
TẠI SAO LẠI NIỆM NAM MÔ A MI ĐÀ PHẬT? 
          (Bài này trích từ cuốn “Hương sen Vạn Đức” của Ngài Thích Trí Tịnh).  

Tại sao lại niệm “Nam mô A Mi Đ Phật”? 

Sáu chữ hồng danh đây nguyên là Phạn âm (tiếng Thiên Trúc). Hai 

chữ đầu (Nam mô) nguyên âm là Namo, ta quen đọc liền vần Nam mô, là 

lời tỏ lòng thành kính, có nghĩa là Quy y (về nương) và Quy mạng (đem 

thân mạng trở về). 

Chữ thứ sáu (Phật) nguyên âm là Buddha (Bụt Đa hay Bụt Thô), ta 

quen đọc gọn là Phật, chỉ cho đấng hoàn toàn giác ngộ (đấng Vô thượng 

Chánh đẳng Chánh giác). 

Ba chữ giữa (A Mi Đà) là biệt danh của đấng Cực Lạc giáo chủ, dịch 

nghĩa là Vô Lượng (Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ). Như trong Kinh, 

đức Bổn sư tự giải thích rằng: “Đức Phật ấy, quang minh vô lượng, soi 

suốt các cõi nước ở mười phương không bị cách ngại. Đức Phật ấy và 

nhân dân trong nước của Ngài thọ mạng vô lượng vô biên vô số kiếp”. 

Trong Quán Kinh, nói: “Nếu người chí tâm xưng danh hiệu của đức 

Phật đây, thời trong mỗi niệm diệt được tội sanh tử trong 80 ức kiếp và 

được vãng sanh…”. 

Trong Kinh Chư Phật Hộ Niệm nói: “Nếu người nghe danh hiệu của 

đức Phật đây mà chấp trì trong một ngày đến bảy ngày, nhất tâm bất loạn 

thời được thành tựu nhiều thiện căn phước đức. Đức Phật ấy và Thánh 

chúng sẽ hiện đến nghinh tiếp…”. 

Kinh Văn-thù Vấn Bát-nhã nói: “Nếu người chuyên xưng danh hiệu 

thời đặng chứng Nhất Hạnh Tam-muội và chóng thành Phật…”. 

Xem như lời của đức Bổn sư Thích-ca, đấng chân thật ngữ phán trên 

đây, thời thấy rằng ba tiếng hồng danh của đức Giáo chủ Cực Lạc có 

những năng lực bất khả tư nghị. Muốn được kết quả to tát như lời trong 

Kinh, hành nhân phải chí tâm xưng niệm, và phải xưng niệm đúng âm 

vận, chớ không nên như người Pháp gọi danh từ Chợ Lớn là Sô lông, 

hay Bà Rịa là Baria. 

Ba chữ A Mi Đà, nguyên là Phạn âm. Người Trung Quốc đọc là A Mi 

Thô và họ tụng xuôi là Á Mi Thồ. Danh hiệu ấy truyền qua xứ Việt ta bằng 

chữ Trung Quốc, biên sẵn trong các pho Kinh sách Trung Quốc. Người 

Việt ta cứ theo lệ phổ thông, chữ đâu đọc đó nên đọc là A Di Đà. Như đọc 

Nã-phá-luân để kêu Hoàng đế Napoleon (Na-po-lê-ông), cùng đọc Ba-lê 

để kêu kinh đô Paris (Pari). 

Với sự phiên âm bằng chữ Trung Quốc, người Trung Quốc đọc giống 

gần với nguyên âm, mà người Việt ta đọc sai quá xa. Giá như ta gặp 

Hoàng đế Pháp và gọi ông ta là Nã-phá-luân thời thật là đáng buồn cười. 



Với A Di Đà để gọi đức Giáo chủ Cực Lạc cũng theo lệ đó. 

Nhiều năm về trước, trong thời gian niệm Phật theo thông lệ Nam mô 

A Di Đà Phật, khi chuyên niệm nhiều (mỗi ngày từ hai vạn câu trở lên), tôi 

bị sự chướng là trệ tiếng trong lúc niệm ra tiếng và lờ mờ trong lúc niệm 

thầm. Giữa lúc đó, tiếng “Di” là chủ của sự chướng. Vì thế, tôi mới để ý 

đến chính âm vận của sáu tiếng hồng danh. Đồng thời, lời của Tổ Vân 

Thê trong Sớ Sao nói: “Hồng danh Nam mô A Mi Đà Phật toàn là tiếng 

Phạn, chuyên trì không quên, thời cùng với pháp trì chú của Mật tông 

đồng nhau”, lại thúc đẩy tôi vào sự khảo cứu. 

Với vần La tinh, người Anh ghép Amita mà tôi được thấy ở bộ Phật 

Học Đại Từ Điển. Tôi đem ba chữ A Mi Đà ra hỏi, thời các sư Trung Quốc 

cũng như Cư sĩ Trung Quốc đều đọc gằn từng tiếng một trước mặt tôi: A 

Mi Thô. 

Hai tiếng đầu “A” và “Mi” đã nhất định và đồng thời quyết chắc đọc 

“Di” là sai. Tôi còn thắc mắc ở tiếng thứ ba, vì nếu đọc Amita như vần 

tiếng Anh, cùng A-mi-thô như người Trung Quốc thời với tiếng Việt có hai 

điều bất tiện: 

Nghe không nghiêm và không êm. 

Quá khác với thông lệ từ xưa. 

Một học giả Pa-li và Phạn ngữ giải thích: Chữ “Đà” của Trung Quốc 

dùng phiên âm Phạn ngữ có hai giọng: 

Thô như danh từ “Bụt Thô” mà người Trung Quốc đọc xuôi là “Bù 

Thồ”. 

Đa cũng như danh từ “Bụt Đa” (Buddha). 

Với giọng “Đa” để đọc chữ “Thô”, nó mở đường cho tôi ghép ba chữ 

lại: A Mi Đa và theo cách đọc xuôi đánh dấu huyền: A Mi Đà. 

Ghép luôn cả sáu tiếng Nam mô A Mi Đà Phật, tôi nhận thấy rằng 

tránh khỏi cái lỗi quá khác với nguyên âm, dù vẫn chưa được hoàn toàn, 

nhưng có thể gọi là nhiều phần đúng và không quá cách biệt với cách đọc 

phổ thông theo cổ lệ, vì trong sáu tiếng đây chỉ có đổi “Di” thành “Mi” thôi. 

Sau khi tham cứu như trên xong, tôi bắt đầu chuyên chí niệm Nam 

mô A Mi Đà Phật và cũng bắt đầu từ đó tôi liền nhận được kết quả. 

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. 

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. 

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. 



Người chuyên niệm danh hiệu của Phật, tầng cấp đầu tiên là đến 

mức bất niệm tự niệm, hay niệm lực tương tục. Nếu khi niệm mà bị trệ và 

tiếng Phật lại lờ mờ không nổi rõ nơi tâm, thời khó mong được kết quả 

trên. Còn nếu trái lại thời mới có hy vọng đến đích.  

Biết rằng niệm A Mi Đà được nhiều phần đúng với nguyên âm, nó sẽ 

đem đến cho mình cái mãnh lực bất tư nghị, diệt vô số kiếp tội thành đại 

thiện căn phước đức giống như pháp trì chân ngôn (Thần chú) của Mật 

tông mà Tổ Vân Thê đã phán. Nó sẽ đưa mình đến mức bất niệm tự niệm, 

vì tiếng niệm không bị trệ lụt và nổi rõ nơi tâm. Nhất là niệm A Mi Đà được 

khỏe hơi, nhờ đó nên niệm được lâu và nhiều. Niệm Phật được thuần 

thục là nhờ niệm nhiều câu, nhiều giờ và tiếng niệm nhấn rõ nơi tâm. Và 

mức bất niệm tự niệm đây là phần bảo đảm vãng sanh Tịnh độ cho người 

chuyên niệm. Tôi tin rằng niệm gần với nguyên âm, tức là gần đúng với 

thật danh của đức Giáo chủ Cực Lạc, tất dễ được tương ứng và chóng 

được cảm thông với Phật và tôi đã tự cảm thấy có lẽ đúng như thế. 

Nhưng trong kỳ kiết thất 49 ngày ở tịnh thất nơi chùa Linh Sơn Cổ 

Tự, một hôm tôi bỗng có ý nghĩ: “Mình dù thiển trí bạc đức, song cũng là 

người tai mắt trong Tăng giới và cũng có đôi phần uy tín đối với gần xa, 

riêng mình tự tu đã đành không ngại gì, song rồi đây tất có người vì tin 

tưởng nơi mình, mà họ sẽ tự noi theo chỗ làm của mình, nghĩa là họ sẽ 

niệm Nam mô A Mi Đà Phật. Một người như thế, lần lần sẽ có nhiều người 

như thế, tất sau này khó khỏi đôi điều thắc mắc: 

Bàng quan sẽ cho mình lập dị, riêng phái, phá sự đã phổ thông của 

cổ lệ.  

Đem sự ngờ vực cho người niệm A Di khi những người này chưa hiểu 

thế nào là A Mi và sự ngờ là điều rất chướng của pháp môn niệm Phật”. 

Tôi tự giải thích: “Cổ lệ đã sai thời sự sửa đổi là điều cần (tôi tự sửa 

đổi riêng tôi). Mình không có quan niệm lập phái riêng hay lập dị, thời cũng 

không ngại gì với sự thị phi phê bình của bàng quan”. Và với sự ngờ của 

những người chưa nhận chân, sẽ giúp họ tìm tòi khảo cứu, nhờ tìm xét 

họ sẽ thấu rõ sự sai với đúng và họ sẽ thâu hoạch được kết quả tốt cũng 

như mình. Mặc dù tôi tự giải thích với tôi như thế, nhưng trong thâm tâm 

vẫn mãi băn khoăn gần suốt ngày. 

Chiều hôm ấy, khi đứng dựa cửa sổ ngó mong về phía Mặt Trời sắp 

lặn, tôi bỗng thấy chữ A Mi nổi bật giữa khung trời xanh sáng, gần giống 

như chữ điện ở trước cửa của những hiệu buôn chiếu sáng trong đêm. 

Tôi thử ngó qua hướng khác thời không thấy. Khi ngó trở lại hướng Tây 

thời chữ A Mi vẫn nổi y nơi chỗ cũ, khổ chữ lớn lối bốn tấc Tây bề cao và 

hiện mãi đến trên 30 phút mới ẩn. 



Tối hôm ấy, tôi chiêm bao thấy mình đi vào một khu vườn cây cao 

cảnh đẹp. Giữa vườn, có một dãy nhà cất theo kiểu trường học và nghe 

rõ trong ấy một người xướng và số đông người hòa: “Nam mô A Mi Đà 

Phật!”. Tôi tự bảo: “Ủa lạ! Câu Nam mô A Mi Đà Phật tưởng là chỉ riêng 

của mình cải cách, riêng mình tín hướng và riêng mình chuyên niệm. Bất 

ngờ ở đây, người ta cũng đồng niệm như vậy rồi”. Tôi đứng dừng trước 

ngõ trường chăm chú nghe xướng hòa như thế hơn 10 lần mới choàng 

tỉnh. Bấy giờ mới biết là mình nằm mơ. 

Do hai điềm trên đây (chữ A Mi hiện giữa trời và chiêm bao nghe 

xướng hòa Nam mô A Mi Đà Phật), bao nhiêu nỗi thắc mắc và băn khoăn 

nơi lòng tôi đều tan rã như khối tuyết dưới ánh nắng trưa hè… 

Từ hồi nào, dù với hàng đệ tử, tôi chưa từng bảo ai bỏ niệm A Di mà 

niệm A Mi. Song, do ảnh hưởng ngấm ngầm mà lần lần có một số đông 

người xuất gia cũng như hàng tại gia niệm A Mi Đà. Đó phải chăng là do 

cơ duyên thời tiết nó nên như thế! Và cũng vì cớ ấy mà hôm nay có bài 

thuyết minh và tự thuật này. 

Tôi viết bài này chỉ với mục đích giúp thêm sự nhận chân về câu Nam 

mô A Mi Đà Phật cùng lịch sử của nó, cho các bạn đồng tu đã chuyên 

niệm như thế. Và bài này cũng chỉ truyền bá trong phạm vi giữa các bạn 

đây thôi. 

Tôi xin khuyên nhắc các bạn, đối với những vị đã quen niệm hay đã 

sẵn tín tâm nơi câu Nam mô A Di Đà Phật, nhất là người ở trong hoàn 

cảnh thiếu tiện lợi, các bạn nên để yên cho các vị ấy niệm theo sự phổ 

thông cổ lệ để tránh sự ngoại chướng cho họ và cho họ khỏi sự do dự 

trên đường hành trì mà họ có thể vướng phải. 

  



 

             TÂM SỰ CỦA DIỆU ÂM DIỆU NGỘ 
 (Bài này trích ra từ cuốn “Ý nghĩa Hoằng pháp & Hộ pháp” của Cư sĩ Diệu 

Âm Diệu Ngộ)   

Kính thưa quý bạn! Ở đây, tôi xin tâm sự tại sao tôi lại trích một bài 

“Tại sao lại niệm Nam mô A Mi Đà Phật?” của Ngài Thích Trí Tịnh, ở trong 

cuốn sách “Hương sen Vạn Đức” để cúng dường đến quý bạn. Đó là vì 

tâm sự của tôi cũng giống như tâm sự của Ngài. Từ ngày được nhất tâm 

tam muội cho đến nay đã gần sáu năm và ngày nào tôi cũng nghe được 

tiếng niệm A Mi Đà Phật từ tâm phát ra bao trùm cả vũ trụ. (Sáu năm mà 

tôi nói ở đây, là tính từ ngày tôi được nhất tâm cho đến khi cuốn sách “Ý 

nghĩa Hoằng pháp & Hộ pháp” này được ra đời vào năm 2007). Cũng từ 

ngày đó, tôi không hiểu tại sao trong tâm tôi lúc nào cũng thắc mắc về hai 

chữ “A Mi” và “A Di”.  

Có hai lần trong lúc thần thức của tôi xuất ra, tôi khởi lên ý niệm là 

muốn bay về Cực Lạc để gặp Phật A Mi Đà cho thỏa lòng thương nhớ. 

Trong lúc vừa khởi lên ý niệm, thì thần thức của tôi liền bay vun vút vào 

hư không. Càng bay sâu vào hư không, thì tôi càng nghe được nhiều 

tiếng niệm “A Mi Đà Phật” càng lớn và bao phủ cả vũ trụ. Trong lúc nghe 

được đó, tâm tôi khởi lên thắc mắc: “Tại sao lại niệm “A Mi Đà Phật” mà 

không niệm “A Di Đà Phật”?”. Qua hai lần nghe được đó, câu hỏi trong 

đầu tôi lại càng lớn thêm. Rồi có một đêm tôi nằm mơ, thấy mình đang đi 

trên một con đường lộ lớn ở ven núi. Lúc đó, trời đang nắng đẹp bỗng 

dưng chuyển mưa lâm râm và mây trắng từ đâu kéo đến cuồn cuộn xuyên 

qua những tia nắng và bao phủ cả một góc trời trắng xóa thật là đẹp. 

Khiến cho tôi quên cả việc đi tìm chỗ để núp mưa. 

Rồi bỗng nhiên trong đám mây trắng đó, tôi thấy hiện ra mấy mươi 

vị Phật màu trắng như tuyết đang ngồi theo kiểu kiết già và miệng của 

quý Ngài thì trì niệm gì đó. Còn xung quanh quý Ngài thì có khoảng mấy 

trăm người nam nữ, già trẻ đang quỳ xung quanh và miệng của họ cũng 

đang trì niệm gì đó. Lúc đó, tôi quá vui mừng muốn chạy vào đám mây 

trắng đó để đảnh lễ chư Phật. Nhưng tâm thức của tôi lúc đó cho biết rằng 

không thể được. Thế là tôi quỳ sụp xuống đường đảnh lễ chư Phật và 

niệm “A Di Đà Phật” không dứt. Lạy được một hồi thì đám mây trắng đó, 

chư Phật và đại chúng từ từ tan biến vào hư không. 

Trong lúc đám mây trắng đó sắp tan biến vào hư không, thì bỗng 

nhiên trên hư không hiện ra bốn chữ vạn thật lớn màu vàng kim. Lúc đó, 

tôi chưa kịp thắc mắc thì có một giọng đàn ông từ hư không niệm từng 

chữ thật lớn: “A Mi Đà Phật”. Khi giọng niệm đó vừa dứt thì bốn chữ vạn 



và đám mây trắng đó cũng từ từ tan biến vào hư không. Rồi tự nhiên tôi 

thức dậy. Sau khi thức dậy, tôi suy nghĩ mãi: “Không lẽ giữa chữ Mi và Di 

có vấn đề gì đây?”. Sau đó, tôi đi tìm những người bạn ngoại quốc đang 

tu về pháp môn Tịnh độ, để xem họ tu niệm Phật như thế nào? Sau đó, 

tôi hỏi được bốn người, đó là: Mỹ, Đại Hàn, Trung Hoa và Nhật. Khi hỏi 

ra thì tôi mới biết họ đều niệm: “A Mi” còn hai chữ sau thì có khác, vì ngôn 

ngữ của mỗi nước khác nhau. Người Mỹ thì họ niệm: “A Mi Ta Bha”. 

Người Đại Hàn thì họ niệm: “A Mi Ta Bul”. Người Trung Hoa thì họ niệm: 

“A Mi Tou Fo”. Người Nhật thì họ niệm: “A Mi Da Butsu”. Còn hai chữ 

đầu Na mô hay Nam mô thì phát âm hơi giống nhau. Lúc đó, tôi muốn đi 

tìm hiểu thêm, nhưng thời gian không cho phép.  

Sau đó, tôi thử tập niệm A Mi Đà Phật ra tiếng để xem nó khác với 

niệm A Di Đà Phật như thế nào? Khi tập niệm A Mi Đà Phật thì tôi cảm 

thấy hoàn toàn khác hẳn. Vì khi niệm A Mi tôi cảm thấy: Thoải mái và nhẹ 

nhàng; lưỡi, miệng và quai hàm của tôi không bị trẹo cứng; giúp cho tôi 

niệm Phật trôi chảy và niệm được nhiều hơn. Sau đó, tôi khuyên gia đình 

tôi nên niệm A Mi Đà Phật, thì sẽ có hiệu quả nhanh hơn và đỡ tổn khí 

lực. Sau khi biết được sự lợi ích của chữ “Mi” tôi muốn chia sẻ cho đại 

chúng biết nhưng lại không dám. Vì tôi lo đại chúng sẽ hiểu lầm cho rằng 

tôi hại Phật pháp và cải lời di huấn của chư Tổ, vì vậy mà tôi đành phải 

giữ im lặng. 

Rồi đến một ngày, chắc có lẽ chư Phật muốn tôi chia sẻ sự việc này 

ra ngoài đại chúng, nên khi cuốn sách “Ý nghĩa Hoằng pháp và Hộ pháp” 

viết gần xong thì tôi bị ngã bệnh. Trong lúc bị bệnh không thể làm được 

gì, nên tôi đi soạn một vài đĩa thuyết pháp mà chị tôi từ Việt Nam vừa mới 

gửi sang cho tôi. Nhìn trong số đĩa đó, tôi thấy có một đĩa tên là “Hương 

sen Vạn Đức” của Ngài Trí Tịnh, nên tôi mở lên nghe. Khi vừa nghe đến 

đoạn: “Tại sao lại niệm Nam mô A Mi Đà Phật?” thì tôi liền bật ngồi dậy 

và lắng tai nghe từng chữ. Nghe tới đâu, tôi xúc động tới đó và trong tâm 

cứ thốt lên rằng: “Đúng rồi! đúng rồi! Tôi đã tìm được câu trả lời rồi!”.   

Sau đó, tôi đi tìm hiểu thêm một số Tăng, Ni Việt Nam đang tu Tịnh 

độ ở trong và ngoài nước để xem họ tu niệm A Mi hay A Di. Sau khi tìm 

hiểu tôi mới biết, thì ra có rất nhiều Tăng, Ni đã âm thầm tu niệm A Mi Đà 

Phật cách đây nhiều năm rồi. Sau khi hiểu được sự thật này tôi rất là giận 

và có thưa hỏi quý Tăng, Ni rằng: “Vậy thì tại sao quý Thầy và quý Ni 

không nói sự thật này ra ngoài cho Phật tử biết để họ cùng niệm A Mi Đà 

Phật?”. Sau khi nghe tôi thưa hỏi như vậy thì quý Tăng, Ni đã trả lời với 

tôi rằng: “Vì nhân duyên chưa hội đủ nên quý Thầy và quý Ni chưa có nói 

ra, vì lo Phật tử tu Tịnh độ bị hoang mang…”.  



Kính thưa quý bạn! Đó là những tâm sự mà tôi muốn chia sẻ với quý 

bạn. Tôi viết những lời tâm sự này là mong quý bạn hãy tin những lời của 

Ngài Trí Tịnh thuyết ở trên là vạn lần chân thật. Nếu những lời thuyết đó 

của một người khác, thì chúng ta còn có thể nghi ngờ, nhưng đối với Ngài, 

thì chúng ta không thể nghi ngờ. Tại sao? Vì Ngài là người chuyên tu Tịnh 

độ và đã chứng đạo rất cao. Ngài là người chuyên dịch Kinh Điển Đại 

thừa, là người đứng đầu giáo hội Phật giáo Việt Nam, nên lời nói của Ngài 

thì chúng ta phải tin thôi. Thật ra, câu trả lời đúng hay sai vốn ở ngay trong 

tâm chúng ta. Quý bạn chỉ cần niệm 10 câu A Mi Đà Phật và 10 câu A Di 

Đà Phật để so sánh với nhau, thì sẽ biết được câu trả lời đúng hay sai. 

Thêm vào, khi niệm “A Mi Đà Phật” một thời gian, thì bạn sẽ thấy được 

sự thành tựu rất là rõ ràng và đỡ tốn khí lực. 

Chúng tôi chỉ là người chia sẻ những gì mình thấy, nghe và biết thôi, 

không có ý cải cách chi cả. Xin quý bạn chớ hiểu lầm mà sanh ra tranh 

chấp. Còn quý bạn muốn niệm “A Di” hay “A Mi” đều được cả. Không phải 

chúng ta niệm “A Mi” thì mới được vãng sanh thành Phật, còn niệm “A Di” 

thì không được vãng sanh thành Phật. Quý bạn nên biết rằng: Chư Tổ 

Việt Nam của chúng ta xưa kia cũng niệm “A Di” mà được thành Tổ và 

bản thân của tôi cũng niệm “A Di” mà được chứng đạo. Cho nên, ý nghĩa 

“A Di” và “A Mi” đều giống nhau. Tuy nhiên, chúng chỉ có khác ở chỗ là: 

“Nếu chúng ta niệm A Mi thì sẽ đỡ tổn khí lực, đỡ bị suy yếu quai 

hàm, niệm Phật được nhiều và dễ tương ưng với tâm của mười 

phương chư Phật hơn”. Nếu quý bạn niệm “A Di” quen rồi không muốn 

thay đổi cũng không sao. Vì vấn đề niệm Phật được vãng sanh hay không, 

thì phải tính ở chỗ chúng ta niệm Phật có thành tâm hay không, không 

phải tính ở chỗ niệm “A Di” hay là “A Mi”. Còn riêng tôi, thì từ nay cho đến 

ngày vãng sanh chỉ tu niệm “A Mi Đà Phật” mà thôi. Chỉ trừ những trường 

hợp ngoại lệ, thì tôi mới niệm A Di Đà Phật để cho hòa đồng với đại chúng. 

Tại sao? Giờ tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản, thì quý bạn sẽ hiểu tại sao 

tôi chỉ tu niệm “A Mi Đà Phật”.   

Ví dụ: Trong nhà của bạn có một cái “tivi” và hai cây “ăng-ten”. Một 

cây ăng-ten có chất lượng cao và một cây ăng-ten có chất lượng thấp. 

Nếu bạn dùng cây ăng-ten có chất lượng thấp, thì âm thanh và hình ảnh 

của tivi sẽ không được rõ lắm. Còn nếu bạn dùng cây ăng-ten có chất 

lượng cao, thì âm thanh và hình ảnh của tivi sẽ được rõ và đẹp. Vậy thì 

bạn sẽ chọn cây ăng-ten nào? Có phải bạn sẽ chọn cây ăng-ten có chất 

lượng cao phải không? Vì ở trên đời này, không ai dại gì có cây ăng-ten 

chất lượng cao ở trong nhà mà không dùng, lại đi dùng cây ăng-ten có 

chất lượng thấp, để hại mắt và hại tai của mình. 



Kính thưa quý bạn! Trước kia vì tôi không biết chữ “Mi” nên tôi mới 

niệm chữ “Di”. Bây giờ tôi đã biết sự thù thắng và lợi ích của chữ “Mi”, thì 

tôi không dại gì mà trở lại tu niệm chữ “Di”. Cũng ví như trước kia, vì tôi 

không biết trong nhà của mình có cây ăng-ten chất lượng cao, nên tôi mới 

dùng cây ăng-ten có chất lượng thấp. Bây giờ tôi đã biết trong nhà mình 

có cây ăng-ten chất lượng cao, thì dĩ nhiên là tôi phải thay đổi thôi. Nếu 

là bạn thì tôi tin chắc bạn cũng sẽ làm như vậy. Chỉ ngoại trừ bạn không 

biết trong nhà của mình có cây ăng-ten tốt, hoặc là vì một lý do hoàn cảnh 

nào đó, mà bạn không thể thay đổi được thì bạn mới đành chịu, có phải 

vậy không? Xin chúc quý bạn tìm được câu trả lời cho mình. 

 
A MI ĐÀ PHẬT 

Bên trong ta niệm Mi Đà 

Bên ngoài dẫn chúng Di Đà đành sao? 

Khác gì ta lấy phẩm cao 

Để người phẩm hạ, dạ sao cho đành. 

Chi bằng giải thích ngọn ngành 

Giúp người, người hiểu niệm A Mi Đà. 

Nếu ta cứ mãi dần dà 

Tăng đoàn tổn thất, chùa Đà thoái suy. 

Bạn ơi! Nghĩ cạn cùng suy 

Phước duyên đã đến, chuyển Mi đổi đời. 

Chuyển Mi là ý Phật, Trời 

Ta mau chuyển đổi, Phật, Trời mới yên. 

 

  



NIỆM A MI KHÔNG NÊN LO LẮNG 
Kính thưa quý bạn! Nhiều năm qua có nhiều Phật tử gửi email hoặc 

gọi phone tâm sự với chúng tôi rằng: “Thưa cô Diệu Âm Diệu Ngộ! Sau 

khi chúng con đọc được bài viết của Ngài Trí Tịnh nói về sự sai sót giữa 

chữ Mi và Di, đọc được bài chia sẻ của cô cũng nói về chữ Mi và Di. Ngoài 

ra, chúng con cũng đã lên các mạng internet để tìm hiểu về vấn đề này. 

Sau khi tìm hiểu, chúng con thấy những gì mà Ngài Trí Tịnh và cô nói 

trong sách đều là đúng sự thật. Sau khi biết được sự thật, chúng con đã 

niệm thử A Mi Đà Phật và A Di Đà Phật để so sánh với nhau và chúng 

con nhận thấy khi niệm A Mi rất là thoải mái, ít bị tổn khí lực và quai hàm 

của mình không bị mỏi hay bị trẹo cứng như lúc còn niệm A Di. Nhờ vậy 

mà bây giờ mỗi ngày chúng con niệm Phật được nhiều ngàn câu. Nhờ 

niệm Phật được nhiều ngàn câu mà công phu tu hành của chúng con 

cũng được tăng lên rất nhanh. Còn trước kia, khi còn niệm A Di Đà Phật, 

ngày nào mà niệm khoảng chừng một ngàn câu, thì chúng con đều cảm 

thấy rất mệt, tổn nhiều khí lực và quai hàm bị trẹo cứng không thể niệm 

nhiều, vì vậy mà kết quả không được như ý. Sau khi biết được sự thật, 

chúng con và gia đình đều đã chuyển qua niệm A Mi Đà Phật, nhưng có 

một điều làm cho chúng con cảm thấy lo lắng, đó là: Hiện tại, chúng con 

thấy có nhiều quý Tăng, Ni trong chùa vẫn còn dẫn dắt Phật tử tu niệm A 

Di Đà Phật. Chúng con lo rằng nếu trong gia đình có người hấp hối cần 

đến ban Hộ niệm, thì chúng con biết đi đâu để tìm Tăng, Ni và Cư sĩ 

chuyên niệm A Mi Đà Phật để hộ niệm cho chúng con?”. 

Kính thưa quý bạn! Điều này thì quý bạn không nên lo lắng nhiều vì 

đa số Tăng, Ni và Phật tử ở trong các chùa và đạo tràng họ đã âm thầm 

tu niệm A Mi Đà Phật cách đây mấy mươi năm rồi, không phải chỉ mới 

hơn mười năm nay (nói riêng những chùa và những đạo tràng tu Tịnh độ). 

Còn tại sao quý Tăng, Ni bên trong thì âm thầm tu niệm A Mi Đà Phật, mà 

bên ngoài vẫn còn dẫn dắt đại chúng tu niệm A Di Đà Phật? Là vì quý 

Tăng, Ni thấy đa số người đời vẫn chưa hiểu được chỗ sai của chữ Di, 

mà nhất là những người ở những miền vùng quê, họ không có đủ điều 

kiện tiếp cận với internet để tìm hiểu thông tin của thế giới, nên sự hiểu 

biết của họ vẫn còn hạn hẹp. Vì vậy mà quý Tăng, Ni vẫn còn dùng câu 

A Di Đà Phật để dẫn dắt họ. Nhưng không phải vì vậy mà chúng ta vội hiểu 

lầm cho rằng quý Tăng, Ni nghĩ niệm A Mi là sai, nên không dẫn dắt đại 

chúng tu niệm A Mi Đà Phật. Thêm vào, ở trong giáo hội Phật giáo Việt 

Nam có nhiều Tông phái khác nhau như là: Thiền tông, Tịnh độ tông, Mật 

tông, Hoa nghiêm tông… Vì có nhiều Tông phái khác nhau, nên cách tu 

hành của mỗi Tông cũng có khác nhau. Vì có khác nhau, nên các chùa tu 



Tịnh độ muốn chuyển Di thành Mi cũng phải cần có thời gian để chuyển 

đổi từ từ. 

Tóm lại, về vấn đề niệm A Mi và A Di thì quý bạn không nên lo lắng 

nhiều. Nếu trong nhà của bạn có người thân đang bị hấp hối, mà người 

hấp hối này lúc còn sống chuyên niệm A Mi Đà Phật, thì khi mời ban Hộ 

niệm của quý Tăng, Ni hay Cư sĩ đến, ta nên thỉnh cầu họ niệm A Mi Đà 

Phật hay Nam mô A Mi Đà Phật để hộ niệm cho người thân của mình. 

Nếu họ là những người hiểu đạo và tu hành chân chính, thì họ sẽ không 

từ chối và sẽ hoan hỷ niệm A Mi Đà Phật. Chỉ có những người không hiểu 

đạo và tu hành không chân chính, thì họ mới từ chối không chịu niệm A 

Mi Đà Phật. Nếu quý bạn không may gặp những người này, thì tốt nhất 

là không nên mời ban Hộ niệm của họ, vì chỉ hại người thân của mình mà 

thôi.  

Còn về phần chúng ta, thì phải lo tập niệm Phật để dung thông được 

cả A Mi và A Di từ bây giờ. Có như vậy thì tới phút lâm chung, ta sẽ không 

bị chướng ngại. Còn nếu bạn là người thích đến chùa để tu niệm Phật, 

mà những ngôi chùa gần nơi bạn ở không có tu niệm A Mi Đà Phật, mà 

chỉ có tu niệm A Di Đà Phật, thì bạn vào đó tu niệm với họ cũng chẳng 

sao. Chỉ có điều là khi vào chùa thì bạn niệm A Di Đà Phật để cho hòa 

đồng với đại chúng, còn khi về nhà thì bạn niệm A Mi Đà Phật theo ý của 

mình. Có như vậy thì khi đi hộ niệm cho người hay tới phút lâm chung ta 

sẽ không bị chướng ngại. Tóm lại, nếu quý bạn niệm Phật dung thông 

được cả A Mi và A Di, thì trong bất cứ trường hợp nào bạn cũng không 

bị chướng ngại.  

Nếu nói trên mặt văn tự, thì cách phát âm giữa chữ Mi và Di không 

có chướng ngại nhiều, nhưng nếu nói trên mặt tu hành, thì giữa chữ Mi 

và Di có sự chướng ngại rất lớn đối với những người tu Tịnh độ. Tại sao? 

Vì người tu Tịnh độ muốn được nhất tâm, thì mỗi ngày phải cần niệm 

Phật ít nhất là vài ngàn câu, đó là nói với những người tu hành không tinh 

tấn. Còn những người tu hành tinh tấn, thì mỗi ngày họ niệm Phật lên đến 

vài chục ngàn câu. Nếu chúng ta niệm A Di Đà Phật mỗi ngày nhiều ngàn 

câu và niệm từ tháng này qua năm nọ, thì sẽ bị tổn hại đến sức khỏe, tổn 

hại đến quai hàm và tổn hại đến công phu tu hành của ta. Giờ tôi xin phân 

tích từng phần để quý bạn hiểu những sự tổn hại đó như thế nào?  

1. Tổn hại sức khỏe: Khi niệm chữ Di chúng ta phải dùng sức lực của 

mình nhiều hơn so với niệm chữ Mi. Nếu chúng ta niệm Phật mỗi ngày từ 

vài ngàn câu trở lên, mà niệm từ tháng này qua năm nọ, thì sẽ bị tổn hại 

sức khỏe rất nhiều mà chính mình không hiểu tại sao? 

2. Tổn hại quai hàm: Khi niệm chữ Di, quai hàm của ta phải bị đưa 

ra đưa vào. Nếu mỗi ngày ta niệm Phật vài ngàn câu, thì quai hàm của ta 

phải bị đưa ra đưa vào vài ngàn lần. Nếu chúng ta niệm Phật mỗi ngày 



chỉ có vài chục câu, thì không bị tổn thương đến quai hàm nhiều. Nhưng 

nếu chúng ta niệm Phật mỗi ngày từ vài ngàn câu trở lên, mà niệm từ 

tháng này qua năm nọ, thì khi về già quai hàm của ta sẽ bị tổn thương rất 

nặng, mà chính mình không hiểu tại sao?  

Thêm vào, đa số những người tu hành niệm Phật là những người 

lớn tuổi, mà lớn tuổi thì quai hàm không còn được dẻo dai như những 

người trẻ tuổi, nên rất dễ bị tổn thương. Vì vậy, người tu Tịnh độ phải cân 

nhắc cho thật kỹ. Vì một khi ta đã mang căn bệnh sái quai hàm rồi, thì 

không có cách nào chữa khỏi và căn bệnh này sẽ làm cho ta bị đau 24/24, 

mà nhất là mỗi khi nói chuyện hay ăn uống thì ta sẽ bị đau nhiều hơn. Tôi 

là người mang căn bệnh sái quai hàm này đã nhiều năm, nên tôi không 

muốn quý bạn bị đau khổ giống như tôi.  

3. Tổn hại công phu: Người tu Tịnh độ muốn được nhất tâm, thì mỗi 

ngày phải niệm Phật ít nhất là từ vài ngàn câu trở lên. Nhưng chữ Di là 

sự chướng ngại lớn nhất cho những người tu Tịnh độ. Tại sao? Vì khi 

niệm chữ Di ra tiếng thì ta không thể niệm Phật được nhiều, vì lưỡi và 

quai hàm của ta sẽ bị trẹo cứng. Còn khi niệm thầm thì chữ Di thường 

hay bị lờ mờ, làm cho tâm của ta nghe không được rõ. Còn khi niệm thầm 

chữ Mi thì tâm của ta sẽ nghe được rất là rõ ràng. Tóm lại, chúng ta niệm 

chữ Di thì lâu được nhất tâm hơn là niệm chữ Mi. (Xin quý bạn đọc tiếp 

bài viết của Ngài Trí Tịnh và bài viết của tôi ở phần sau thì sẽ hiểu rõ hơn).   

Kính thưa quý bạn! Nếu chữ Di không làm tổn hại đến mặt tu hành 

và không làm tổn hại đến sức khỏe của những người tu Tịnh độ, thì Ngài 

Trí Tịnh không cần phải mà hy sinh đứng lên để nói ra sự sai lầm của chữ 

Di. Khi nói ra sự thật này thì Ngài đã biết sẽ bị nhiều người chỉ trích, mà 

nhất là những người tu hành không cùng Tông phái. Nhưng Ngài không 

lo sợ về những lời chỉ trích của người đời, mà Ngài chỉ lo cho Phật tử Việt 

Nam hiện tại và tương lai không hiểu được chỗ sai lầm của chữ Di. Thêm 

vào, Ngài thấy chữ Di này đã hại vô số Phật tử tu Tịnh độ từ xưa đến nay 

và bây giờ đến lúc phải cần thay đổi chữ Di thành Mi, để giúp cho Phật tử 

Việt Nam hiện tại và tương lai tu hành mau được thành Phật hơn. Nếu 

chúng ta là người hiểu đạo thì phải biết mang ơn Ngài còn không hết, có 

lý nào lại đi chỉ trích Ngài. Xin quý bạn hãy thận trọng về lời nói của mình, 

vì quả báo của tội khẩu nghiệp rất là đáng sợ. 

Kính thưa quý bạn! Tâm nguyện của tôi cũng giống như tâm nguyện 

của Ngài Trí Tịnh. Tôi không lo sợ về vấn đề chỉ trích của người đời, mà 

tôi chỉ lo cho con cháu của tôi hiện tại và tương lai không hiểu được sự sai 

lầm của chữ Di. Thêm vào, tôi thấy chữ Di này đã hại vô số Phật tử trong 

quá khứ, hiện tại và tương lai, nên nhiều năm qua tôi không ngừng nghỉ 

viết sách để nói lên sự thật sai lầm này. Tôi thiết nghĩ đến lúc chúng ta 

phải nói lên sự thật, để giúp cho con cháu của chúng ta hiện tại và tương 



lai tu hành mau được thành Phật và không còn bị tổn thương đến sức 

khỏe. Tôi thiết nghĩ đây là trách nhiệm của tất cả những người con Phật 

cần phải làm. 

 


