
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 KÍ SỐ (phần 2) 

Tâm Lương Đào Mạnh Xuân 

 

(3b): Phải thực hành cách TU MÓT để có thể NHỚ PHẬT, NIỆM PHẬT: 

    

Dưới đây là lời của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh nói về “Tu Mót” trích từ: “Đại Lão Hòa Thượng 

Thích Trí Tịnh Dạy Về Nhất Tâm, Tinh Tấn Và Chuyển Hóa Vọng Niệm”. Quí vị có thể đọc đầy đủ qua đường 

link: http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/11/dai-lao-hoa-thuong-thich-tri-tinh-day-ve-cach-nhat-tam-

tinh-tan-va-chuyen-hoa-vong-niem/ 

 

Trong một số bài giảng, Sư ông thỉnh thoảng sử dụng từ “tu mót” để khích lệ tứ chúng tinh 

tấn tu tập. Xin Sư ông giải thích thêm ý nghĩa của tu mót là gì? 

  

“Các bậc tổ đức ngày xưa khi vào trong đạo liền tìm cách để được định và tuệ. Chúng ta trong 

thời mạt pháp, lăn lóc trong ồn náo, nhiều chuyện, nhiều việc, nhiều người nên tôi thường nhắc 

nhở sự tu hành của mình giống như là “tu mót”. Mót thời gian để tu, đừng bỏ qua. Gặp 

việc thì làm việc. Rảnh việc thì nhiếp tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Được một 

phút thì tốt một phút. Được một giờ thì tốt một giờ. Thế nên đừng bỏ qua việc tu 

mót…………….. 

.................................................................................................................................................... 

…........ Nếu huynh đệ thực hành một thời gian rồi nghiệm lại sẽ thấy “tu mót” lại nhiều 

hơn thời khoá tu hành chính. Vì thế nếu bỏ qua tu mót thì bỏ phí rất nhiều thời gian........” 

    

Qua lời khuyên của Sư Ông, xin mời quí vị đọc câu sau đây: 

 

“Thời gian trôi qua là mất hẳn.  

Cố đừng bỏ phí tấc thời gian.”  

 

Cách niệm Phật tận dụng hết thời gian được gọi là “tu mót” này, dùng tu một mình ngoài thời 

khóa rất tốt. Cứ rảnh là mở máy niệm Phật nghe và thực hành. Vậy ai chịu khó “Tu Mót”, chắc 

chắn sẽ đem lại kết quả rất nhiều vì “năng nhặt, chặt bị”. Hơn nữa, đó cũng là cách nhắc ta luôn 

nhớ Phật và niệm Phật. 

    

(3c): Để giảm bớt vọng niệm nhanh, nên có máy niệm Phật luôn bên mình:  

  

(c1): Trong xe luôn có CD hoặc máy niệm Phật. Lên xe là mở máy nghe liên tục. Đi đường xa 

mấy cũng sẽ thấy gần. Lúc nào cũng nhớ luôn ký số từ 1 đến 10.  

 

(c2): Nếu mọi người trong nhà không ai có “phản ứng” khi nghe Niệm Phật, nên có một máy 

niệm Phật để trên bàn thờ, mở nghe suốt ngày đêm. Đây là cách tốt nhất giúp người thân gieo 

duyên với pháp môn Niệm Phật. Còn mình thì được lợi: câu niệm Phật chẳng rời tai. 

http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/11/dai-lao-hoa-thuong-thich-tri-tinh-day-ve-cach-nhat-tam-tinh-tan-va-chuyen-hoa-vong-niem/
http://www.duongvecoitinh.com/index.php/2012/11/dai-lao-hoa-thuong-thich-tri-tinh-day-ve-cach-nhat-tam-tinh-tan-va-chuyen-hoa-vong-niem/


 

Hãy nghe, niệm thầm và ký số đúng bất cứ lúc nào. Lúc ấy, tai nghe, miệng niệm thầm và ký số 

đúng nữa thì có phiền não nào cũng tiêu tan. Làm được vậy, phước báo nhiều vô cùng. Do đó, 

ta hãy tận dụng mọi lúc: nên niệm thầm lúc nấu cơm, rửa chén, quét nhà, quét sân. Thậm chí 

ngay cả khi ăn cơm ta cũng vẫn niệm Phật được, tức là nghe từ máy niệm Phật và niệm thầm 

trong trí.  

Xin được nhắc lại, lúc đầu mới tập ký số, rất khó ký số đúng. Phải mất một thời gian dài, tùy 

theo người, có người mất một năm, có người mất nhiều hơn, mới thực hành tốt để vọng tưởng 

bớt lần. 

Sở dĩ tâm không thể chuyên nhất vì nghiệp chướng còn sâu nặng. Đến lúc nào đó, càng niệm 

Phật ký số đúng, vọng niệm càng ít dần. Tức nghiệp chướng đã được tiêu trừ bớt. Vì “Chí tâm 

niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sinh tử.” 

   

Nhờ có máy niệm Phật bên mình, hãy áp dụng cách niệm thầm 10 câu và ngừng để nghe 10 

câu, ta vẫn không thấy mệt nên có thể niệm lâu được. Mở lớn để nghe khi không sợ làm phiền 

người xung quanh. Nếu không mở lớn được thì cắm dây nghe vào tai, phải vặn lớn loa mới nghe 

được. Quí vị nhớ để phần phát âm làm sao cho âm thanh hướng ra phía ngoài. Đừng chĩa thẳng 

nút nghe vào tai. Coi như ta nghe âm thanh từ ngoài đưa vào, sẽ không nhức tai.  

 

(c3):Với những người già, người thường làm việc bằng chân tay và người có nhiều thời giờ rảnh 

rỗi nên có máy niệm Phật luôn mở nghe, giữ bên mình. Điều này rất có lợi mỗi khi ta phải nói 

chuyện với một ai đó. Nếu có máy niệm Phật, khi hết nói chuyện, câu niệm Phật vang lên bên 

tai, sẽ nhắc ta nhớ niệm lại ngay. Còn nếu không có máy niệm Phật ở bên, khi dứt chuyện, tâm ta 

sẽ rong chơi đây đó liền.  

 

 Khi đã thực hành tốt rồi, lúc nào quí vị cũng nên dùng trí để ký số, không dùng chuỗi hạt nữa.  

 

Áp dụng được những điều trên, hy vọng lâu ngày, lúc nào tâm ta cũng Nhớ Phật và Niệm 

Phật. Nhờ cách này, hy vọng có lúc, không cần máy niệm Phật mà tâm ta vẫn nhớ câu niệm 

Phật. 

   

Cầu nguyện lúc lâm chung, thân không tật bệnh, tâm luôn tỉnh táo, chắc sẽ Nhớ Phật và 

Niệm Phật. Chỉ cần niệm được 10 danh hiệu Phật vào lúc này thì coi như vĩnh viễn thoát 

khỏi vòng sinh tử, luân hồi. Đức Phật A Di Đà và Thánh Chúng sẽ đến đón ta về cõi Tây 

Phương Cực Lạc.  

  

(3d): Nên niệm A Mi Đà Phật 

 

Sau này, khi đã thuần thục, chúng tôi đề nghị ta nên chọn cách niệm A Mi Đà Phật vì trong 

nhiều máy niệm Phật, cách này niệm khá nhanh, 1 phút có thể niệm 52 danh hiệu Phật. Một giờ 

có thể niệm 3120 danh hiệu Phật. Sở dĩ chúng tôi muốn đề nghị thực tập cách niệm A MI ĐÀ 

PHẬT là vì những lí do sau đây: 

 

(d1): Xin mời quí vị vào đọc đầy đủ đề tài “Khai Thị Pháp Môn Niệm Phật- Hòa Thương Thích 

Trí Tịnh” ở link: https://thuvienhoasen.org/p27a5327/phan-ii-khai-thi-phap-mon-niem-phat, quí 

vị sẽ thấy sự huyền bí khi niệm A Mi Đà Phật. 

https://thuvienhoasen.org/p27a5327/phan-ii-khai-thi-phap-mon-niem-phat


 

Ngoài ra, Hòa Thượng còn nói niệm “A Mi Đà Phật” có kết quả như sau:                     

 

1.Sáu tiếng hồng danh đây nổi rõ nơi tai cũng như nơi tâm, khác hẳn sự mờ mờ lọt sót của tiếng 

“di” trong thời trước.                

2.Khi niệm ra tiếng, từ năm ngàn câu mỗi thời trở lên, môi lưỡi càng lúc càng nhại, càng chuyên, 

càng lanh. Khác hẳn sự trệ môi cứng lưỡi của những ngày niệm khi xưa. (tức niệm A Di Đà Phật)                                               

3.Niệm ra tiếng với A-mi khỏe hơi hơn niệm ra tiếng của A-di khi trước, nhờ vậy mà mỗi thời 

niệm được lâu và nhiều. 

  

Sau khi đọc lời nhận xét trên, chúng tôi đã thử áp dụng dùng máy niệm A Mi Đà Phật và thấy 

nếu niệm nhanh và nhiều thì niệm chữ Mi dễ hơn niệm chữ Di và không cảm thấy mau mệt.  

 

Có thể vì niệm chữ Di phải đưa hơi ra nhiều hơn. Và cũng có thể vì dùng lưỡi đọc chữ Di 

khó hơn dùng lưỡi đọc chữ Mi. 

 

(d2): Ngòai ra còn thêm một lí do nữa cũng rất thuyết phục để nên dùng A Mi Đà Phật. Đó 

là theo Wikipedia.org qua đường link:  

https://en.wikipedia.org/wiki/Amit%C4%81bha 

thì nhiều ngôn ngữ Châu Á mà người dân theo pháp môn Tịnh độ đều dùng MI như các 

thứ tiếng sau: (xin mở link trên và đọc khung chữ nhật bên phải sẽ thấy chi tiết sau) 

 

Sanskrit: Amitābha  

Chinese: A-mi-tʻuo Fo 

Japanese:  Amida Butsu 

Khmer: a-mi-daa-pheak 

Korean: Amita Bul 

Mongolian: Amindavaa 

Thai: Phra Amitapha Phuttha 

 

Còn tiếng Anh cũng gọi tên vị giáo chủ cõi Cực Lạc là Amitabha Buddha.  

 

Trong số các thứ tiếng vừa kể, Sanskrit còn được gọi là “Tiếng Sanskrit -Phật giáo này rất 

gần với tiếng Sanskrit cổ điển (Classical Sanskrit). Giờ đây đại chúng ưa chuộng tiếng Sanskrit 

và dùng nó như là một phương tiện để truyền bá tư tưởng. Sanskrit không còn là thánh ngữ dành 

riêng cho đẳng cấp Bà-la-môn nữa.” Đoạn trên được trích từ: 

(https://thuvienhoasen.org/a26934/ngon-ngu-cua-duc-phat-thich-ca-va-ngon-ngu-cua-kinh-dien-

phat-giao) 

 

Vì những lí do vừa nêu, chúng tôi thấy nên dùng A Mi Đà Phật. 

Mong rằng nếu nhận xét trên của chúng tôi không hợp với sự hiểu biết của nhiều người, 

xin quí vị vui lòng bỏ qua cho.  

 

(3đ): Một Vài Điều Người Tu Tịnh Độ Cần Biết Để Tinh Tấn Niệm Phật: 

 

Trong sách “Phát Bồ Đề Tâm” tác giả Đại Sư Thật Hiền, dịch giả Thầy Thích Trí Quang có 

https://en.wikipedia.org/wiki/Amit%C4%81bha
https://thuvienhoasen.org/a26934/ngon-ngu-cua-duc-phat-thich-ca-va-ngon-ngu-cua-kinh-dien-phat-giao
https://thuvienhoasen.org/a26934/ngon-ngu-cua-duc-phat-thich-ca-va-ngon-ngu-cua-kinh-dien-phat-giao


những câu sau đây, người Tu Tịnh Độ cần biết để tinh tấn niệm Phật. Xin quí vị cùng chúng tôi 

cố gắng nhớ phần đã chuyển thành văn vần để thực hành: 

 

(đ1):... nhất tâm chấp trì danh hiệu của Phật hơn cả sự bố thí đến trăm năm. 

 

(đ1): Chấp trì Thánh Hiệu nhất tâm 

Hơn cả bố thí trăm năm ta làm. 

 

 

(đ2):Hễ sợ cái khổ địa ngục thì sự tinh tiến tự sinh. 

 

(đ2): Nhớ khổ địa ngục mà khiếp kinh 

Niệm Phật tinh tiến tự sinh liền liền. 

    

(đ3):Nhớ cái mau chết chóc thì tính biếng nhác tự diệt. 

   

(đ3): Nghĩ chết có thể đến bất ngờ, 

Niệm Phật biếng nhác, chần chờ tự tan. 

    

(3e): Đề nghị lập nhóm tu Niệm Phật ở nhà cho những người không ở gần chùa Tịnh Độ 

khi có đủ điều kiện: 

 

(e.1): Cách niệm Phật xin trình bày dưới đây chỉ cần 2 người và nên niệm A Mi Đà Phật.  

 

Để đỡ mệt khi niệm nhiều: 

- xin quí vị nên niệm sao cho người kia đủ nghe. 

- Người A chỉ niệm 5 danh hiệu Phật rồi ngừng. Và tiếp theo là lắng tai nghe người B niệm. 

-Tiếp: người B cũng niệm 5 danh hiệu Phật rồi ngừng. Và lắng tai nghe người A niệm. 

 

Cả 2 người nên cố gắng nhớ khi niệm tới chữ Phật hãy kí số. Tuy chỉ niệm 5 danh hiệu Phật 

nhưng không kí số, chắc chắn sẽ có nhiều lần niệm thiếu hoặc thừa. Lúc đầu chưa quen có thể 

niệm chậm để kí số cho đúng. Về sau, quen rồi, đọc nhanh hơn.  

Nếu có 2 người hợp ý, tu theo cách này cũng thú vị lắm, nhất là sau một buổi tu, cả hai đều kí số 

đúng nhiều.  

Dùng bàn tay để kí số: vì chỉ niệm có 5 danh hiệu Phật rồi ngừng để nghe người bên kia niệm 

nên cả hai chỉ cần dùng 5 ngón tay để kí số. Hãy xòe bàn tay ra để trên bàn hoặc trên đùi. Niệm 

tới chữ Phật thứ nhất, ấn nhẹ ngón tay cái xuống đùi (hay bàn). Tiếp tới chữ Phật thứ 2, ấn nhẹ 

ngón tay trỏ xuống đùi,…Cứ vậy cho tới ngón tay út là hết danh hiệu Phật thứ  5. Sau đó, ngồi 

nghe người bên kia niệm, ta vừa nghe tới chữ Phật, vừa ấn ngón tay xuống đùi để xem người kia 

niệm đúng hay sai. 

-Và cứ vậy, niệm cho được 30 phút, chắc chắn sẽ không cảm thấy mệt.     

 

(e.2): Có nhiều người không kiên trì để tu niệm Phật một mình theo những cách chúng tôi đã 

trình bày. Chúng tôi mong quí vị cố gắng tổ chức từng nhóm nhỏ tu ở nhà. Cách tu này cần số 

người tham dự khoảng 3 tới 4 người, vì ít người quá dễ sinh chán nản. Còn đông người hơn, lực 

tu tập sẽ rất mạnh, tâm chúng ta thấy rất hăng hái, phấn khởi.  



Ngoài những người có tín tâm tham dự nhóm, nên kêu gọi thêm những người tật bệnh và người 

già cả,... đến tham gia. Chỉ cần họ tới ngồi nghe hoặc nếu niệm Phật thầm được thì tốt hơn. Điều 

này rất lợi cho mình là có đông người, “nhóm tu tập” tự nhiên thấy có sinh khí. Còn ai kêu gọi 

người đến tham dự, được phước rất nhiều. Và họ đến là giúp họ tội diệt phước sinh. Vì: 

    

-Chí tâm niệm Phật một câu, tiêu trừ được trọng tội trong 80 ức kiếp sinh tử. 

-Niệm Phật một câu, phước sinh vô lượng. 

 

Cả nhóm Ngồi Niệm Phật Ký Số, thực hành như cách 2 người trình bày ở trên. Dùng máy 

niệm Phật 4 chữ A Di Đà Phật, không có nhạc. Nếu không có máy niệm Phật mà nhóm chỉ có 3 

người, ta vẫn chia làm 2 được. Rồi thực hành niệm A Mi Đà Phật như nhóm 2 người ở trên. 

Thời gian tùy ý, có thể 30 phút một đợt. Khi mệt thì nghỉ xả hơi chừng 10 phút. Một buổi niệm 2 

đợt, nếu đủ sức.  

 

Thực tập tốt cách tu vừa trình bày, hy vọng quí vị sẽ có một số tư lương đáng kể để làm 

hành trang lúc lâm chung. Xin ghi nhớ mấy câu thơ sau để tạo niềm tin tha thiết vào pháp môn 

niệm Phật và cùng chúng tôi gắng sức tu tập hằng ngày: 

     

Phật dạy rất nhiều pháp tu, 

Chỉ có Tịnh Độ là thù thắng thôi. 

Chí tâm niệm Phật không ngơi, 

Như buồm xuôi gió, một đời vãng sanh. 

 

(e.3): Để phần thực tập thêm hăng hái, phấn khởi, xin đề nghị “nhóm tu tập” nên thỉnh về 

đọc quyển Kinh A Di Đà bằng tiếng Việt rất dễ hiểu. Xin đừng dùng kinh bằng âm Hán vì đọc 

âm Hán, sẽ không hiểu gì đâu. Rồi về chuyền tay nhau đọc để thấy cảnh thù thắng ở Tây Phương 

Cực Lạc và những điều lợi ích của câu niệm Phật rồi sinh tâm tha thiết với việc hành trì. 

      

(4): Rất Quan Trọng: Phải Thường Xuyên Sám Hối Với Oan Gia Trái Chủ: 

Chúng ta cần sám hối bao nhiêu ác nghiệp mà ta đã đối xử rất tàn ác với các chúng sanh trong 

kiếp này và cả trong nhiều đời từ vô lượng kiếp ở quá khứ. Những chúng sanh đó thường được 

gọi là oan gia trái chủ. Người tu tịnh nghiệp nên đặt nặng việc sám hối với oan gia trái chủ và 

hồi hướng công đức làm được cho họ và cầu nguyện cho họ được sinh về cảnh giới an lành hoặc 

về Tây Phương Tịnh Độ. Nếu ta biết làm những điều vừa nói để giải trừ những oán kết thì vào 

giờ cận tử nghiệp, họ sẽ không đến đòi nợ, quấy rầy, tâm ta sẽ được an ổn, nhớ Phật và niệm 

Phật. Còn như ta không tỏ chút ăn năn, hối hận nào để xoa dịu nỗi hận thù của họ, họ sẽ tìm đủ 

mọi cách để trả thù. Chẳng hạn có người bị ung thư là do oan gia trái chủ nhập vào để trả thù. 

(5): Ba món Tư Lương Tín, Hạnh, Nguyện: 

Chúng tôi vừa trình bày phần thực tập “Hạnh” trong 3 món tư lương Tín, Nguyện, Hạnh. Hai 

phần còn lại là Tín và Nguyện cũng rất quan trọng. Ở đây chúng tôi xin trích dẫn một đoạn ngắn 

để quí vị nắm được phần chủ yếu của Tín và Nguyện do Ấn Quang Đại Sư khai thị::  

   

“Hữu tình phàm phu nghe nói pháp môn Tịnh Ðộ này thì hãy nên tin Sa Bà rất khổ, Tây Phương 

cực vui, phải tin rằng từ nhiều kiếp đến nay, ta nghiệp chướng sâu nặng, nếu chẳng nhờ vào Phật 



lực khó lòng xuất ly; phải tin hễ cầu vãng sanh thì đời này sẽ quyết định được vãng sanh, phải 

tin niệm Phật quyết định là được Phật từ bi nhiếp thọ. Do tin như vậy, kiên định nhất tâm 

nguyện lìa Sa Bà như tù nhân muốn thoát khỏi lao ngục, không hề có tâm luyến tiếc. Nguyện 

sanh Tây Phương như lữ khách mong trở về cố hương, há có ý niệm chần chừ.” 

   

(6):Thành Tựu Đem Đến Từ Câu Niệm Phật Thật Vi Diệu Khó Lường:    

Di hài của một Hòa Thượng vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm chôn cất. 

   

Xin kính mời quí vị vào đọc đầy đủ bài viết bên dưới qua đường dẫn: 

http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/con-nguoi-vn/6479-Quan.html 

 

Còn dưới đây, xin kính mời quí vị đọc phần lược trích để có niềm tin kiên cố vào Pháp Môn 

Niệm Phật: 

    

Quảng Ngãi: Hài cốt của Hòa Thượng Minh Đức trải qua 26 năm vẫn còn nguyên vẹn. 

 

21/01/2011 05:51:00                    Thích Nguyên Như 

  

Vào lúc 8 giờ tối ngày 11-01-2011, tại chùa Long Bửu – thôn Xuân Vinh – huyện Nghĩa 

Hành – tỉnh Quảng Ngãi, Môn đồ pháp quyến cùng Phật tử địa phương đã trang nghiêm tổ 

chức buổi lễ khai quật và di dời hài cốt của cố Đại lão Hòa Thượng thượng Minh hạ Đức 

qua tháp mới.  Nhưng khi được đào phần đất lên thì có một điều quá ngạc nhiên là: di hài 

của ngài vẫn còn nguyên vẹn sau 26 năm chôn cất. 

Đây như là một tấm gương sáng ngời về sự tu tập của ngài, có giá trị về thân giáo. Một minh 

chứng có thật về sự nghiêm trì giới luật, niệm Phật vãng sinh, giáo hóa chúng sinh, là bậc mô 

phạm đạo hạnh trong tòng 

lâm………………………………………………………………………. 

…........................................................................................................................................................

Trước khi Hòa thượng về chốn an dưỡng cõi tịnh độ an vui. Ngài để lại di chúc cho hàng Tăng 

chúng và tín đồ Phật tử Đà Lạt - Lâm Đồng. Ngài dường như biết trước được ngày giờ ra đi, giũ 

bỏ cõi ta bà phiền não ô trược. Trước lúc lâm chung ngài cùng với đại chúng niệm Phật, 

hướng về dung tướng Đức Phật A Di Đà mà niệm Phật và Ngài đã ra đi trong tiếng niệm 

Phật của đại chúng. Nhẹ nhàng xả bỏ huyễn thân, thâu thần viên tịch vào lúc 3 giờ ngày 

19/01/Ất sửu, tức ngày 8/02/1985. Nhục thân ngài được tôn trí trong bảo tháp phụng lập tại 

khuôn viên già lam tổ đình Long Bửu – tỉnh Quảng Ngãi.  

  

Bài viết rất là dài, chắc chắn không làm sao tránh khỏi những lỗi lầm, kính mong quí vị thiện tri 

thức chỉ dạy cho những chỗ còn thiếu sót để chúng tôi kịp thời sửa chữa. Theo đó, chúng tôi có 

bài học đầy đủ về đề tài vừa trình bày để cố gắng tu tập. Chúng tôi xin thành kính tri ân. 

    

Cuối cùng, nếu bài viết này có đem lại chút lợi lạc nào cho những bạn đạo hữu duyên, chúng tôi 

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

Độ. 

Chúng tôi xin cám ơn quí vị đã đọc bài viết và cố gắng thực hành./. 

http://www.daophatngaynay.com/vn/phatgiao-vn/con-nguoi-vn/6479-Quan.html
http://www.daophatngaynay.com/vn/author/goibaidaophatngaynay/

