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TÂY PHƯƠNG PHÁT NGUYỆN VĂN 
 
Hán văn: LIÊN TRÌ Đại Sư 
Việt dịch: HUYỀN THANH 
  
_ Cúi lậy Tây Phương An Lạc Quốc Tiếp Dẫn Chúng Sinh Đại Đạo Sư 
Nay con phát nguyện, nguyện vãng sinh 
Nguyện xin Từ Bi thương nhiếp thọ  
 
_ Đệ Tử (họ tên là….) khắp vì bốn ân, ba cõi, chúng sinh trong Pháp Giới.  
Vì cầu nơi Đạo Vô Thượng Bồ Đề, Nhất Thừa của chư Phật, cho nên chuyên 

Tâm trì niệm Hồng Danh vạn Đức của Đức Phật A Di Đà, cầu sinh về Tịnh Thổ. 
Lại do Nghiệp nặng, Phước mỏng, Chướng sâu, Huệ kém, Tâm nhiễm dính dễ 

bùng cháy, Đức trong sạch khó thành. 
Nay ở trước mặt Phật, năm vóc ân cần, dốc hết sức một lòng cúi đầu chân thành 

Sám Hối. 
 
_ Con với chúng sinh từ Kiếp lâu xa đến nay, mê mờ Bản Tâm trong sạch, buông 

thả Tham Sân Si, nhiễm dính ba nghiệp ô uế, vô lượng vô biên tội dơ bẩn đã làm, vô 
lượng vô biên Oán Nghiệp đã kết tạo…Nguyện đều tiêu diệt. 

Từ ngày hôm nay, lập Thệ Nguyện sâu:  
Xa lìa Pháp ác, thề chẳng dám làm nữa.  
Siêng tu Thánh Đạo, thề chẳng lùi rớt.  
Thề thành Chính Giác, thề độ chúng sinh 
Xin Đức Phật A Di Đà dùng sức nguyện Từ Bi, chứng biết cho con, thương xót  

cho con, gia bị cho con 
 
_ Nguyện con trong Thiền Quán, bờ mé của mộng mỵ…được nhìn thấy Đức Phật 

A Di Đà, thân màu vàng ròng, được đi qua cõi báu trang nghiêm của Đức Phật A Di 
Đà, được nương nhờ Cam Lộ Quán Đỉnh của Đức Phật A Di Đà, ánh sáng chiếu thân, 
đưa bàn tay xoa đầu của con, dùng áo che trùm thân con, khiến cho con tự trừ được 
Chướng của đời trước, tăng trưởng căn lành, phiền não đều trống rỗng, phá ngay Vô 
Minh, đột nhiên khai ngộ Viên Giác Diệu Tâm, cảnh Tịch Quang chân thật thường 
được hiện ra trước mặt, đến khi mạng sắp hết, đoán biết được Thời đến. Thân không có 
tất cả bệnh khổ, ách nạn. Tâm không có tất cả tham luyến, mê hoặc. Các căn vui thích, 
Chính Niệm rõ ràng, an lành buông bỏ Nghiệp Báo như nhập vào Thiền Định. 

Đức Phật A Di Đà cùng với Quán Âm, Thế Chí, các Chúng Hiền Thánh phóng 
ánh sáng tiếp dẫn, đưa tay nâng dắt.  

Lầu gác, phướng, phan, hương lạ, nhạc Trời, Thánh Cảnh ở phương Tây…hiển 
bày trước mắt, khiến cho các chúng sinh nhìn thấy, nghe thấy  đều vui vẻ cảm thán, 
phát Tâm Bồ Đề. 

Vào lúc đó con nương theo đài Kim Cương đi theo sau Đức Phật, như khoảng 
búng ngón tay, sinh về nước Cực Lạc, bên trong ao bảy báu, trong hoa sen thù thắng. 
Hoa nở thấy Phật, thấy các Bồ Tát, nghe Pháp Âm màu nhiệm, đượcVô Sinh Nhẫn. Ở 
khoảng phút chốc, phụng sự chư Phật, gần gũi được Phật Thọ Ký.  

Được Thọ Ký xong, thảy đều thành tựu: ba Thân, bốn Trí, năm loại mắt, sáu 
Thông, vô lượng trăm ngàn Đà La Ni Môn, tất cả Công Đức. 

Sau đó chẳng vì cõi An Dưỡng (cõi Cực Lạc), vào chốn Sa Bà (Thế Giới Ta Bà), 
chia thân vô số khắp các nước ở mười phương. Dùng Thần Lực tự tại chẳng thể nghĩ 
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bàn, mọi loại phương tiện, độ thoát chúng sinh đều khiến lìa nhiễm dính, trở lại được 
Tâm trong sạch, đồng sinh về phương Tây, vào Địa Bất Thoái 

 
_ Nguyện lớn như vậy: 
“Thế Giới không cùng tận 
Chúng sinh không cùng tận 
Nghiệp chướng với phiền não 
Tất cả không cùng tận 
Nguyện của con cũng không cùng tận” 
 
Nguyện nay: lễ Phật, phát Nguyện, Công Đức tu trì… hồi thí cho hữu tình, báo 

đáp chung cho bốn Ân, cùng giúp cho ba cõi, chúng sinh trong Pháp Giới, đồng viên 
thành Chủng Trí  

_Hết_ 
04/12/2011 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


