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NIỀM VUI MÙA XUÂNHOẠT ĐỘNG PHẬT SỰ

1. Đôi nét về niệm Phật
Phật A Di Đà là một vị Phật có hạnh 
nguyện lớn độ sanh bằng 48 lời đại 
nguyện. Đây là vị Phật được đức 
Phật Thích Ca tán thán và chỉ dạy 
cho chúng sanh pháp môn tu niệm 
Phật để được vãng sanh về nơi Cực 
Lạc, thế giới của Phật A Di Đà. Điều 
này được minh chứng qua 3 kinh là 
Kinh A Di Đà, Kinh Vô Lượng Thọ và 
Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Phật giáo 
Trung Hoa xiển dương rất mạnh 
pháp môn niệm Phật và pháp môn 
này đã trở thành một tông phái lớn 
với tên gọi Tịnh Độ Tông. Khi vào 
Việt Nam, tông này đang trên đà 
phát triển khắp cả nước. Bởi tính 
ứng dụng dễ hành trì và lợi ích thiết 
thực của nó trong cuộc sống hàng 
ngày cho nên pháp môn niệm Phật 
hầu như trở thành pháp tu chủ đạo 
của người Phật tử ngày nay.
Kinh Pháp Cú, Phật ngôn 296, đức 
Phật cũng đã dạy rằng:

Đệ tử Go-ta-ma
Luôn luôn tự tỉnh giác
Vô luận ngày hay đêm
Thường tưởng niệm Phật đà.
(HT. Minh Châu dịch)

Trong tiếng Pali, ân đức Phật là 
Buddhaguna. Niệm ân đức Phật 
là Buddha-nussati. Anu có nghĩa 
là lặp đi lặp lại. Sati có nghĩa là 
niệm. Buddha-nussati có nghĩa là 
niệm nhiều lần và quán tưởng sâu 
sắc về các ân đức của Phật. Mỗi ân 
đức Phật có 2 ý nghĩa. Ý nghĩa thứ 
nhất có tính trừu tượng. Nó hàm 
ý về những trạng thái tâm sinh 
khởi trong tâm thức của đức Phật. 
Ý nghĩa thứ hai có tính cụ thể. Nó 
nói về quá trình vận hành liên tục 
của ngũ uẩn xảy ra cùng lúc với 
những trạng thái tâm kể trên 9 ân 
đức Phật gồm: Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhơn 
Sư, Phật, Thế Tôn. Ngoài đức Phật 

ra, không có một Sa-môn, Bà-la-
môn, chư thiên, Phạm thiên nào 
có thể có đủ những ân đức nầy. 
Chín ân đức nầy không phải do 
nhân vật nào trong cõi trời và 
người tự ý xưng tán để diễn tả 
lòng kính phục và biết ơn của họ 
đối với đức Phật. Chín ân đức nầy 
tự phát khởi lên đến chư Phật quá 
khứ, hiện tại, và vị lai cùng lúc 
với Trí tuệ hoàn toàn sáng suốt 
thông hiểu các pháp không dư 
sót (Sabbannutanana) khi Ngài 
vừa thành đạo dưới cội Bồ-đề. 
Chín danh hiệu nầy đã được đức 
Phật khẳng định là danh hiệu của 
Ngài khi Ngài giảng pháp cho 
chư thiên và loài người. Ðiều này 
đã được chính thức ghi chép lại 
trong các kinh điển đạo Phật(1).

 2. Một ngày niệm Phật tại 
Tịnh xá Lộc Uyển
Để khóa tu một ngày niệm Phật 
diễn ra tốt đẹp, Ban điều hành 
chương trình tu học như sau:

Khóa Tu Một Ngày Niệm Phật 
& Đêm Hoa Đăng Vía Phật A Di Đà

Tại Tịnh Xá Lộc Uyển
ĐĐ. GIÁC NHUẬN

Hòa chung trong không khí 
tu học diễn ra ngày càng sôi 
động trong cả nước, trong 
đó pháp môn niệm Phật 
được ứng dụng hàng đầu, 
Ban điều hành Tịnh xá Lộc 
Uyển, Q. 6 đã tổ chức khóa 
tu một ngày niệm Phật và 
tổ chức đêm hoa đăng làm 
lễ vía Phật A Di Đà vào ngày 
17 tháng 11 năm Canh Dần 
(22- 12- 2010). Đạo tràng niệm Phật tại TX. Lộc Uyển - TP.HCM
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Xuân   Tân Mão

Thành phần Ban Tổ chức:
Chứng minh: HT. Giác Tuấn
Trưởng ban: ĐĐ. Giác Nhuận
Phó ban: ĐĐ. Giác Thiện 
Phó ban: ĐĐ. Giác Minh 
Ủy viên: Chư Tăng Tịnh xá Lộc Uyển
Chương trình:
Buổi sáng:
- 5h00 - 5h30: Nguyện hương, 
dâng trầm và đảnh lễ  Phật
- 6h00 -  7h00: Điểm tâm
- 7h00 -  8h15: Tụng kinh Vô Lượng 
Thọ
- 8h30 - 9h15: Thuyết pháp
- 9h30 - 10h00: Kinh hành niệm Phật
- 10h15 - 10h45: Tĩnh tọa niệm Phật
- 11h00 - 12h00: Thọ trai
- 12h00 - 13h15: Chỉ tịnh
Buổi chiều: 
-1h30- 2h45: Tụng kinh Vô lượng thọ.
- 3h00 - 3h30: Đọc 12 lời nguyện 
và 24 lời nguyện niệm.
- 3h45 - 4h45: Kinh hành và đọc 48 
lời đại nguyện của Đức Phật A Di.
- 5h00: Tiểu thực.
Buổi tối: 
- 6h30 - 7h30: Tụng kinh Di Đà.
- 7h45 - 8h15: Hoa đăng niệm Phật.
- 8h30: Phát lộc cho Phật tử.
- Hoàn mãn. 
    
Khi những tia sáng đầu tiên xuất 
hiện phía chân trời báo hiệu bình 
minh đang lên trong ngày vía Phật A 
Di Đà thì chư Tăng Tịnh xá Lộc Uyển, 
các Phật tử cũng bắt đầu đến Tịnh xá 
để cùng quý Sư cử hành nghi thức 
khai lễ cho ngày tu. Đúng 5 giờ khi 
quý Sư và các Phật tử trang nghiêm 
đạo tràng ở giữa sân Tịnh xá, Đại 
đức Giác Minh đối trước tôn tượng 
đức Phật A Di Đà trang nghiêm trên 
khán đài nguyện hương, dâng trầm 
và cùng đại chúng đảnh lễ Phật. 

Sau giờ điểm tâm, chư Tăng và 
quý Phật tử chính thức vào thời 
khóa tu một ngày niệm Phật theo 
đúng chương trình Ban điều hành 
đã đề ra. Suốt một ngày, các hành 
giả tụng kinh, niệm Phật và kinh 
hành trì niệm danh hiệu Phật A 
Di Đà. Trong đó, đại chúng tụng 

kinh Vô Lượng Thọ, cùng đọc 12 
lời nguyện, 24 lời nguyện niệm 
và 48 lời đại nguyện của Phật A Di 
Đà. Cũng trong ngày tu này, Đại 
đức Giác Nhuận - Phó Ban điều 
hành Tịnh xá Lộc Uyển đã có buổi 
thuyết pháp nói về ý nghĩa niệm 
Phật cho quý Phật tử hiểu rõ hơn 
về pháp môn niệm Phật mà đại 
chúng đang hành trì.

Nhìn chung, nhờ có chương trình 
tu cụ thể và phù hợp nên ngày tu 
niệm Phật có sự tham gia của chư 
Tăng tại Tịnh xá và có hơn 100 Phật 
tử xa gần trở về tham dự. Tất cả đều 
tinh tấn tu học theo đúng chương 
trình, nhưng hơn hết là tinh thần 
tu học tự giác đã giúp ngày tu đạt 
được nhiều điều an lạc.

3. Đêm hoa đăng
Sau nhiều ngày chuẩn bị bằng sức 
lao động của chư Tăng trú xứ từ 
việc dựng khán đài, trang trí, cắm 
hoa, treo đèn cho đến khâu hậu 
cần, cuối cùng mọi việc cũng hoàn 
tất trước đêm lễ chính thức. Vì vậy, 
vào lúc 19 giờ với sự tham dự đông 
đảo của gần 1.500 Phật tử, Ban 
điều hành chính thức làm lễ hoa 
đăng vía Phật A Di Đà. Đây cũng là 
phần cuối trong chương trình một 
ngày tu niệm Phật.

Đúng 19 giờ, khi bên trong giảng 
đường, sân trước và sân sau khán 
đài chính đã chật cứng các Phật 
tử, Đại đức Giác Nhuận thắp lên 
ngọn lửa đầu tiên khai mạc đêm 
hoa đăng. Từ tay Đại đức, ngọn lửa 

lan tỏa thắp sáng các ngọn đèn đã 
được bày trí trước đó ở khắp mọi 
chỗ ngồi. Khi các ngọn nến đã được 
thắp lên, Chư Tăng và các Phật tử 
tụng kinh A Di Đà theo nghi thức 
của hệ phái Khất Sĩ. Sau thời kinh, 
Đại đức Minh Sĩ hướng dẫn cho 
các Phật tử kinh hành niệm Phật 
với ngọn hoa đăng trên hai tay. 
Hàng ngàn người con Phật hòa âm 
trong tiếng niệm Phật Di Đà dưới 
ánh nến chiếu soi lung linh như thể 
hiện niềm tin vào Phật pháp nhiệm 
mầu có thể chuyển hóa khổ đau 
cho những người quy hướng theo 
Phật pháp. Từ trong giảng đường 
cho đến ngoài sân, các Phật tử kinh 
hành theo vòng tròn khép kín của 
hai hàng người. Phía trên quần thể 
tháp và tượng Phật, các Phật tử đi 
thành vòng tròn lớn xung quanh 
từ trái sang phải. Trong tiếng niệm 
Phật hòa điệu, trong nhịp bước 
song hành, trong ánh lửa nhẹ 
nhàng ấm cúng cả Tịnh xá như 
hưởng niềm an lạc thiêng liêng 
trong đêm lễ hoa đăng. Đây chính 
là sự sống chung tu học trong phút 
giây hiện tại mà Tổ sư Minh Đăng 
Quang đã từng dạy khi Ngài còn đi 
hành đạo khắp nơi. 

Đêm hoa đăng khép lại khi các 
Phật tử đem những ngọn đèn trên 
tay tôn trí xung quanh tôn tượng 
Phật và Bồ tát phía ngoài sân Tịnh 
xá. Trong niềm hoan hỷ vô biên, 
chư Tăng đã phát lộc cho các Phật 
tử như một món quà có ý nghĩa, 
đánh dấu một ngày tu tinh tấn và 
đầy an lạc.
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