 
tỏ. Sau 37 ngày mới tỏ rõ. Tai nghe những âm thanh, đều nói diệu pháp, đi du lịch 
khắp 10 phương, cúng dường Chư Phật. Trước Chư Phật, được nghe Pháp Phật 
thâm sâu. Trải qua 3 tiểu kiếp đắc Bách Pháp Minh Môn, trú hoan hỉ địa, gọi là 
Thượng Sinh Hạ Phẩm, là tên Thượng Bối sinh tưởng, tên thập tứ quán. Thực hiện 
quán này tên là cháh quán, nếu quán khác gọi là tà quán.” 

Phật bảo A Nan và Vy Đề Hy: “Trung Phẩm Thượng Sinh, nếu có chúng sinh 
nào, thụ trì ngũ giới, giữ bát giới trai, tu hành các giới, không tạo ngũ nghịch, buồn 
lo. Từ những thiện căn ấy hồi hướng cầu xin được sinh tại thế giới Tây Phương 
Cực Lạc. Khi mệnh chung A Di Đà Phật, cùng các Tì Kheo, quyến thuộc vây quanh, 
phóng ánh sáng kim sắc, đến chỗ người đó, diễn thuyết khổ, không vô thường, vô 
ngã, ca tụng xuất gia, để được xa lìa khổ. Hành giả thấy rồi, tâm đại hoan hỉ. Tự đã  
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thấy thân ngồi trên đài hoa sen, quỳ dài người chắp tay làm lễ Phật, chưa kịp nhấc 
đầu lên thì sinh tại Cực lạc thế giới, hoa sen nở, đương khi hoa nở, nghe những 
âm thanh tán thán tứ đế, đúng lúc tức đắc đạo A La Hán, tam minh lục đạo, đủ 
bát giải thoát, tên gọi là Trung Phẩm Thượng Sinh.  

Trung Phẩm Trung Sinh, nếu như có chúng sinh nào trong một ngày một 
đêm giữ bát trai giới, nếu trong một ngày một đêm giữ Sa Di giới, nếu trong một 
ngày một đêm giữ cụ túc giới, uy nghi không thiếu. Lấy công đức này, hồi hướng 
nguyện cầu sinh Cự Lạc quốc. Giới hương huân tu, làm như vậy, khi mệnh chung, 
thấy A Di Đà Phật cùng quyến thuộc, phóng ánh sáng kim sắc, cầm hoa sen thất 
bảo đi đến trước hành giả. Hành giả tự nhiên nghe trên không trung có tiếng ca 
tụng: “Thiện nam tử! hoặc thiện nữ nhân, đã tuân theo sự dạy dỗ của tam thế 
Chư Phật nên ta đến nghênh tiếp ngươi.” Hành giả tự thấy thân mình ngồi trên 
hoa sen, hoa sen tức hợp, sinh tại Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ở trong ao thất 
bảo, trải qua 7 ngày, hoa sen mới nở. Hoa đã nở xong, mở mắt chắp tay, ca tụng 
Thế Tôn. Nghe pháp hoan hỉ, đắc Tu Đà Hoàn, trải qua nửa kiếp xong, thành A La 
Hán, gọi tên là Trung Phẩm Trung Sinh. 

Trung Phẩm Hạ Sinh, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nào, hiếu dưỡng 
cha mẹ, làm việc nhân từ cho đời. Người đó lúc mệnh chung, gặp được thiện tri 
thức, vì người mà nói rõ về những lạc sự trong A Di Đà quốc thổ, cũng nói pháp 
tạng Tì Kheo 48 nguyện. Nghe như vậy xong, tức khi mệnh chung, thí như tráng sĩ 
trong khoảnh khắc duỗi tay tức khắc sinh tại Cực Lạc thế giới. Trải qua 7 ngày 
xong thì gặp đưọc Quán Thế Âm và Đại Thế Chí Bồ Tát, nghe pháp hoan hỉ, đắc Tu 
Đà Hoàn. Qua một tiểu kiếp, thành A La Hán, đó là tên gọiTrung Phẩm Hạ Sinh, là 
tên trung bối sinh tưởng, tên là quán thứ 15. Thực hiện quán này gọi là chánh 
quán, nếu quán khác gọi là tà quán.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Hạ Phẩm Thượng Sinh, hoặc có chúng sinh tạo 
những ác nghiệp. Tuy không phỉ báng Phương Đẳng Kinh Điển, người ngu này, lại 
tạo nhiều ác pháp, không biết hổ thẹn, mệnh khi lâm chung, gặp thiện tri thức nói 
về 12 bộ kinh đầu đề mang tên Đại Thừa. Vì nghe được các kinh điển như trên, 
nên trừ được cả ngàn kiếp ác nghiệp thật nặng. Trí giả lại dạy cho cách chắp tay, 
khoanh tay, xướng A Di Đà Phật. Vì Xướng danh Phật mà trừ được tội của 50 ức 
kiếp sinh tử. Lúc bấy giờ Phật ấy bèn khiến Hóa Phật, Hóa Quán Thế Âm, Hóa Đại 
Thế Chí đến trước hành giả, ca ngợi: “Thiện nam tử! Vì ngươi xướng tên của Phật, 
nên ác tội đều tiêu diệt hết, ta đến đón ngươi.” Nói xong những lời ấy, hành giả 
liền thấy ánh quang minh của Hóa Phật, chiếu sáng khắp nhà, trông thấy sinh ho-
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an hỉ, tức khi mệnh chung, ngồi trên bảo liên hoa (sen quý), theo sau Hóa Phật 
sinh trong ao thất bảo, trải qua 49 ngày, hoa sen mới nở. Đương khi sen nở, Đại Bi 
Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Đại Thế Chí Bồ Tát phóng ánh sáng vào người ấy, giảng 
rất sâu xa về 12 bộ kinh, nghe xong thì hiểu rõ và tin, phát Vô Thượng đạo tâm, 
trải 10 tiểu kiếp, đủ 100 pháp minh môn, đắc nhập Sơ Địa, tên gọi là Hạ Phẩm 
Thượng Sinh.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Hạ Phẩm Trung Sinh, hoặc có chúng sinh nào, 
hủy phạm ngũ giới, bát giới và cụ túc giới, những người ngu này, trộm cắp đồ vật 
của chư Tăng, các Tăng vật bị trộm cắp trước mặt, thuyết pháp không được thanh 
tịnh nữa, không biết xấu hổ, lấy những ác nghiệp để trang nghiêm cho chính 
mình, những tội nhân này do các ác nghiệp, ắt phải đọa địa ngục. Lúc mệnh 
chung, lửa địa ngục vừa đến thì gặp được thiện tri thức lấy tâm từ bi nói và ca 
tụng thập lực uy đức của A Di Đà Phật, ca tụng ánh sáng đầy thần lực của Đức 
Phật ấy, cũng ca tụng Giới, Định, Tuệ, Giải Thoát, Giải Thoát Tri Kiến. Người này 
nghe xong, trừ được tội sinh tử của 80 ức kiếp, lửa mạnh trong địa ngục hóa 
thành gió mát, thổi hoa của Chư Thiên, trên hoa đều có Hóa Phật, Bồ Tát nghênh 
đón người này, chỉ trong một niệm tức được vãng sinh trong hoa sen trong ao 
thất bảo, trải qua 6 kiếp, hoa sen mới nở, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát dùng 
âm thanh tiếng Phạn an uỷ người này, lại nói kinh điển Đại Thừa thật thâm sâu, 
nghe xong pháp Phật, đúng lúc phát Vô Thượng đạo tâm, đó là tên gọi Hạ Phẩm 
Trung Sinh.” 

Phật bảo A Nan và Vi Đề Hy: “Hạ Phẩm Hạ Sinh, hoặc có chúng sinh nào, 
không làm nghiệp thiện, nhưng làm các nghiệp ác như ngũ nghịch, thập ác, những 
kẻ ngu si này, do ác nghiệp nên phải đọa vào ác đạo, trải qua nhiều kiếp, chịu khổ 
không cùng. Kẻ ngu muội này, khi lâm chung, gặp được thiện tri thức an uỷ, nói 
diệu pháp, dạy cho niệm Phật. Người ấy bị khổ bức bách, không niệm Phật được. 
Thiện tri thức bèn bảo: “nếu ngươi không thể niệm Phật được, thì phải xướng Vô 
Lượng Thọ Phật, như thế phải hết lòng, xướng âm thanh không dứt, đủ 10 niệm, 
xướng Nam Mô A Di Đà Phật.” Vì xướng danh Phật, trong niệm niệm ấy mà trừ 
hết tội sinh tử trong 80 ức kiếp. Trong khi mệnh chung, thấy hoa sen vàng, như 
vầng nhật luân (mặt trời), hiện ngay trước người này, trong khoảnh khắc của một 
niệm tức thì được vãng sinh Cực Lạc thế giới. Ở trong hoa sen, đủ 12 đại kiếp, hoa 
sen mới nở. Đương khi hoa nở, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí Bồ Tát dùng âm thanh 
đại từ bi, vì người này mà nói về những pháp thực tướng, trừ diệt tội pháp. Nghe 
xong pháp thì hoan hỉ, đúng lúc phát Bồ Đề Tâm, đó là tên gọi Hạ Phẩm Hạ Sinh, là 
tên hạ bối sinh tưởng, tên thập lục quán.” 
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Lúc bấy giờ, khi Thế Tôn nói những lời trên, Vi Đề Hy cùng 500 thị nữ, nghe 
được Phật nói tức thời trông thấy hình tướng quảng trường của Cực Lạc thế giới, 
trông thấy thân Phật và hai vị Bồ Tát, tâm sinh hoan hỉ, ca tụng chưa bao giờ có, 
khoát nhiên đại ngộ, đạt được vô sinh nhẫn, 500 thị nữ phát A Nậu Đa La Tam 
Miệu Tam Bồ Đề Tâm, nguyện sinh vào nước ấy. Thế Tôn thọ ký tất cả, đều được 
vãng sinh. Đã sinh được vào nước ấy thì được Chư Phật hiện tiền trong tam muội. 
Vô lượng Chư Thiên phát Vô Thượng Đạo tâm. 

Lúc bấy giờ A Nan từ chỗ ngồi đứng dậy thưa với Phật: “Thế Tôn! Kinh này 
đặt tên gì? Pháp yếu thụ trì làm sao?” Phật bảo A Nan: “Kinh này tên Quán Cực 
Lạc Quốc Thổ Vô Lượng Thọ Phật, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, cũng 
có tên Tịnh Trừ Nghiệp Chướng Sinh Chư Phật Tiền. Các con hãy thụ trì, đừng bao 
giờ quên. Người thực hành tam muội hiện thân trông thấy Vô Lượng Thọ Phật 
cùng hai Đại Sĩ. Nếu các thiện nam tử, thiện nữ nhân, những nghe được tên Phật, 
tên các vị Bồ Tát thì sẽ trừ được tội sinh tử của vô lượng kiếp, huống chi còn nhớ 
niệm. Người niệm Phật, phải biết rằng người này ắt trong người phân đà la hoa, 
được Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bô Tát làm bạn với, ngồi tại Đạo Tràng, 
sinh trong nhà Phật.” Phật bảo A Nan: “Con phải giữ những lời dạy này, người gìn 
giữ lời ta dạy tức là trì tên của Vô Lượng Thọ Phật.” Khi Phật nói những lời này, 
Tôn giả Mục Kiền Liên, Tôn giả A Nan và Vi Đề Hy, nghe được Phật nói, đều sinh 
tâm hoan hỉ. 

Lúc bấy giờ Thế Tôn đi bộ trong hư không về trở lại núi Kì Đồ Quật. Lúc bấy 
giờ, A Nan vì đại chúng nói lại sự kiện trên. Vô lượng Chư Thiên, Rồng, Dạ Xoa, 
nghe được Phật nói đều sinh tâm hoan hỉ, lễ Phật rồi lui ra. 

PHẬT THUYẾT QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ KINH.  

CHÚ THÍCH. 

 1/ Đề Bà Đạt Đa: con trai của Hộc Phạm Vương, anh trai của Ngài A Nan, tu 
thong tụng 6 vạn Pháp Tạng, có 30 tướng tốt, nhưng vì mong lợi dưỡng mà phạm 
ba tội đại nghịch, phải đầy xuống địa ngục. 

 2/ Thất bảo: kim, ngân, lưu ly, san hô, hổ phách, xà cừ, mã não (Bát Nhã 
Kinh). Kim, ngân, lưu ly, xà cừ, mã não, trân châu, mai côi (Pháp Hoa Kinh). Kim, 
ngân, lưu ly, pha lê, xà cừ, xích châu, mã não (A DI Đà Kinh) 
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3/ Thập thiện nghiệp: 10 nghiệp tốt sinh ra do tu 10 giới: giữ 5 giới của 
người bình thường (không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối 
trá, không rượu say be bét), giữ thêm 5 giới nữa: không ăn đồ ăn ngoài giờ qui 
định, không xức nước hương hoa lên thân thể, không ngủ trên giường cao to đẹp, 
không ca vũ hoặc xem nghe ca hát, không được lưu giữ vàng bạc, quý kim. 

4/ Như ý châu vương: loại ngọc đẹp nhất. Gọi là vương vì đẹp nhất. 

5/ Vô sinh nhẫn: tâm an trụ trong đạo lý của bất sinh bất diệt. 

6/ Nhục kết: Trên đỉnh đầu (crown) của Phật có một khối thịt trông giống 
một búi tóc, gọi là nhục kế. Đây là vô kiến đỉnh tướng, một trong 32 tướng tốt của 
Đức Phật. 

Texas, Plano May 5th, 2013 

  

       


