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BỐN MƢƠI TÁM LỜI NGUYỆN 

CỦA ĐỨC PHẬT A-DI-ĐÀ 
(Khi còn là Tỳ-kheo Pháp Tạng) 

Thích Nhật Từ diễn thơ 
 

Nguyện thứ nhất, khi tôi thành Phật 

Cõi nước tôi quả thật tịnh thanh 

Không còn ngạ quỷ, súc sanh 

     Ngục tù không có; an lành, thảnh thơi. O 
 

Nguyện thứ hai, khi tôi thành Phật 

Cõi nước tôi đón rước trời, người 

Hóa sinh chín phẩm sen ngời 

         Là do phước đức trọn đời tu tâm. O 
 

Nguyện thứ ba, nhân dân có đủ 

Nhiều món ăn, biến hóa tự nhiên 

Dùng xong, vật dụng sạch liền 

       Không cần lau rửa, an nhiên lạ kỳ. O 
 

Nguyện thứ tư, thiên y đặc sắc 

Cùng mũ, giầy… rất mực trang nghiêm 

Muốn thì có đủ như nhiên 

 Khỏi may, khỏi giặt, chẳng phiền lòng ai. O 
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Nguyện thứ năm, lâu đài, nhà cửa 

Bảy hàng cây báu nở tuyệt trần 

Núi, sông… đều chứa bảo trân 

 Hương thơm tỏa khắp, xa gần ngất ngây. O 
 

Nguyện thứ sáu, mọi người cao quý 

Không ghét ganh; hoan hỷ lẫn nhau 

Sống theo chánh pháp nhiệm mầu 

      Hài hòa, san sẻ, tương giao chí tình. O 
 

Nguyện thứ bảy, chúng sinh cõi ấy 

Tâm không còn tham ái, sân, si 

Vui cùng trí tuệ, từ bi 

    Tháng ngày thanh thản, vô vi hiện tiền. O 
 

Nguyện thứ tám, luôn chuyên chính niệm 

Làm chủ tâm chẳng phiền não chi 

An nhiên trong việc đứng, đi 

   Nhìn qua là hiểu, chuyện gì cũng thông. O 
 

Nguyện thứ chín, thành công việc thiện 

Gìn thân, tâm, giữ miệng an lành 

Luôn theo chánh pháp thực hành 

        Từ, bi, hỷ, xả, tịnh thanh cõi lòng. O 
 

Nguyện thứ mười, sống trong Lạc Quốc 
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Rõ thân này giả hợp do duyên 

Xa lìa huyễn mộng triền miên 

Không tham, không chấp, mọi miền an vui.O 
 

Nguyện mười một, trời người không khác 

Đều mặc cùng một sắc vàng y 

Hình dung đỉnh đạc, phương phi 

 Trang nghiêm, rạng rỡ, sánh vì trăng sao. O 
 

Nguyện mười hai, pháp mầu thực tập 

Hàng Thanh Văn, Duyên Giác khắp nơi 

Ngồi thiền, an lạc, thảnh thơi 

 Chứng nên quả Thánh, rạng ngời nhân gian. O 
 

Nguyện mười ba, thiên, nhân, và thánh 

Cõi Ta-bà khó sánh, khó bằng 

Nhiều như số cát sông Hằng 

 Mọi người thánh thiện, không còn thoái lui. O 
 

Nguyện mười bốn, sống đời trường thọ 

Cảnh thanh nhàn, hết sợ; an nhiên 

Không sao tính được số niên 

      Sống lâu vô lượng, vô biên an lành. O 
 

Nguyện mười lăm, tịnh thanh ba nghiệp 

Sống cuộc đời hạnh phúc an nhiên 
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Không còn mộng tưởng, đảo điên 

         Đến đi tự tại, niết-bàn thảnh thơi. O 
 

Nguyện mười sáu, sáng ngời tâm đức 

Dân Lạc bang hạnh phúc vô biên 

Sống trong an lạc chân nguyên 

    Không còn vô lậu, chứng nên đạo mầu. O 
 

Nguyện mười bảy, tôi mau giác ngộ 

Giảng lý chân, phổ độ chúng sinh 

Giúp đời tỏ ngộ tâm linh 

         Độ tha như chính độ mình vậy thôi. O 
 

Nguyện mười tám, hóa thai miễn dục 

Là cách sanh trên nước phương Tây 

“Túc mạng thông” rõ kiếp xưa 

    Đại cương, chi tiết, việc gì cũng thông. O 

 

Nguyện mười chín, tỏ nguồn nhân quả 

“Thiên nhãn thông” thấu rõ tương lai 

Rõ như trong một bàn tay 

      Nhân sinh, vũ trụ mảy may tỏ tường. O 
 

Nguyện hai mươi, rõ thông thính giác 

“Thiên nhĩ thông” nghe được xa xăm 
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Nơi đâu Phật giảng pháp âm 

  Cũng đều nghe thấu, chân tâm sáng dần. O 
 

Nguyện hăm mốt, mống tâm đã tỏ 

“Tha tâm thông” hiểu rõ tánh người 

Hiểu sâu tâm niệm mỗi loài 

   Ba ngàn thế giới không ngoài tánh linh. O 
 

Nguyện hăm hai, dặm trình vô ngại 

“Thần túc thông” tự tại khắp nơi 

Ba ngàn thế giới dạo chơi 

     Vượt qua chướng vật, dễ thời hơn bay. O 
 

Nguyện hăm ba, khi tôi thành Phật 

Ca ngợi tôi, đạo, tục đồng thanh 

Nhất tâm, hoan hỷ, an lành 

   Vô thường nhất niệm, hóa sanh sen vàng. O 
 

Nguyện hăm bốn, ánh quang minh chiếu 

Đỉnh đầu tôi tuyệt diệu vô ngần 

Sáng hơn ánh sáng trời, trăng 

Mười phương chiếu tỏ, không phân đêm ngày.O 
 

Nguyện hăm lăm, chiếu soi tám hướng 

Hào quang tôi đến chốn tối tăm 

Làm cho bao kẻ hồi tâm 
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     Hướng về Phật Pháp, chí thành quy y. O 
 

Nguyện hăm sáu, bất kỳ người, thú 

Trong mười phương vũ trụ vô ngần 

Hào quang chiếu đến tấm thân 

    Tâm hồn chuyển hóa hơn dân cõi Trời. O 
 

Nguyện hăm bảy, những người trai giới 

Tu định thiền, làm phước giúp người 

Đến khi từ giã cõi đời 

    Tôi và thánh chúng độ ngay Lạc thành. O 
 

Nguyện hăm tám, chúng sinh các cõi 

Nghe danh tôi, bừng thổi nhiệt tâm 

Làm lành, nhất niệm trì danh 

 Hướng về Cực Lạc, vãng sinh nhẹ nhàng.O 
 

Nguyện hăm chín, mười phương sinh giới 

Khi dốc lòng vượt khỏi nẽo mê 

Chánh tâm “mười niệm” chuyên bề 

     Qua đời sẽ được sanh về Tây phương. O 
 

Nguyện ba mươi, những phường có tội 

Biết bao điều lầm lỗi đã gây… 

Ăn năn, trai giới đêm ngày 

    Lâm chung liền được liên đài hóa sanh. O 
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Nguyện băm mốt, người lành tu học 

Nghe tên tôi, lập tức cúng dường 

Thành tâm, đảnh lễ, tán dương 

   Được người kính nể, hết lòng trước sau. O 
 

Nguyện băm hai, nơi đâu phụ nữ 

Chịu nhiều điều đau khổ, bất công… 

Trì danh, chuyển nghiệp hết lòng 

     Tái sinh nam giới, không còn nữ nhân. O 
 

Nguyện băm ba, chúng sinh mới tới 

Quả vô sinh, bất thối chứng liền 

Siêng tu đức hạnh Phổ Hiền 

       Sáu ba-la-mật tinh chuyên tu hành. O 
 

Nguyện băm bốn, nhân dân trong nước 

Muốn sinh về cõi khác độ sinh 

Nguyện kia dù chẳng viên thành 

  Ba đường không đọa, trầm luân chẳng còn. O 
 

Nguyện băm lăm, các hàng Bồ-tát 

Muốn cúng dường chư Phật nơi xa 

Trân châu, anh lạc, hương hoa… 

   Dụng tâm cúng khắp, của ta của người. O 
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Nguyện băm sáu, thảnh thơi ước nguyện 

Muốn cái gì hiển hiện có liền 

Mang đi khắp cả các miền 

  Cúng dường chư Phật, về liền phút giây. O 
 

Nguyện băm bảy, những ai đọc tụng 

Thọ trì Kinh hiểu đặng nghĩa Kinh 

Tâm bừng mắt tuệ, thông minh 

Xiển dương Phật pháp, thật tình rộng cao. O 
 

Nguyện băm tám, thẩm sâu đạo lý 

Đạt biện tài, tuệ trí sáng ngời 

Giảng tuyên chánh pháp khắp nơi 

Tuông trào vô ngại, độ người chánh chân. O 
 

Nguyện băm chín, nhân dân trong nước 

Đủ băm hai tướng tốt uy nghiêm 

Kim Cương thần lực vô biên 

 Giống như đức Phật, kim thân sáng ngời. O 

Nguyện bốn mươi, nước tôi thanh tịnh 

Bồ-tát nào muốn thấy cảnh thiền 

Mười phương các cõi hiện tiền 

Hiển hiện trước mặt như liền trong gương.O 
 

Nguyện bốn mốt, con đường công đức 
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Bất kỳ ai chưa được hoàn toàn 

Mống tâm liền thấy đạo tràng 

        Bề cao, diện tích rõ ràng ngay đây. O 
 

Nguyện bốn hai, các đồ thông dụng 

Trong nước tôi chất lượng tốt cao 

Đẹp xinh, giá trị bền lâu 

     Mắt trời cũng khó mong cầu thấu soi. O 
 

Nguyện bốn ba, mọi người trong nước 

Lòng thiết tha nghe được Phật kinh 

Có người đến giảng chân thành 

Không chờ mời thỉnh thường tình thế gian.O 
 

Nguyện bốn bốn, Thanh Văn, Duyên Giác 

Trong nước tôi đều được thần thông. 

Hào quang tỏ chiếu không cùng 

Biện tài thuyết pháp ngang bằng Thế Tôn. O 
 

Nguyện bốn lăm, mười phương Bồ-tát 

Nghe danh tôi, cất bước độ sinh 

Giúp đời thiền định tịnh thanh 

      Vân du giáo hóa, phước lành rãi ban. O 
 

Nguyện bốn sáu, các hàng Bồ-tát 

Nghe danh tôi, chánh giác ngưỡng mong 
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Định thiền, giải thoát chứng xong 

  Gặp nhiều đức Phật, số không thể lường. O 
 

Nguyện bốn bảy, số đông dân chúng 

Về Tây phương phát nguyện tu hành 

Chứng nên bất thối, vô sinh 

Quyết tâm chuyển hóa, chứng thành Như Lai.O 
 

Nguyện bốn tám, nước tôi quy tụ 

Bồ-tát tu “Nhu thuận nhẫn” thành 

“Vô sinh pháp nhẫn” chứng nên 

Chứng thành quả Phật, sáng tên đạo vàng. O 
 

Khi Pháp Tạng vừa xong phát nguyện 

Cõi tam thiên rúng động, hân hoan 

Hương, hoa, kỹ nhạc, lộng tàn 

     Cúng người Giác ngộ Lạc bang sau này.O 

Nam-mô Tây phương Cực Lạc thế giới, đại 

từ, đại bi A-di-đà Phật  (3 lần) OOO 


