
Đọc, gạn lọc lấy điều hay, 

Đem áp dụng, mong đổi thay cuộc đời. 

Công đức hồi hướng về nơi: 

Quê hương Cực Lạc, nguyện cuối đời vãng sanh.     

  *** 
NIỆM PHẬT CẦN PHẢI KÝ SỐ (phần 1) 

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

     

Niệm Phật vang khắp mười phương,  

Nhờ đó, dứt khổ ba đường ác ngay. 

Niệm Phật ký số thật hay, 

Cố gắng thực tập hằng ngày rồi xem. 

     

Trước kia, niệm Phật ngày đêm, 

Miệng niệm, tâm loạn chẳng đem lợi gì. 

Nay Niệm Phật Ký Số hành trì, 

Tai nghe, miệng niệm, tâm ghi rõ ràng. 

     

Mười câu đúng cả hoàn toàn. 

Tam độc, Ngũ dục,... “đầu hàng”, lánh xa.  

Muốn được vậy, phải nhớ là:  

Luôn giữ Tâm Tịnh là ta đạt rồi. 

 

Lúc đầu Tâm rất “lôi thôi”, 

Ngao du đây đó, chẳng “ngồi” yên đâu. 

Có khi mất cả năm đầu, 

Tâm luôn như vậy, đừng rầu làm chi. 

     

Khi Tâm Tịnh, vui nào bì. 

Chỉ câu niệm Phật khắc ghi trong lòng. 

Lâm chung, niệm Phật cầu mong, 

Phật đón về cõi non bồng Tây Phương. 

     

Nếu được vậy, đời tỏa hương!  

Tự lực, Tha lực con đường phải theo. 

  *** 

Trên đây, chúng tôi chỉ ghi lại những ý chính của bài Niệm Phật Cần Phải Ký Số. Để quí bạn đọc 

nhận rõ tầm quan trọng của việc Niệm Phật Cần Phải Ký Số, chúng tôi xin ghi thêm một số chi 

tiết nữa như sau: 

   

(1): Tại sao nên chọn pháp môn Tịnh Độ:  

 

Người ta thường nói niệm Phật là pháp môn dành cho ông già, bà cả, dành cho hạng ngu phu, 

ngu phụ nên khi chọn Pháp Môn Tịnh Độ để hành trì, chúng tôi rất ngại ngùng, không dám nói 

với ai. Nhưng sau khi tìm hiểu và thực hành, chúng tôi nhận thấy lời nhận xét trên không chính 

xác. Lý do là họ nghĩ, chỉ cần hằng ngày miệng cứ niệm danh hiệu “Nam Mô A Di Đà Phật” là 



xong. Thật sự đâu có phải dễ dàng như vậy. Trong bài giảng của Hòa Thượng Tuyên Hóa tựa đề: 

“Thường Xuyên Niệm Phật, Quốc Thái Dân An” có câu: 

 

Miệng niệm Di Đà, tâm tán loạn, 

Cổ khô, tiếng khản, chỉ uổng công.  

 

Từ hai câu thơ trên, ta thấy niệm Phật muốn có kết quả, phải giữ tâm không tán loạn, không để 

vọng niệm xen vào, có nghĩa tâm phải Tịnh lúc niệm Phật. Muốn được vậy, lúc niệm Phật ta 

phải liên tục thầm nhẩm đếm số từ 1 đến 10 cho đúng. Khi đạt được yêu cầu này, câu niệm 

Phật sẽ đem lại rất nhiều kết quả thù thắng. Ở đây chúng tôi xin ghi lại một số điểm chính 

như sau:  

 

(a): Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. 

(b): Lễ Phật một lạy, tội diệt hà sa. Nghiệp chướng cũng tiêu trừ luôn. Thiện căn tăng trưởng, 

Khiêm nhường phát sinh. 

(c): Chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sinh tử. 

(d): Niệm Phật sẽ chế ngự được phiền não, ngũ dục, tam độc, vọng tưởng,...                    

(đ): Niệm Phật:Tiếng vang xa khắp 10 phương. Ba đường ác được nhờ vào đó mà dứt khổ. 

(e): Niệm Phật đến mức, lúc nào cũng nhớ Phật, niệm Phật, khi lâm chung sẽ được Phật đón về 

Tây Phương Cực Lạc. 

(g): Niệm Phật lâu ngày sẽ tự đạt được Nhất Tâm Bất Loạn……. 

    

Cầu mong những ai từ trước đến nay chưa chọn một pháp tu nào, có nghĩa là đi chùa nào dự 

khóa lễ cũng được, sau khi đọc phần trên đây, hãy chọn ngay pháp môn Niệm Phật vì “Chúng ta 
thường nghe trong Ðại Thừa Kinh Ðiển nói rằng: Tu hành trong thời mạt pháp, Niệm Phật là 
pháp môn thù thắng nhất.” (Hòa Thượng Tịnh Không) 
 
Để có niềm tin thật sâu dày về pháp môn Tịnh Độ, kính mong quí vị nên tìm đọc Kinh A Di Đà âm 
Việt. (không phải âm Hán vì đọc sẽ không hiểu.) 
 
Sau khi thực hành tu tập trong một thời gian, đúng theo những gì Pháp môn này yêu cầu, quí vị sẽ 
thấy tu Tịnh độ đem lại nhiều lợi ích: 

*cho đời sống tâm linh qua những kết quả thù thắng nêu trên. 

*cho sức khỏe  

*và nhất là rất tiện lợi trong việc hành trì.  

 

Xin có bài thơ sau đây, mong quí vị đọc để có thêm niềm tin:  

     

Được thân người khó biết bao! 

Chọn tu Tịnh Độ tốt sao cuộc đời! 

Chết, biết chỗ về là nơi: 

Quê hương Cực Lạc tuyệt vời lắm thay! 

Đọc kinh Di Đà thấy ngay, 

Lời chân thật, Phật dạy bày trong kinh.  

Biết rồi gắng tu nhiệt tình, 

Chí thành niệm Phật, mới thật tin đúng đường. 

Lâm chung nguyện có mùi hương, 



Đó là điềm tốt về Tây Phương Non Bồng. 

(Chí thành, Chí tâm, Nhất tâm niệm Phật là câu niệm Phật không có vọng niệm xen vào) 

    

Ngoài ra, pháp môn Tịnh độ còn khuyến khích người Phật tử nên thực hành vừa lạy Phật và 

niệm Phật hằng ngày. Ai làm được điều này lâu dài, sức khỏe sẽ rất tố. Hơn nữa, một ít những 

người này thường có khuôn mặt tươi tắn, trẻ hơn “tuổi thật” khá nhiều. Để đạt đực điều đó, quí 

vị cao tuổi cố gắng lạy 100 lạy mỗi ngày. Còn người có sức khỏe tốt nên lạy 300 lạy mỗi ngày. 

Đó cũng là lời khuyên của Pháp Sư Tịnh Không. Xin mời quí vị đọc kĩ và ghi nhớ những điểm 

chính dưới đây: 

   

Thứ hai: Phương pháp đối trị hôn trầm 

Nếu trong lúc ngồi niệm Phật bị hôn trầm, tốt hơn hết hãy đứng lên lạy Phật. Lạy Phật và kinh hành 

niệm Phật đối trị hôn trầm rất có hiệu quả. 

Lạy Phật làm cho tinh thần tỉnh thức. Trong lúc lạy Phật, điểm đặc biệt cần lưu ý là lạy Phật để sám 

hối. Bởi vì nghiệp chướng, tập khí của chúng ta rất là nặng nề, cho nên trong niệm Phật đường 

nhất là người sơ học, nếu mỗi ngày đạt tiêu chuẩn trên 300 lạy là rất tốt, rất có lợi. 

Chúng ta thường nghe trong Ðại Thừa Kinh Ðiển nói rằng: Tu hành trong thời mạt pháp, Niệm Phật 

là pháp môn thù thắng nhất. Ðức Phật Thích Ca Mâu Ni bày nói tám vạn bốn ngàn pháp môn, đó 

không phải là bản ý của Ngài, chỉ vì ứng cơ thuyết pháp để dẫn độ chúng sanh mà thôi.                  

Tác giả: Hòa thượng Tịnh Không 

    

(2): Đề nghị Vừa Lạy Phật và Niệm Phật hằng ngày: 

 

Tiêu đề này chúng tôi đã trình bày khá đầy đủ trong bài Pháp Môn Lạy Phật Tuyệt Vời phần 2, đăng 

trong Đạo Phật Ngày Nay. Nhưng vì phần video xem để thực hành lạy Phật, hiện giờ không mở được 

nên chúng tôi xin đưa lại video lạy Phật khác. Mong quí vị “save” ngay những đường link ấy và cả 

đoạn hướng dẫn thực tập lạy Phật tới chữ “nghiệp chướng” vào một nơi như Word hay Google docs để 

khi cần đem dùng.  

Sở dĩ chúng tôi cứ phải lặp lại đề tài này nhiều lần vì muốn quí đạo hữu đã chọn pháp môn niệm Phật 

mà bỏ qua pháp môn lạy Phật là quá uổng. Vì luôn luôn niệm Phật sẽ tổn hơi rất nhiều, người sẽ rất 

mệt. Nếu chịu tập tu lạy Phật, và lần lần còn lạy Phật nhiều, sẽ ăn ngon, ngủ tốt, người rất khỏe để có 

những lúc niệm Phật nhiều sẽ ít mệt hơn. 

Dưới đây là những đường link: (Xin nhớ đừng mở xem ngay tại đây)  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDZgyIvHJL0 

https://www.youtube.com/watch?v=rJKEyYc9EZI 

https://www.youtube.com/watch?v=CjeVDzopBC4 

 

Nếu về sau những đường link này cũng không mở được, xin hãy vào google đánh “chua duc vien- cac 

khoa tu niem phat va lay phat” rồi nâng màn hình lên sẽ thấy “Chua Duc Vien-San Jose-Posts| 

Facebook”, bấm chuột vào đây để tìm một video lạy Phật và niệm Phật. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mDZgyIvHJL0
https://www.youtube.com/watch?v=rJKEyYc9EZI
https://www.youtube.com/watch?v=CjeVDzopBC4


 

Thực Tập Vừa Lạy Phật Và Niệm Phật Theo Tốc Độ Vừa Phải:  

Phần này rất thích hợp cho người mới tập lạy Phật vì có thời giờ nghỉ, không cảm thấy mệt lắm. Và 

cũng tốt cho người già hoặc sức yếu. 

 

Khi mở màn hình, quí vị sẽ thấy Đạo tràng được chia làm 2 nhóm, tạm gọi là nhóm 1 và nhóm 2. Hãy 

chọn môt bên và làm đúng theo quí sư ở bên đó.  

 

Chú ý: Khi nghe tới chữ Phật, hãy thầm nhẩm trong trí số 1. Nghe tới chữ Phật thứ 2, thầm 

nhẩm trong trí số 2. Cứ vậy, cho tới số 10.  

 

Trước tiên, nhóm 1 đứng niệm: Nam Mô A Di Đà Phật.  

Nhóm 2 lạy xuống. (Phật tử làm theo nhóm 2): -Phật tử lạy xuống. Cố gắng nằm mọp xuống giống quí 

sư. -Lúc nằm mọp xuống, quí vị tai lắng nghe bên nhóm 1 niệm Phật đến danh hiệu Phật thứ 4, nhóm 

2 ngửng đầu lên và quì gối. (động tác cần chú ý: #1) -Quí vị vẫn lắng nghe nhóm 1 niệm Phật và 

nhẩm đếm số tới danh hiệu Phật thứ 9, nhóm 2 đứng dậy. (động tác cần chú ý: #2) 

-Khi nhóm 1 niệm hết danh hiệu Phật thứ 10, cả nhóm 1 lạy xuống.  

 

Và tiếp tục, nhóm 2 đứng lên niệm Phật. 

Cũng vậy, khi nghe nhóm 2 niệm tới danh hiệu Phật thứ 4, nhóm 1 ngửng đầu lên và quì gối.                

Khi nhóm 2 niệm tới danh hiệu Phật thứ 9, nhóm 1 đứng dậy.  

Khi nhóm 2 niệm hết danh hiệu Phật thứ 10, cả nhóm 2 lạy xuống.  

 

ĐÓ LÀ XONG MỘT VÒNG. 

Cứ thay phiên, làm như vậy,… cho tới hết khóa lễ. 

 

Sở dĩ cách lạy Phật này bắt buộc người thực tập phải cố gắng làm đúng (động tác cần chú ý: #1) và 

(động tác cần chú ý: #2) là cốt để giữ tâm không tán loạn, tức tâm phải tịnh thì mới tiêu trừ được 

nghiệp chướng. 

 

(3): Muốn đạt được Niệm Phật Nhất Tâm, phải ứng dụng pháp Niệm Phật Ký Số: 

 

Xin được trích dẫn Pháp Thập Niệm Ký Số của Ấn Quang Đại Sư như sau:                           

 

Nếu vọng niệm vẫn còn nổi sóng thì dùng pháp thập niệm ký số ( nhớ số bằng mười niệm) : đó là trong 

lúc niệm Phật, từ một đến mười câu phải niệm cho phân minh, lại phải nhớ phân minh, đến mười câu 

là thôi. Lại phải niệm từ một câu đến mười câu, chẳng được niệm hai mươi, ba mươi. Niệm đâu nhớ 

đấy, không được lần chuỗi, chỉ dựa vào tâm để nhớ. Nếu nhớ thẳng vào mười câu thấy khó thì chia 

thành hai hơi, tức là từ câu thứ nhất đến câu thứ năm và từ câu thứ sáu đến câu thứ mười. 

Nếu vẫn thấy mệt, nên niệm từ câu 1 đến câu 3, từ câu 4 đến câu 6, từ câu 7 đến câu 10, chia làm ba 

hơi để niệm. Niệm cho rõ ràng, nhớ cho rõ ràng, nghe cho rõ ràng, vọng niệm không chỗ chen 

chân, nhất tâm bất loạn, niệm lâu ngày sẽ tự đạt được.                   

  

    Ấn Quang Đại Sư       

          Văn Sao Tinh Hoa Lục 

 

http://www.vangsanhcuclac.vn/
http://www.vangsanhcuclac.vn/


 

(3a): Đề Nghị Phần Thực Tập Niệm Phật Ký Số: 

Ký số=thầm nhẩm trong trí từ số 1 đến số 10. 

 

(a1): Cách 1: ngồi trước computer để thực tập: 

 

Cách mở link bên dưới để nghe niệm Phật: 

Cùng lúc “tay trái” nhấn nút Ctrl ở góc trái, dưới cùng trên bàn phím; “tay phải” bấm con trỏ vào 

đường link, sẽ thấy “vòng tròn” xoay quanh. Chờ một lát sẽ nghe tiếng niệm Phật và có những con số 

lần lượt hiện ở màn hình. 

   

https://www.youtube.com/watch?v=kc7hOw6IF1s 

 

Chú ý: Khi nghe tới chữ Phật, hãy thầm nhẩm trong trí số 1. Nghe tới chữ Phật thứ 2, thầm 

nhẩm trong trí số 2. Cứ vậy, cho tới số 10; rồi trở lại nhẩm từ số 1,….cho tới 10.  

 

Thực tập: quí vị nghe môt lát cho quen.  

 

*Nhìn lên màn hình khi nghe danh hiệu Phật hiện số 10, quí vị hãy nhắm mắt lại cho dễ định tâm và 

vừa niệm Phật nhỏ tiếng, vừa thầm nhẩm số trong trí từ 1 cho đến 10.  

 

*Tiếp theo quí vị cũng nhắm mắt và chỉ vừa nghe vừa thầm nhẩm số trong trí từ 1 cho đến 10.   

Khi quí vị nhẩm đếm đến số 10, hãy mở mắt ra xem. Nếu màn hình hiện số 10, quí vị đã nhẩm số đúng; 

còn hiện ra một con số khác, tâm quí vị đã bị vọng niệm xen vào rồi. Xin đừng nản lòng vì ai cũng vậy 

khi mới thực tập niệm Phật kí số đều niệm sai vào thời gian đầu.  

Cố gắng niệm được 30 phút một lần cho cách này. 

 

(a2): Cách 2: Dùng máy niệm Phật nghe để thực tập khi đi ra ngoài: 

 

Chúng tôi xin mạo muội chia sẻ cùng quí vị phần dưới đây mà chúng tôi đã hành trì được mấy năm và 

thấy có kết quả.  

Ấn Quang Đại Sư dạy không nên dùng chuỗi khi Niệm Phật Ký Số. Nhưng vì chúng ta còn đang trong 

thời kỳ thực tập, nếu không dùng chuỗi, thật khó kiểm chứng ta ký số đúng hay sai. Vậy nên, chúng tôi 

đã dùng chuỗi nhỏ 21 hạt để thực hành như sau: 

      

Để dễ nhận biết mình ký số đúng hay sai, ở đây, chúng tôi xin đề nghị dùng máy niệm Phật bốn chữ A 

Di Đà Phật, không có nhạc, tốc độ vừa, rất dễ niệm thầm 10 câu và lắng nghe 10 câu, ít thấy mệt vì 

không ngân nga như nhạc niệm Phật.  

 

Cứ niệm thầm 10 lần danh hiệu A Di Đà Phật, vừa thầm nhẩm số trong trí từ 1 đến 10, vừa lần hạt. 

Nên nhớ khi niệm tới chữ Phật, hãy vừa nhẩm số vừa lần tràng hạt. 

 

Tiếp là ngừng để lắng nghe 10 lần danh hiệu Phật theo sau, cũng vừa ký số từ 1 đến 10, vừa lần hạt. 

Đó là xong 1 vòng. Ký số đủ 20 lần mà tràng hạt còn thừa 1 là đúng. (vì tràng hạt có 21 hột). Còn thiếu 

hoặc thừa là tâm ta bị loạn động rồi. Và cứ theo chu kỳ đó, niệm mãi mãi 

   

https://www.youtube.com/watch?v=kc7hOw6IF1s


Lúc đầu mới tập tu Niệm Phật Ký Số, quí vị có thể chọn cách niệm Phật nào cũng được. Nhưng về sau, 

khi tu tập đã tốt, chúng tôi nghĩ ta nên cố gắng chọn cách niệm Phật nào ta ưa thích nhất và giữ, cứ 

niệm cách đó suốt đời, không thay cách nào khác. Có vậy, hy vọng, theo thiển ý, những câu niệm Phật 

đủ tiêu chuẩn để giữ lại trong tàng thức chỉ có một loại. Hy vọng có ngày sẽ đạt được Niệm Phật Nhất 

Tâm. Còn nay chọn cách này, mai chọn cách khác, có lẽ không tốt đâu.  

 

(a3): Thực tập niệm Phật với tốc độ nhanh: 

Cách này dành cho quí vị đã thực tập tốt cách niệm Phật tốc độ vừa.   

 

Cách mở để nghe: Cùng lúc “tay trái” nhấn nút Ctrl ở góc trái, dưới cùng trên bàn phím; “tay phải” 

bấm con trỏ vào đường link, sẽ thấy “vòng tròn” xoay quanh. Chờ một lát sẽ thấy màn hình hiện lên: 

25 Loại Nhạc Niệm Phật. Tiếp theo, đưa màn hình lên và bấm con trỏ vào nhạc niệm Phật số 3. 

   

https://dieuamdieungo.com/nhac-niem-phat-mp3/ 

 

Cách này niệm một hơi được 5 lần danh hiệu Phật. Niệm 4 hơi được 20 danh hiệu Phật. Vẫn dùng 

chuỗi hạt để kí số. Nếu bấm chuỗi hạt tới hạt 20 mà nhạc vừa dứt một hơi là ta kí số đúng. 

 

Cầu mong quí bạn đạo hữu duyên thực tập tốt những cách niệm Phật đã trình bày. Được vậy, chúng tôi 

xin đem công đức này hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sanh tương lai đồng sanh về Tịnh độ. 

Xin chân thành cám ơn quí vị đã đọc bài viết. 

    

 

 

 

 

    

 

https://dieuamdieungo.com/nhac-niem-phat-mp3/

