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Hành Giả Tịnh Độ 
Der Praktizierende des Reinen Landes 

 
Thích Như Tú 

 
Pháp môn niệm Phật thật giản dị, gần gũi và được xem như dễ tu nhất so 

với các pháp môn khác. Tuy vậy, nhưng hành giả không chỉ tinh tấn niệm Phật 
mà còn phải quán tưởng, phải nhất tâm trì tụng những lời kinh Phật.  

 
Trong Thập Lục Quán có dạy rằng: "nếu chúng sanh nào muốn sanh qua 

cõi nước Cực Lạc kia thì phải mở ba thứ tâm. Một là nhất tâm thành kính, có 
lòng từ bi, không sát sinh hại vật, giữ gìn đạo đức. Hai là tâm lượng rộng sâu, 
đọc tụng kinh điển. Ba là tâm phải phát nguyện hồi hướng, một lòng không mỏi 
mệt hướng đến Tây phương". Khi hành giả đã phát nguyện viên mãn, đem công 
đức ấy giúp đỡ hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Mang tâm lượng rộng độ gặp 
Đức A Di Đà, được Phật thọ ký mau thành chánh giác để trở lại Ta Bà hoá độ 
chúng sanh. 

 
Đức Phật Thích Ca đã tận tình thương tưởng chỉ dạy cho chúng ta biết 

chỗ mà về, lại dạy cho chúng ta biết cần những tư lương gì để đủ đi đến nơi và 
về đến chốn. Tư lương mà Đức Phật Thích Ca dạy đó là 12 lời nguyện của Phật 
Dược Sư. Nếu hành giả nương theo 12 lời nguyện ấy mà hành trì thì không 
những về ngay nơi cõi Tịnh Độ mà còn giúp chúng sinh trong cõi Ta Bà này 
hưởng phúc vô cùng. 

 
Nên Trong kinh Dược Sư, Đức Phật đã dạy cho Mạn Thù Thất Lợi tức 

Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát rằng: "nếu trong hàng tứ chúng và người thiện 
nam tín nữ đều thọ trì tám phần trai giới, hoặc trong một năm, hoặc ba tháng, 
vâng giữ giới pháp làm nơi y chỉ tu học, rồi đem căn lành này nguyện sanh về 
chỗ Phật Vô Lượng Thọ ở thế giới Cực lạc Tây phương đặng nghe chánh pháp; 
nhưng nếu chưa quyết định mà nghe được danh hiệu Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai, thì khi mạng chung cũng sẽ được tám vị đại Bồ tát như Văn 
Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí, Vô Tận Ý, Bảo Đàn Hoa, Dược 
Vương, Dược Thượng và Di Lặc từ trên không trung đi đến đưa đường chỉ lối 
cho, thì liền được vãng sanh trong những hoa báu đủ màu.  

 
Hành giả tu tịnh độ mà không học lời trong kinh Dược Sư thì rất thiếu sót 

vậy. 
 

Thích Như Tú 
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Der Praktizierende des Reinen Landes 
 
 

Thich Nhu Tu 
 
 
Die Buddha-Namen Rezitationsmethode ist einfach, vertraut und wird im 

Vergleich zu anderen Methoden als die am einfachsten zu kultivierende 
angesehen. Jedoch rezitiert der Praktizierende nicht nur fleissig den Namen des 
Buddha, sondern muss auch die Lehren des Buddha in den Sutras zielstrebig 
visualisieren und rezitieren.  

 
Im Sutra über die Sechszehn Visualisierungen lehrte: "Wenn ein 

Lebewesen im Reinen Land geboren werden will, muss er drei mentalen 
Faktoren besitzen. Der erste Faktor ist: Respekt mit Herz, Mitgefühl, Tierliebe, 
moralische Verhalten. Der zweite Faktor ist: ein grosses Herz haben, fleissig 
Sutras rezitieren. Der dritte Faktor ist: ein Gelübde ablegen, sich allen 
Lebewesen zu widmen und sich unermüdlich dem westlichen Reinen Land zu 
zuwenden". Wenn der Praktizierende das Gelübde abgelegt hat, leistet er 
Verdienste, hilf und widmet sich allen Lebewesen. Mit diesem grosszügigen 
Herzen wird er Amitabha Buddha begegnen. Amitabha Buddha wird ihm 
erklären, dass er bald erleuchtet wird. Er wird in die Welt zurückkehren, um 
Lebewesen vom Leiden und Wiedergeburt zu befreien. 
 

Shakyamuni Buddha lehrte uns liebevoll, wohin wir gehen sollen. Auch 
lehrte Buddha uns, was wir benötigen, um ans Ziel ankommen zu können. Was 
ein Praktizierende braucht, sind die zwölf Gebete des Medizin-Buddha. Wenn 
der Praktizierende diese zwölf Gebete befolgt und übt, wird er nicht nur im 
Reinen Land geboren, sondern kann auch Lebewesen in dieser Welt helfen, 
glücklich zu sein. 
 

Im Medizin-Sutra lehrte Buddha Manjushiri Bodhisattva: "Wer den 
achtfachen Pfad (acht Lebensregeln) in einem Jahr oder in drei Monaten 
ununterbrochen praktiziert, auch wenn er sich noch nicht für das Reine Land 
entschlossen hat, genügt es, wenn er den Namen des Medizin-Buddha hört, er 
wird nach seinem Tod von den acht Bodhisattvas geführt und sofort in einem 
friedlichen Ort wiedergeboren". Es ist sehr falsch, wenn ein Buddhist, der die 
Praxis des Reinen Landes kultiviert, denkt, er müsse das Medizin-Sutra nicht 
lernen. 

 
Thich Nhu Tu 


