
Chương trình Tụng Kinh trên Internet 

Xin vui lòng dùng iPad, tablet hay laptop để download và tụng theo khi có chương trình  

Xin theo dõi thêm lịch trên daotrangtayphuong.org để được cập nhật ngày giờ. 

Đài phát thanh (audio) “Tụng Kinh” live ở http://daotrangtayphuong.org/#NGHE 

Đài phát hình (video) dạng live meeting qua ứng dụng www.freeconferencecall.com (không 

cần mở tài khoản, chỉ cần download vào tablet and phone là đủ), meeting ID là PHBTT  

Đài phát hình (video) live hay các sự kiện video trước ở: http://www.facebook.com/phbtt 

 

Tên Quyển Kinh Số chữ Thời gian 
tổng cộng 

Bắt đầu ngày Kết thúc 
ngày 

Thờ khóa 
(giờ 
California) 

Kinh Đại Bảo Tích 
Tập 5 của 
daitangking.org 

518760 12h24m16s 
cho 124614 
chữ ➔ 2.79 
chữ/s 

10/05/2018 
 

05/12/2019 9 AM – 5 
PM 

Bộ Pháp Hoa I (Số 
264). Bản dịch của 
Ngài Trí Tịnh là số 
262. 

  11/28/2019  9 AM – 5 
PM 

Bộ Pháp Hoa II. Sẽ 
tụng những số sau 
(trong 3 ngày): 
265 
268 
269 
270 
271 
272 
273 

  11/29/2019  9 AM – 5 
PM 

Kinh Đại Tập (1-4) 
của daitangkink.org 

  Chưa xác 
định 

 9 AM – 5 
PM 

Kinh Thủy Sám của 
Ngài Trí Quang dịch 

  Mỗi Chủ 
Nhật 

 6 AM – 
7:30 AM 

Tuyển Tập Kinh A Di 
Đà  
và  
Kinh Pháp Cú thí dụ 

  Mỗi thứ 7  6AM – 8 
AM 

      

  

http://daotrangtayphuong.org/#NGHE
http://www.freeconferencecall.com/
http://www.facebook.com/phbtt
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/T053%20uni-daitap4.pdf
https://daotrangtayphuong.net/le-hong-danh-thuy-sam
https://daotrangtayphuong.net/le-hong-danh-thuy-sam
http://daotrangtayphuong.org/doc/Tuyen_tap_Kinh_A_Di_Da.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/Tuyen_tap_Kinh_A_Di_Da.pdf


TÁN LƯ HƯƠNG 
 

Lư hương vừa bén chiên đàn 

Khắp xông pháp giới đạo tràng mười phương 
Hiện thành mây báu kiết tường 
Chư Phật rõ biết ngọn hương chí thành (C) 

 
Nam mô Hương Vân Cái Bồ tát (3 lần) 
Ma Ha Tát (C) 

 

PHÁT NGUYỆN TRÌ KINH  

 

Cúi lạy đấng Tam Giới Tôn  
Quy mạng cùng mười phương Phật  
Con nay phát nguyện rộng  
Thọ trì Kinh Đại Bảo Tích  

Trên đền bốn ơn nặng,  
Dưới cứu khổ ba đường.  
Nếu có người thấy nghe  

Ðều phát lòng Bồ Đề,  
Hết một báo thân này  
Sanh qua cõi Cực lạc.  

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.  (3 lần) 
(C) 
 

KỆ KHAI KINH 

 
Phật Pháp cao siêu rất nhiệm mầu  
Trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu  

Con nay nghe thấy chuyên thọ trì  
Nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. 



Nam mô Đại Bảo Tích Hội Thượng Phật Bồ Tát (3 
lần) 

Ma Ha Tát (C) 
 

Lễ Phật A Di Đà và phát nguyện vãng sanh  

 
1.  Kính lạy Phật A Di Đà  
   Nay con xin phát nguyện  

   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Cho đến lúc lâm chung  
   Thân thể không đau bệnh.   

© (1 lạy)  
 
2.  Kính lạy Phật A Di Đà  

   Nay con xin phát nguyện  
   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Cho đến lúc lâm chung  
   Thần thức luôn tỉnh sáng.   

© (1 lạy) 
 
3.  Kính lạy Phật A Di Đà  

   Nay con xin phát nguyện  
   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Cho đến lúc lâm chung  

   Không tham đắm ngũ dục.   
© (1 lạy)  
 
4.  Kính lạy Phật A Di Đà  

   Nay con xin phát nguyện  
   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Cho đến lúc lâm chung  



   Thường niệm Phật A Di Đà.   
© (1 lạy)  

 
5.  Kính lạy Phật A Di Đà  
   Nay con xin phát nguyện  
   Thường niệm danh hiệu Ngài  

   Cho đến lúc lâm chung  
   Chán lìa Ta Bà Khổ. 
© (1 lạy)  

 
6.  Kính lạy Phật A Di Đà  
   Nay con xin phát nguyện  

   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Cho đến lúc lâm chung  
   Vui nguyện sanh Cực Lạc.   
© (1 lạy) 

 
7.  Kính lạy Phật A Di Đà  
   Nay con xin phát nguyện  

   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Cho đến lúc lâm chung  
   Được thấy kim thân Phật.   

© (1 lạy)  
 
8.  Kính lạy Phật A Di Đà  
   Nay con xin phát nguyện  

   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Cho đến lúc lâm chung  
   Phật phóng quang tiếp độ.   

© (1 lạy)  
 



 
9.  Kính lạy Phật A Di Đà  

   Nay con xin phát nguyện  
   Thường niệm danh hiệu Ngài   
   Khi vãng sanh Tịnh Độ  
   Hoa sen con hóa sanh.   

© (1 lạy)  
 
10. Kính lạy Phật A Di Đà  

   Nay con xin phát nguyện  
   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Khi vãng sanh Tịnh Độ 

   Sen nở tâm Khai Ngộ.  
   © (1 lạy)  
 
11. Kính lạy Phật A Di Đà  

   Nay con xin phát nguyện  
   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Khi vãng sanh Tịnh Độ 

   Chứng Ngộ Pháp Vô Sanh   
© (1 lạy)  
 

12. Kính lạy Phật A Di Đà  
   Nay con xin phát nguyện  
   Thường niệm danh hiệu Ngài  
   Khi vãng sanh Tịnh Độ 

   Trọn viên thành Phật đạo 
   Con lại đáo Ta Bà 
   Phổ độ khắp chúng sanh 

   Đồng vãng sanh Cực Lạc. 
© (1 lạy)  



Nam Mô Pháp Giới Tàng Thân A Di Đà Phật. (1 
lạy) 

 

 

HỒI HƯỚNG (theo Kinh Pháp Hoa) 

 
          Đệ tử chúng đẳng, hiện thị sanh tử phàm 
phu, tội chướng thâm trọng, luân hồi lục đạo, 
khổ bất khả ngôn; kim ngộ tri thức, đắc văn A-

Di-Đà danh hiệu, bổn nguyện công đức, nhứt 
tâm xưng niệm, cầu nguyện vãng sanh, nguyện 
Phật từ bi bất xả, ai lân nhiếp thọ, đệ tử chúng 

đẳng, bất thức Phật thân, tướng hảo quang 
minh, nguyện Phật thị hiện, linh ngã đắc kiến, 
cập kiến Quán-Âm Thế-Chí chư Bồ-tát chúng, bỉ 

thế giới trung, thanh tịnh trang nghiêm, quang 
minh diệu tướng đẳng, linh ngã liễu liễu đắc kiến 
A-Di-Đà Phật. 
 

         Ngã kim trì niệm A-Di-Đà 
         Tức phát Bồ-đề quảng đại nguyện: 
         Nguyện ngã định huệ tốc viên minh 

         Nguyện ngã công đức giai thành tựu 
         Nguyện ngã thắng phước biến trang 
nghiêm 

         Nguyện cộng chúng sanh thành Phật đạo. 
             
         Vãng tích sở tạo chư ác nghiệp 
         Giai do vô thỉ tham sân si 

         Tùng thân ngữ ý chi sở sanh 
         Nhứt thiết ngã kim giai sám hối. 



 
         Nguyện ngã lâm dục mạng chung thời 

         Tận trừ nhứt thiết chư chướng ngại 
         Diện kiến ngã Phật A-Di-Đà 
         Tức đắc vãng sanh Cực-Lạc sát. 
 

         Ngã ký vãng sanh Cực-Lạc dĩ 
         Hiện tiền thành tựu thử đại nguyện 
         Nhứt thiết viên mãn tận vô dư 

         Lợi lạc nhứt thiết chúng sanh giới. 
 
         Ngã Phật chúng hội hàm thanh tịnh 

         Ngã thời ư thắng liên hoa sanh 
         Thân đỗ Như-Lai Vô-Lượng Quang 
         Hiện tiền thọ ngã Bồ-đề ký. 
 

         Mong ngã Như-Lai thọ ký dĩ 
         Hóa thân vô số bá cu chi 
         Trí lực quảng đại biến thập phương 

         Phổ lợi nhứt thiết chúng sanh giới. 
 
         Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ 

         Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn 
         Pháp môn vô-lượng thệ nguyện học 
         Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. 
 

         Nguyện sanh Tây-phương Tịnh-độ trung 
         Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu 
         Hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh 

         Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. 
 



         Nguyện dĩ thử công đức 
         Trang nghiêm Phật Tịnh-độ 

         Thượng báo tứ trọng ân 
         Hạ tế tam đồ khổ 
         Nhược hữu kiến văn giả 
         Tức phát Bồ-đề tâm 

         Tận thử nhứt báo thân 
         Đồng sanh Cực-Lạc quốc 
         Tận thử nhứt báo thân 

         Đồng sanh An-Dưỡng quốc. 
 
NGUYỆN 

 
          A-Di-Đà Phật, thường lai hộ trì, linh ngã 
thiện căn, hiện tiền tăng tấn, bất thất tịnh nhơn, 
lâm mạng chung thời, thân tâm chánh niệm, thị 

thính phân minh, diện phụng Di-Đà, giữ chư 
Thánh chúng, thủ chấp hoa đài, tiếp dẫn ư ngã. 
          Nhứt sát na khoảnh, sanh tại Phật tiền, cụ 

Bồ-tát đạo, quảng độ chúng sanh, đồng thành 
chủng trí. 
 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 
    Nguyện ngã Tội chướng tất tiêu diệt (1 lạy) 
 
Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 

    Nguyện ngã Thiện căn nhựt tăng trưởng (1 
lạy) 
 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 
    Nguyện ngã Thân tâm hàm thanh tịnh (1 lạy) 



 
Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 

    Nguyện ngã Nhứt tâm tảo thành tựu (1 lạy) 
 
Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 
    Nguyện ngã Tam muội đắc hiện tiền (1 lạy) 

 
Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 
    Nguyện ngã Tịnh nhơn tốc viên mãn (1 lạy) 

 
Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 
    Nguyện ngã Liên đài tự tiêu danh (1 lạy) 

 
Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 
    Nguyện ngã Kiến Phật ma đảnh ký (1 lạy) 
 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 
    Nguyện ngã Dự tri mạng chung thời (1 lạy) 
 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 
    Nguyện ngã Vãng sanh Cực-Lạc quốc (1 lạy) 
 

Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 
    Nguyện ngã Viên mãn Bồ-tát đạo (1 lạy) 
 
Chí tâm đảnh lễ: Nam-Mô A-Di-Đà Phật Thế-Tôn, 

    Nguyện ngã Quảng độ chư chúng sanh (1 lạy) 
 
Chí tâm quy mạng đảnh lễ: Nam-Mô Tây-Phương 

Cực-Lạc thế-giới giáo chủ, thọ quang thể tướng 
vô-lượng vô-biên từ thệ hoằng thâm, tứ thập bát 



nguyện độ hàm linh, đại-từ đại-bi tiếp dẫn đạo 
sư A-Di-Đà Như-Lai biến pháp giới Tam-Bảo.(1 

lạy) 
 

 
VĂN PHÁT NGUYỆN VÃNG SANH  

của Liên Trì Đại Sư 
 

Cúi lạy phương Tây cõi An Lạc 
Tiếp dẫn chúng sanh Đại Đạo Sư 
Nay con phát nguyện, nguyện vãng sanh 

Xin Đấng Từ Bi thương nhiếp thọ 
 

Đệ tử <tên/pháp danh>, vì khắp bốn ân, ba cõi, 
pháp giới chúng sanh, cầu đạo Nhất Thừa Vô 

Thượng Bồ Ðề của chư Phật, chuyên tâm trì niệm 
A Di Ðà Phật vạn đức hồng danh, cầu sanh Tịnh 
Ðộ. 

Lại vì nghiệp trọng phước khinh, chướng sâu huệ 
cạn, tâm nhiễm ô dễ khởi, tịnh đức khó thành. 
Nay đối trước Phật, kính gieo năm vóc, bày tỏ 

một lòng, chí thành sám hối. Con và chúng sanh, 
bao kiếp đến nay, bổn tịnh tâm mê muội, thỏa 
sức tham sân si, nhiễm ô ba nghiệp, vô lượng vô 
biên tội cấu đã làm, vô lượng vô biên nghiệp oan 

đã kết, nguyện đều tiêu diệt. 
Từ ngày hôm nay, lập thệ nguyện sâu, xa lìa 
pháp ác, thề không tái tạo, siêng tu Thánh đạo, 

thề chẳng thoái đọa, thề thành Chánh Giác, thề 
độ chúng sanh. 

http://tinhtonghochoi.org/kinhSach/thoiKhoaKeTungPhapSu/VanPhatNguyenVangSanh_TiengViet2.pdf


Xin đức A Di Đà Phật dùng nguyện lực từ bi, 
chứng biết cho con, thương xót đến con, gia bị 

cho con. Nguyện trong thiền quán, hoặc lúc 
mộng mị, được thấy thân kim sắc của A Di Đà 
Phật, được dạo qua cõi báu trang nghiêm của A 
Di Đà Phật. Được A Di Đà Phật dùng cam lộ rưới 

đầu, quang minh chiếu thân, tay xoa đầu con, áo 
đắp thân con. Khiến cho chướng cũ của con tự 
tiêu trừ, thiện căn tăng trưởng, phiền não chóng 

tan, 
đốn phá vô minh, viên giác diệu tâm, bỗng nhiên 
khai ngộ, Tịch Quang chân cảnh thường được 

hiện tiền. 
Đến khi mạng sắp hết, biết trước ngày giờ, thân 
không có bất kỳ bệnh khổ ách nạn nào, tâm dứt 
tất cả tham luyến mê hoặc, các căn yên vui an 

lạc, chánh niệm phân minh, an tường xả bỏ báo 
thân như vào thiền định. A Di Đà Phật và Quán 
Âm, Thế Chí, cùng chư Thánh Hiền, phóng quang 

tiếp dẫn, đưa tay dìu dắt. Lầu các tràng phan, 
nhạc trời hương lạ, thánh cảnh Tây Phương hiện 
rõ trước mắt, khiến cho chúng sanh, kẻ thấy 

người nghe, hoan hỷ cảm thán, phát tâm Bồ Đề. 
Bấy giờ, con ngồi đài Kim Cang, đi theo sau Phật, 
như trong khoảng khảy ngón tay, sanh vào nước 
Cực Lạc, ở trong hoa sen, nơi ao thất bảo. Khi 

hoa nở, thấy Phật và chư Bồ Tát, nghe pháp âm 
kỳ diệu, được Vô Sanh Nhẫn. Trong một khoảnh 
khắc, thừa sự chư Phật, liền được thọ ký. Được 

thọ ký xong, tam thân tứ trí, ngũ nhãn lục thông, 



vô lượng trăm ngàn đà-ra-ni môn, tất cả công 
đức đều được thành tựu. 

Về sau, không rời An Dưỡng, trở lại Ta Bà, vô số 
phân thân khắp cả mười phương, dùng bất khả 
tư nghị tự tại thần lực, các thứ phương tiện độ 
thoát chúng sanh, đều khiến lìa nhiễm ô, đắc lại 

tịnh tâm, đồng sanh Tây Phương, vào ngôi Bất 
Thoái. 
Đại nguyện như vậy, thế giới vô tận, chúng sanh 

vô tận, nghiệp và phiền não tất cả vô tận, 
nguyện con cũng vô tận. Nay con lễ Phật phát 
nguyện, tu trì công đức, hồi hướng cúng dường 

chúng hữu tình, báo đền khắp bốn ân, giúp cùng 
ba cõi, pháp giới chúng sanh đều trọn thành Phật 
đạo. 
 

Nam Mô A Di Đà Phật! 
 

Chi tiết chương trình Tụng Kinh Đại Tạng 
NGÀY 1 (thứ Sáu) Đối chiếu với 

buddhamountain
.ca 

  SỐ 321: KINH HỘ QUỐC TÔN GIẢ SỞ 
VẤN ĐẠI THỪA  

   

QUYỂN I    KDBTLS 
B5, 
S321, Q1 

T321 

QUYỂN II       

QUYỂN III       

QUYỂN IV       

  SỐ 322: KINH PHÁP KÍNH  KDBTLS 
B5, S322 

T322 

       

  SỐ 323: KINH ÚC CA LA VIỆT VẤN 
BỒ TÁT HẠNH  

Giống số 
322 
nhưng 
đầy đủ 
hơn 

T323 

Phẩm 1:      

http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S321_KINH_HO_QUOC_TON_GIA_SO_VAN_DAI_THUA_Q1_2_3.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S321_KINH_HO_QUOC_TON_GIA_SO_VAN_DAI_THUA_Q1_2_3.mp3
http://www.buddhamountain.ca/VT0321_4Q.php
http://www.buddhamountain.ca/media/VT0322.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S323_KINH_UC_CA_LA_VIET_VAN_BO_TAT_HANH_tron_bo.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S323_KINH_UC_CA_LA_VIET_VAN_BO_TAT_HANH_tron_bo.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0323_TQ.pdf


THƯỢNG SĨ  

Phẩm 2: GIỚI       

Phẩm 3: Y DƯỢC       

Phẩm 4: CHỖ Ở 
KHÔNG THANH 
TỊNH  

     

Phẩm 5: BỐ THÍ       

Phẩm 6: LỄ THÁP       

Phẩm 7: TRI TÚC       

Phẩm 8: Ở NƠI 
VẮNG VẺ  

     

 
SỐ 324: KINH HUYỄN SĨ NHÂN HIỀN  KDBTLS 

B5, S324 
T324 

   
  

SỐ 325: KINH QUYẾT ĐỊNH TỲ NI  
Giống Kinh Sám Hối Hồng Danh 

KDBTLS 
B5, S325 

T325 

   
  

SỐ 326: KINH TAM THẬP NGŨ PHẬT 
DANH LỄ SÁM VĂN  

KDBTLS 
B5, S326 
Giống số 
325 
nhưng 
không 
đầy đủ 
bằng 

T326 

   
  

SỐ 327: KINH PHÁT GIÁC TỊNH TÂM  KDBTLS 
B5, S327 

T327 

QUYỂN THƯỢNG  
  

 

QUYỂN HẠ  
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SỐ 328: KINH TU LẠI  KDBTLS 

B5, S328 
T328 

   
 

  SỐ 329: KINH TU LẠI  KDBTLS 
B5, S329 

T329 

   Kinh này hay hơn    

  SỐ 330: KINH BỒ TÁT TU HÀNH  KDBTLS 
B5, S330 

T330 

       

  SỐ 331: KINH VÔ ÚY THỌ SỞ VẤN 
ĐẠI THỪA  

KDBTLS 
B5, S331 

T331 

QUYỂN THƯỢNG   Giống Kinh Bồ Tát Tu Hành nhưng hay 
hơn 

   

QUYỂN TRUNG       

QUYỂN HẠ       

  SỐ 332: KINH ƯU ĐIỀN VƯƠNG  KDBTLS 
B5, S332 

T332 

       

  SỐ 333: KINH ĐẠI THỪA NHẬT TỬ KDBTLS T333 

http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S324_KINH_HUYEN_SI_NHAN_HIEN_tron_bo.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0324.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S325_KINH_QUYET_DINH_TY_NI_tron_bo.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0325.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S326_KINH_TAM_THAP_NGU_PHAT_DANH_LE_SAM_VAN_tron_bo.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S326_KINH_TAM_THAP_NGU_PHAT_DANH_LE_SAM_VAN_tron_bo.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0326_TQ.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0327.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S327_KINH_PHAT_GIAC_TINH_TAM_Q_Thuong.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S327_KINH_PHAT_GIAC_TINH_TAM_Q_Ha.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S328_KINH_TU_LAI.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0328.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S329_KINH_TU_LAI.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0329.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S330_KINH_BO_TAT_TU_HANH%20.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0330.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0331.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S332_KINH_UU_DIEN_VUONG.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0332_TQ.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S333_KINH_DAI_THUA_NHAT_TU_VUONG_SO_VAN.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0333.pdf


VƯƠNG SỞ VẤN  B5, S333 

   Giống Kinh Ưu Điền Vương    

  SỐ 334: KINH TU MA ĐỀ BỒ TÁT  
Làm sao Hàng Phục Ma 

KDBTLS 
B5, S334 

T334 

       

  SỐ 335: KINH TU MA ĐỀ BỒ TÁT  
Làm sao Hàng Phục Ma 

KDBTLS 
B5, S335 

T335 

       

  SỐ 336: KINH TU MA ĐỀ  
Làm sao Hàng Phục Ma 

KDBTLS 
B5, S336 

T336 

        
SỐ 337: KINH A XÀ THẾ VƯƠNG NỮ 
A THUẬT ĐẠT BỒ TÁT  

KDBTLS 
B5, S337 

T337 

   
  

SỐ 338: KINH LY CẤU THÍ NỮ  
Làm sao Hàng Phục Ma 

KDBTLS 
B5, S338 

T338 

 
HẾT CUỐI NGÀY 2 10/06/20

18 
 

 
SỐ 339: KINH ĐẮC VÔ CẤU THÍ NỮ  KDBTLS 

B5, S339 
T339 

   
  

SỐ 340: KINH VĂN THÙ SƯ LỢI SỞ 
THUYẾT BẤT TƯ NGHÌ PHẬT CẢNH 
GIỚI  

KDBTLS 
B5, S340 

T340 

QUYỂN THƯỢNG  
  

 

QUYỂN HẠ       

  SỐ 341: KINH THÁNH THIỆN TRỤ Ý 
THIÊN TỬ SỞ VẤN  
Làm sao Hàng Phục Ma 

KDBTLS 
B5, S341 

T341 

QUYỂN THƯỢNG       

QUYỂN TRUNG       

QUYỂN HẠ       
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18 

 

 

 
SỐ 342: KINH NHƯ HUYỄN TAM MUỘI KDBTLS 

B5, S342 
T342 

QUYỂN THƯỢNG  Giống kinh số 341 (có điều hơi khó hiểu hơn) 
 

 

QUYỂN HẠ  
  

  
SỐ 343: KINH THÁI TỬ LOÁT HỘ  
Thái tử con Vua A Xà Thế được thọ ký sau 
thành Phật cõi nước như quốc độ của Phật A Di 
Đà. 
Nếu có người nào nghe kinh này, tin nhận vui 
mừng, thì đều được sinh vào cõi nước Phật A-
di-đà.  

KDBTLS 
B5, S343 

T343 

 
SỐ 344: KINH THÁI TỬ HÒA HƯU  
Giống như số 343 
Người nghe kinh này, đều được sinh về cõi 
nước Phật A-di-đà, làm Bồ-tát như Bồ-tát Văn-
thù-sư-lợi, Bồ-tát Tam-ma-đề-bát, đời sau sẽ 

KDBTLS 
B5, S344 

T344 

http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S333_KINH_DAI_THUA_NHAT_TU_VUONG_SO_VAN.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S334_KINH_TU_MA_DE_BO_TAT.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Summary/Hang_Phuc_Ma.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0334.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S335_KINH_TU_MA_DE_BO_TAT.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Summary/Hang_Phuc_Ma.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0335.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S336_KINH_TU_MA_DE.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Summary/Hang_Phuc_Ma.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0336.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S337_KINH_A_XA_THE_VUONG_NU_A_THUAT_DAT_BO_TAT.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S337_KINH_A_XA_THE_VUONG_NU_A_THUAT_DAT_BO_TAT.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0337.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S338_KINH_LY_CAU_THI_NU.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Summary/Hang_Phuc_Ma.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0338.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S339_KINH_DAC_VO_CAU_THI_NU.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0339.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S340_KINH_VAN_THU_SU_LOI_SO_THUYET_BAT_TU_NGHI_PHAT_CANH_GIOI_Q_T_H.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S340_KINH_VAN_THU_SU_LOI_SO_THUYET_BAT_TU_NGHI_PHAT_CANH_GIOI_Q_T_H.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S340_KINH_VAN_THU_SU_LOI_SO_THUYET_BAT_TU_NGHI_PHAT_CANH_GIOI_Q_T_H.mp3
http://www.buddhamountain.ca/VT0340_2Q.php
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Summary/Hang_Phuc_Ma.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0341_3Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S341_KINH_THANH_THIEN_TRU_Y_THIEN_TU_SO_VAN_Q_1_THUONG.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S341_KINH_THANH_THIEN_TRU_Y_THIEN_TU_SO_VAN_Q_2_TRUNG.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S341_KINH_THANH_THIEN_TRU_Y_THIEN_TU_SO_VAN_Q_3_HA.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0342_2Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S342_KINH_NHU_HUYEN_TAM_MUOI_QUYEN_1_THUONG.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S342_KINH_NHU_HUYEN_TAM_MUOI_QUYEN_2_HA.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S343_KINH_THAI_TU_LOAT_HO.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0343.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S344_KINH_THAI_TU_HOA_HUU.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0344.pdf


thành Phật như Phật A-di-đà  
SỐ 345: KINH TUỆ THƯỢNG BỒ TÁT VẤN 
ĐẠI THIỆN QUYỀN  

KDBTLS 
B5, S345 

T345 

QUYỂN THƯỢNG  Nói về phương tiện thiện xảo của Phật Thích 
Ca khi xuất hiện nơi đời này 

 
 

 HẾT CUỐI NGÀY 4 03/30/2019  

QUYỂN HẠ  
  

  
SỐ 346: KINH ĐẠI PHƯƠNG QUẢNG THIỆN 
XẢO PHƯƠNG TIỆN  

KDBTLS 
B5, S346 

T346 

QUYỂN I  Giống số 345 
 

 

QUYỂN II  
  

 

QUYỂN III 

  
 

QUYỂN IV 

  
  

SỐ 347: KINH ĐẠI THỪA HIỂN THỨC  KDBTLS 
B5, S347 

T347 

QUYỂN THƯỢNG  
  

 

QUYỂN HẠ  
  

  
SỐ 348: KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG ĐẲNG 
YẾU TUỆ  

KDBTLS 
B5, S348 

T348 

 
Rất ngắn 

 
  

SỐ 349: KINH DI LẶC BỒ TÁT SỞ VẤN BẢN 
NGUYỆN  
Giống số 348 nhưng đầy đủ hơn nhiều 
Nêu lý do vì sao Bồ Tát Di Lặc chậm thành Phật 
hơn Phật Thích Ca 

KDBTLS 
B5, S349 

T349 

 
HẾT CUỐI NGÀY 5 03/31/2019   
SỐ 350: KINH DI NHẬT MA NI BẢO 
Phật định nghĩa thế nào gọi là Bồ Tát 
Trí tuệ đâu nghĩ ta phải trừ bỏ sự ngu si để 
được trí tuệ, cũng chẳng biết sự ngu si ấy đã đi 
về đâu. Bồ tát đích thật là Phật tử (Nhị thừa 
không phải) 
Bồ tát dạy mọi người cách chữa lành bệnh: 
Dùng phép quán làm thuốc trị tham dâm, Dùng 
tâm bình đẳng làm thuốc trị sân hận, 12 nhân 
duyên trị ngu si. 
Phật răn nhắc chư Tỳ kheo, có 4 hạng Sa Môn 
v.v, 500 vị Tỳ Kheo đã chứng được thiền đạo 
mà bỏ đi vì không hiểu lời Phật dạy. Phật hóa 2 
Tỳ Kheo giảng Kinh khiến đắc A La Hán 

KDBTLS 
B5, S350 

T350 

   
 

 
SỐ 351: KINH MA HA DIỄN BẢO NGHIÊM  KDBTLS 

B5, S351 
T351 

   
  

SỐ 352: KINH ĐẠI CA DIẾP VẤN ĐẠI BẢO 
TÍCH CHÁNH PHÁP  

KDBTLS 
B5, S352 

T352 

QUYỂN I  
  

 

QUYỂN II  
  

 

QUYỂN III  
  

 

QUYỂN IV       

QUYỂN V       

http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0345_2Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S345_KINH_TUE_THUONG_BO_TAT_VAN_DAI_THIEN_QUYEN_1_THUONG.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S345_KINH_TUE_THUONG_BO_TAT_VAN_DAI_THIEN_QUYEN_2_HA.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0346_4Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S346_KINH_DAI_PHUONG_QUANG_THIEN_XAO_PHUONG_TIEN_QUYEN_I.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S346_KINH_DAI_PHUONG_QUANG_THIEN_XAO_PHUONG_TIEN_QUYEN_II.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S346_KINH_DAI_PHUONG_QUANG_THIEN_XAO_PHUONG_TIEN_QUYEN_III.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S346_KINH_DAI_PHUONG_QUANG_THIEN_XAO_PHUONG_TIEN_QUYEN_IV.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0347_2Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S347_KINH_DAI_THUA_HIEN_THUC_QUYEN_1_THUONG.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S347_KINH_DAI_THUA_HIEN_THUC_QUYEN_2_HA.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S348_KINH_DAI_THUA_PHUONG_DANG_YEU_TUE.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S348_KINH_DAI_THUA_PHUONG_DANG_YEU_TUE.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0348_TQ.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S349_KINH_DI_LAC_BO_TAT_SO_VAN_BAN_NGUYEN.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S349_KINH_DI_LAC_BO_TAT_SO_VAN_BAN_NGUYEN.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0349.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S350_KINH_DI_NHAT_MA_NI_BAO.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0350.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S351_KINH_MA_HA_DIEN_BAO_NGHIEM.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0351.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S352_KINH_DAI_CA_DIEP_VAN_DAI_BAO_TICH_CHANH_PHAP.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S352_KINH_DAI_CA_DIEP_VAN_DAI_BAO_TICH_CHANH_PHAP.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0352_5Q.pdf
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  SỐ 353: KINH THẮNG MAN  KDBTLS 
B5, S353 

T353 

       

  SỐ 354: KINH TỲ DA SA VẤN  KDBTLS 
B5, S354 

T354 

QUYỂN THƯỢNG       

QUYỂN HẠ       

  SỐ 355: KINH NHẬP PHÁP GIỚI THỂ TÁNH  KDBTLS 
B5, S355 

T355 

       

  SỐ 356: KINH BẢO TÍCH TAM MUỘI VĂN THÙ 
SƯ LỢI BỒ TÁT VẤN PHÁP THÂN  

KDBTLS 
B5, S356 

T356 

       

  SỐ 357: KINH NHƯ LAI TRANG NGHIÊM TRÍ 
TUỆ QUANG MINH NHẬP NHẤT THIẾT PHẬT 
CẢNH GIỚI  

KDBTLS 
B5, S357 

T357 

QUYỂN THƯỢNG       

 HẾT CUỐI NGÀY 7 04/14/2019  

QUYỂN HẠ        
SỐ 358: KINH ĐỘ NHẤT THIẾT CHƯ PHẬT 
CẢNH GIỚI TRÍ NGHIÊM  

KDBTLS 
B5, S358 

T358 

   
  

SỐ 359: KINH ĐẠI THỪA NHẬP CHƯ PHẬT 
CẢNH GIỚI TRÍ QUANG MINH TRANG 
NGHIÊM  

KDBTLS 
B5, S359 

T359 

QUYỂN I    
 

 

QUYỂN II & III 

  
 

QUYỂN IV & V 

  
 

 HẾT CUỐI NGÀY 8 04/27/2019   
SỐ 360: KINH VÔ LƯỢNG THỌ  KDBTLS 

B5, S360 
T360 

QUYỂN THƯỢNG  
  

 

QUYỂN HẠ  
  

 

 HẾT CUỐI NGÀY 9 04/28/2019   
SỐ 361: KINH VÔ LƯỢNG THANH 
TỊNH BÌNH ĐẲNG GIÁC  

KDBTLS 
B5, S361 

T361 

QUYỂN I & II 

  
 

QUYỂN III & IV      

  SỐ 362: KINH A DI ĐÀ  
Bắt đầu từ Đức Phật Đề-hòa-kiệt-la, 
xuống đến Phật Lâu-di-hằng-la, trong 
thời có vị Quốc Vương, sau làm Sa-môn 
hiệu Đàm-ma-ca phát nguyện: 
Có 24 nguyện:… 
Có 2 vị Bồ Tát làm thượng thủ: Bồ-tát 
Cái-lâu-hằng và Bồ-tát Ma-ha-na-bát…  
Không có đoạn Ngài Quán Âm hỏi 
nguyên do Phật A Di Đà phóng quang 
nhập vào đảnh Phật 

KDBTLS 
B5, S362 

T362 

QUYỂN THƯỢNG  Nguyện thứ năm: Nếu khi thành Phật, Ta    

http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S353_KINH_THANG_MAN.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0353.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0354_2Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S354_KINH_TY_DA_SA_VAN_QUYEN_1_THUONG.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S354_KINH_TY_DA_SA_VAN_QUYEN_2_HA.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S355_KINH_NHAP_PHAP_GIOI_THE_TANH.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0355.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S356_KINH_BAO_TICH_TAM_MUOI_VAN_THU_SU_LOI_BO_TAT_VAN_PHAP_THAN.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S356_KINH_BAO_TICH_TAM_MUOI_VAN_THU_SU_LOI_BO_TAT_VAN_PHAP_THAN.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0356.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0357_2Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S357_KINH_NHU_LAI_TRANG_NGHIEM_TRI_TUE_QUANG_MINH_NHAP_NHAT_THIET_PHAT_CANH_GIOI_QUYEN_1_THUONG.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S357_KINH_NHU_LAI_TRANG_NGHIEM_TRI_TUE_QUANG_MINH_NHAP_NHAT_THIET_PHAT_CANH_GIOI_QUYEN_2_HA.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S358_KINH_DO_NHAT_THIET_CHU_PHAT_CANH_GIOI_TRI_NGHIEM.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S358_KINH_DO_NHAT_THIET_CHU_PHAT_CANH_GIOI_TRI_NGHIEM.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0358.pdf
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0359_5Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S359_KINH_DAI_THUA_NHAP_CHU_PHAT_CANH_GIOI_TRI_QUANG_MINH_TRANG_NGHIEM_QUYEN_I.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S359_KINH_DAI_THUA_NHAP_CHU_PHAT_CANH_GIOI_TRI_QUANG_MINH_TRANG_NGHIEM_QUYEN_II_and_III.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S359_KINH_DAI_THUA_NHAP_CHU_PHAT_CANH_GIOI_TRI_QUANG_MINH_TRANG_NGHIEM_QUYEN_IV_and_V.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0360_2Q_TTriTinh.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S360_KINH_VO_LUONG_THO_QUYEN_1_THUONG.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S360_KINH_VO_LUONG_THO_QUYEN_2_HA.mp3
http://www.buddhamountain.ca/pgm-download_media.php?name=VT0361_4Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S361_KINH_VO_LUONG_THANH_TINH_BINH_DANG_GIAC_QUYEN_I_II.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S361_KINH_VO_LUONG_THANH_TINH_BINH_DANG_GIAC_QUYEN_III_IV.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Microsoft%20Word%20-%20T046%20uni-baotich5_reviewed.pdf#page=2133
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Microsoft%20Word%20-%20T046%20uni-baotich5_reviewed.pdf#page=2133
http://www.buddhamountain.ca/media/VT0362_2Q.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S362_KINH_A_DI_DA_QUYEN_1_THUONG.mp3


sẽ làm cho vô số trời người và những 
loài côn trùng nhỏ nhít khắp mười 
phương dù đời trước đã làm việc ác mà 
được nghe tên Ta và muốn sinh vào cõi 
nước của Ta, liền tự hối lỗi, trở lại con 
đường chân chánh, học đạo, thực hành 
điều thiện, giữ gìn giới kinh, ước nguyện 
sinh sang nước Ta không gián đoạn. 
Đến lúc họ qua đời, khiến cho họ không 
bị rơi vào địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, 
mà được sinh vào nước Ta, được tùy 
tâm mãn nguyện. Nếu được như lời 
nguyện, Ta mới thành Phật. Nếu không 
được như thế, Ta không thành Phật… 
–Thái tử con vua A-xà-thế và năm trăm 
người (con của các trưởng giả), vô số 
kiếp sau đều thành Phật như Phật A-di-
đà… 
Các Bồ-tát, A-la-hán đều thọ trai, thực 
phẩm không nhiều, cũng không ít mà 
bằng nhau. Không ai khen chê thức ăn 
ngon hay dở và cũng không vì thức ăn 
ngon nên vui vẻ… 
Cõi Phật A-di-đà cũng như vậy. Vô số 
chư Thiên và loài người, loài côn trùng 
nhỏ nhít nơi vô số cõi nước khắp mười 
phương được vãng sinh đến đó rất 
nhiều, rất đông không thể tính đếm 
được. Các Bồ-tát, A-la-hán, chúng Tỳ-
kheo Tăng trong cõi Phật A-di-đà vẫn y 
nguyên không bị tăng giảm và thay đổi… 
Các A-la-hán ở cõi Phật A-di-đà nhập 
Niết-bàn nhiều vô số nhưng những 
người mới đắc đạo cũng nhiều vô số, 
nên không tăng giảm… 
Còn kích thước nhà cửa nhỏ thấp của 
Cực Lạc là do … đời trước - khi cầu đạo 
- không tinh tấn, thiếu tâm từ tinh tấn và 
làm thêm nhiều nghiệp thiện nên đưa 
đến thiếu phước đức. 
Những nơi nào Phật A-di-đà có thể giáo 
hóa như: Tinh xá, giảng đường... thì 
những nơi ấy tự nhiên thành bảy báu 
như: vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly, bạch 
ngọc, hổ phách, xà cừ cùng tự tạo thành 
sáng chói, vô cùng tốt đẹp không gì sánh 
được. Chẳng phải do ai làm ra và cũng 
không biết từ đâu đến, không có người 
giữ lại, cũng chẳng có kẻ mang đi, mà 
thuần túy từ tự nhiên biến hóa ra…. 
Muốn nghe kiểu nào thì được nghe kiểu 
đó. Không muốn nghe thì riêng mình 
không nghe… 
đảnh lễ Bồ-tát Cái-lâu-hằng và Bồ-tát 
Ma-ha-na-bát thì sẽ được thoát khỏi tất 



cả nạn cấp bách sợ hãi quan huyện… 
Đức Phật (A Di Đà) giáo hóa ở thế gian 
là ý muốn hóa độ chư Thiên, dân chúng 
và loài côn trùng nhỏ nhít nơi vô số cõi 
nước khắp mười phương… 
Đạo đức và trí tuệ Phật hợp thành ánh 
sáng nên hoàn toàn không thể nói kinh 
đạo của Phật cùng tận được. Trí tuệ của 
Phật không bao giờ có thể đo lường hay 
nói hết được…. 

QUYỂN HẠ  Có 3 hạng người vãng sanh: 
 
Tối thượng, Sa Môn tu hành nghiêm 
chỉnh, từ bi tế độ,.. chí thành tha thiết, 
mong được sinh sang cõi Phật A-di-đà, 
trong khi tu hành mộng thấy Phật A Di 
Đà và Thánh Chúng. Khi người ấy sắp 
qua đời, chính Phật A-di-đà và các Bồ-
tát, A-la-hán cùng bay đến nghênh đón, 
tức thời được sinh sang cõi Phật A-di-đà, 
hóa sinh từ hoa sen trong ao bảy báu, tự 
nhiên thọ thân cao lớn, được làm Bồ-tát 
bất thoái chuyển và cùng với các Bồ-tát 
bay thành hàng đến cúng dường vô số 
chư Phật khắp mười phương. Người này 
liền đạt trí tuệ dũng mãnh, thích nghe 
kinh đạo, thân tâm hân hoan vui mừng, 
được ở nơi nhà cửa bằng bảy báu trong 
hư không, muốn làm việc gì tha hồ tùy ý 
và được thân cận Đức Phật A-di-đà. 
 
Hạng hai, Ở đây có hạng người muốn 
được sinh sang cõi Phật A-di-đà nhưng 
không thể lìa xa gia đình, rời bỏ vợ con, 
đoạn tận ái dục, làm Sa-môn. Họ sẽ giữ 
gìn kinh giới không để khiếm khuyết, làm 
nhiều việc bố thí, tin thọ lời kinh Phật 
bằng niềm tin chí thành tha thiết sâu xa, 
cúng dường thực phẩm cho Sa-môn, làm 
chùa xây tháp, dâng hoa, thắp đèn, treo 
cờ phướn tốt đẹp, cúng dường đúng như 
pháp, không còn lệ thuộc thân sơ, không 
sân hận, trai giới thanh tịnh, từ tâm tinh 
tấn, chấm dứt ý niệm về ái dục. Người 
này muốn sinh sang cõi Phật A-di-đà nên 
trong suốt một ngày một đêm không 
ngưng dứt khởi niệm như thế, thì ngay 
trong đời hiện tại cũng được mộng thấy 
Phật A-di-đà. Khi người này qua đời, 
Phật A-di-đà liền hóa hiện làm cho được 
trông thấy Phật và cõi nước của Ngài. 
Người này được sinh đến cõi Phật A- di-
đà và được trí tuệ dũng mãnh. Tuy 
nhiên, nếu người đổi tâm giữa chừng, 
không tin có cõi Phật A-di-đà, không tin 
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có người vãng sinh vào nước đó. Mặc dù 
vậy, người này liên tục nhớ nghĩ đến việc 
thiện không dứt. Tuy rằng đôi lúc ý chí 
do dự không chuyên nhất, nhưng ước 
nguyện thiện vẫn tiếp tục làm gốc cho 
nên được vãng sinh. Người này khi 
bệnh, sắp qua đời, Đức Phật A-di-đà hóa 
làm hình tượng, khiến cho người này 
được trông thấy nhưng không thể nói 
thành lời, trong lòng cảm thấy hân hoan, 
vui mừng, nghĩ: “Ta hối hận vì không biết 
làm thiện, giữ gìn trai giới, ngày nay mới 
được sinh sang cõi Phật A- di-đà”. Người 
này tự ăn năn hối lỗi như vậy… Sau khi 
chết liền được sinh sang cõi Phật A-di-
đà, nhưng không thể đến trước chỗ Phật 
A-di-đà. Lại thấy tự nhiên ở trong thành 
bảy báu, ở một bên cõi Phật A-di-đà, 
trong lòng cảm thấy rất vui nên dừng 
chân trong thành ấy và được hóa sinh từ 
hoa sen trong ao bảy báu, và tự nhiên 
được thọ thân cao lớn, rồi ở trong thành 
này khoảng năm trăm năm… Tuy vậy, 
người ở trong thành này không được đi 
ra ngoài, cũng không thấy Phật A-di-đà, 
mà chỉ thấy hào quang thôi. Thấy rồi, 
người ấy tự ăn năn sám hối và hân hoan 
vui mừng nhưng cũng chưa được nghe 
kinh, chưa được gặp các Tỳ-kheo Tăng, 
chưa thấy biết dung mạo của các Bồ-tát, 
A-la-hán trong cõi Phật A-di-đà như thế 
nào. Người ấy mắc phải chút sầu khổ 
như vậy là do hạnh nghiệp của 
mình…Phật A-di-đà vì thương xót nên 
dùng oai thần dẫn dắt để được thoát ra. 
Người này ở trong thành suốt năm trăm 
năm mới được ra khỏi, rồi đến chỗ Phật 
A-di-đà nghe kinh, nhưng tâm không 
hiểu biết thông suốt, không được ở nơi 
các Bồ-tát, A-la-hán, Tỳ-kheo Tăng để 
nghe kinh. Tương tự, người này chỉ ở 
nhà cửa trên đất bằng chứ không thể 
làm nhà cửa cao rộng tùy ý trong hư 
không được, và cách Phật A-di-đà rất xa 
nên không thể gần gũi được. Người này 
trí tuệ không sáng suốt, ít biết kinh điển, 
tâm không hoan hỷ, ý không cởi mở. Trải 
qua thời gian rất lâu, người này mới có 
trí tuệ tỏ ngộ, hiểu rõ kinh điển, dũng 
mãnh sáng suốt, tâm ý an vui, dần dần 
mới được như hạng người thứ nhất đã 
nêu trên… 
 
Hạng ba, là người muốn sinh sang cõi 
Phật A-di- đà nhưng không làm việc bố 



thí, không thắp đèn, xông hương, rải 
hoa, treo cờ phướn lọng báu, làm chùa, 
xây tháp, cúng dường thực phẩm cho 
Sa-môn, mà chỉ đoạn tận ái dục, không 
có sự tham luyến, tâm từ tinh tấn, không 
sân hận, trai giới thanh tịnh. Do thực 
hành đúng pháp như vậy và nhất tâm 
mong được sinh sang cõi Phật A-di-đà 
trong suốt mười ngày đêm không gián 
đoạn, nên lúc qua đời được sinh sang 
cõi Phật A-di-đà, có trí tuệ dũng mãnh, 
được mọi người tôn kính… Mặc dù vậy, 
người này vẫn được vãng sinh. Khi 
mang bệnh sắp qua đời, được Phật A-di-
đà làm cho trong giấc mộng trông thấy 
cõi nước của Ngài, người này vô cùng 
vui mừng, tự nghĩ: “Ta hối tiếc không biết 
làm nhiều nghiệp thiện, ngày nay sẽ 
được sinh sang cõi Phật A-di-đà”. Chỉ 
suy nghĩ như vậy nhưng miệng không 
thể nói nên lời mà chỉ tự ăn năn hối lỗi. 
Người biết hối lỗi như thế nên tội dần 
dần được tiêu trừ và còn kịp thời để vãng 
sinh. Nhờ vậy, khi qua đời, người này 
được sinh sang cõi Phật A-di-đà nhưng 
chưa thể đến chỗ Ngài được, mà chỉ ở 
trong thành bảy báu cách xa Phật hai 
ngàn dặm. Tuy nhiên, trong lòng người 
này vẫn vui vẻ nên dừng lại nơi thành ấy, 
và được hóa sinh trong hoa sen nơi ao 
bảy báu, tự nhiên thọ thân cao lớn… 
Người này ở trong thành suốt năm trăm 
năm mới được ra khỏi, đến chỗ Phật A-
di-đà, trong lòng rất đổi vui mừng, được 
nghe kinh nhưng tâm không tỏ ngộ, ý 
không an lạc, trí tuệ tối tăm, biết kinh quá 
ít, và chỉ được ở nhà cửa nơi đất bằng 
chứ không thể tùy ý làm cho nhà cửa 
cao rộng như ở trong hư không được, lại 
cách Phật A-di-đà quá xa, không thể gần 
gũi được vì có lòng nghi ngờ giống như 
hạng người thứ hai. 
Trải qua thời gian rất lâu, trí tuệ người 
này được khai mở, hiểu kinh, dũng 
mãnh, tâm an lạc giống như hạng người 
thứ nhất… 
 
Đức Phật bảo Bồ-tát A-dật và chư Thiên, 
vua quan, dân chúng: 
–Những ai muốn sinh sang cõi Phật A-di-
đà, mặc dầu không tinh tấn, thiền định, 
giữ giới kinh nhưng phải siêng năng làm 
mười nghiệp thiện. Những gì là mười? 
Một là không được giết hại.  
Hai là không được trộm cắp. 



Ba là không được dâm dục hoặc dan díu 
với vợ người khác.  
Bốn là không được nói dối. 
Năm là không được uống rượu. 
Sáu là không được nói lưỡi hai chiều.  
Bảy là không được nói lời thô ác. 
Tám là không được nói phù phiếm.  
Chín là không được có tâm ganh ghét. 
Mười là không được tham lam. Không 
được trong lòng có sự tham tiếc bỏn sẻn. 
Không được sân hận. Không được ngu 
si. Không được tha hồ ham muốn. Không 
được hối tiếc trong lòng. Không được 
nghi ngờ. Nên làm việc hiếu thuận. Nên 
trung tín chí thành. Nên tin nhận lời kinh 
Phật. Tin một cách sâu xa rằng làm thiện 
đời sau được phước… 
Càng làm nhiều việc thiện thì sự trỗi dậy 
của ái dục dù lớn hay nhỏ cũng dần dần 
chìm xuống và đi đến hoại diệt. Do vậy 
hãy nỗ lực lánh xa ái dục. Nếu sinh ra 
gặp thời không có Phật nhưng người nào 
tin nhận lời kinh sâu xa của Phật, phụng 
hành đạo, đều là em nhỏ của Ta. Những 
người muốn học giới kinh Phật đều là đệ 
tử của Ta. Những người muốn lìa xa gia 
đình, từ giã vợ con, dứt bỏ tiền tài, sắc 
đẹp, xuất gia làm Sa-môn, làm Tỳ- kheo 
theo Phật v.v... đều là con cháu của Ta… 
Đức Phật dạy: 
–Này Tỳ-kheo! Việc khẩn cấp thứ nhất 
của người biết tin tưởng là gì? Là nên 
giữ thân ngay ngắn, giữ tâm ngay thẳng, 
giữ mắt đoan nghiêm, giữ tai cẩn thận, 
giữ mũi chính đáng, giữ miệng cẩn trọng, 
giữ tay nghiêm chỉnh, giữ chân nghiêm 
chỉnh, mới có thể tự kiểm soát và điều 
phục thân tâm, không nên vọng động. 
Thân tâm trong sạch đều tương ưng với 
thiện. Phải kiềm chế cả nội tâm lẫn ngoại 
thân, chớ nên chạy theo sự ham thích 
dục lạc, không phạm phải những lời nói 
ác, khí sắc  phải  nhu  hòa,  thân  hành  
phải  chuyên  nhất.  Tất  cả  những  hành 
động như đi, đứng, nằm, ngồi phải an 
bình. Muốn làm việc gì trước phải tính 
toán, suy nghĩ thật chín chắn, tùy theo 
sức mình, xem xét và sắp xếp quá trình 
thực hiện ổn định rồi mới làm. Việc làm 
mà vội vã hấp tấp không tính toán kỹ 
lưỡng thì việc ấy không chắc chắn, mất 
công. Việc đã hỏng, sau đó hối tiếc, tràn 
đầy đau khổ cho đến mất thân và đánh 
mất luôn tâm chí thành mong muốn đạt 
đạo… 



Đức Phật dạy: 
–Có những thiện nam, thiện nữ nào 
được nghe âm thanh của Phật A-di-đà, 
tâm từ hoan hỷ vô cùng, tâm ý trong 
sạch, xúc động và rơi lệ thì những người 
này do đời trước đã thực hành Phật đạo. 
Nếu các cõi Phật và Bồ-tát ở nơi phương 
khác mà trong đó có người nam, người 
nữ hay người dân nào nghe âm thanh 
của Phật A-di-đà mà không tin là có 
Phật, không tin lời kinh Phật, không tin 
có Tỳ-kheo Tăng, trong tâm đầy nghi 
ngờ, hoàn toàn không tin gì cả, thì những 
người này sinh ra từ nơi đường ác, ngu 
si không biết đời trước, chưa dứt những 
tai ương xấu ác, cho nên vẫn chưa được 
độ thoát. Do trong tâm còn nghi ngờ nên 
không có sự tín hướng như vậy. 
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  SỐ 363: KINH ĐẠI THỪA VÔ LƯỢNG 
THỌ TRANG NGHIÊM 
Không có đoạn Ngài A-Nan hỏi nguyên 
do sắc diện Phật Thích Ca sáng rỡ chưa 
từng co. 
Không có đoạn 5 thống, 5 thiêu, 5 thiện. 
Không có đoạn 3 hạng người vãng sanh 

KDBTLS 
B5, S363 

T363 

QUYỂN THƯỢNG  Bắt đầu từ Đức Phật Nhiên Đăng trở lui 
về trước, có Đức Phật hiệu là Thế Tự Tại 
Vương Như lai vào thời Tỳ Kheo Tác 
Pháp… 
Có 36 nguyên… 
Nguyện thứ 13: Bạch Thế Tôn! Sau khi 
con được giác ngộ thành Chánh giác, có 
bao nhiêu chúng sinh cầu sinh vào cõi 
con thì họ nghĩ nhớ đến danh hiệu của 
con mà phát tâm chí thành, bền vững, 
không lui sụt. Đến khi những người đó 
qua đời, con sẽ khiến vô số Bí-sô hiện 
đến vây quanh nghênh tiếp họ. Chỉ trong 
thoáng chốc, họ sẽ được sinh vào cõi 
con và tất cả đều được chứng đắc Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác… 
Nguyện thứ 27: Bạch Thế Tôn! Sau khi 
con giác ngộ thành Chánh giác, tất cả 
người nữ trong vô lượng vô biên vô số 
thế giới ở mười phương, người nào chán 
nản muốn bỏ thân nữ mà được nghe tên 
con, liền phát tâm thanh tịnh, đảnh lễ quy 
y thì người ấy sau khi chết liền sinh vào 
cõi nước của con, thành thân người 
nam, chứng đắc Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác 

   

QUYỂN TRUNG  Nguyện thứ 31: Sau khi con giác ngộ 
thành Chánh giác, tất cả chúng sinh 
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nghe danh hiệu của con vĩnh viễn xa lìa 
tâm bứt rứt buồn phiền, được mát mẻ, 
nhẹ nhàng, thực hành hạnh chánh tín, 
được sinh vào cõi nước con, ngồi dưới 
cội cây báu, chứng nhẫn Vô sinh, thành 
tựu Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác… 
Này A-nan! Nếu thiện nam, thiện nữ nào 
nghe được kinh này mà hết lòng thọ trì, 
đọc tụng, ghi chép, cúng dường, ngày 
đêm liên tục cầu sinh cõi Cực lạc thì 
người đó đến phút lâm chung đựơc Như 
Lai Vô Lượng Thọ cùng các Thánh 
chúng hiện ngay trước mặt. Chỉ trong 
thoáng chốc, người đó được sinh sang 
thế giới Cực lạc, không thoái chuyển nơi 
Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Này A-nan! Thiện nam, thiện nữ nào đã 
phát tâm Bồ-đề, giữ giới thật bền chắc 
không phạm, làm nhiều lợi ích cho chúng 
hữu tình, thiện căn đã tạo đều ban bố 
cho mọi loài, làm cho họ được an lạc, 
nhớ nghĩ đến Như Lai Vô Lượng Thọ và 
cõi Cực lạc ở phương Tây, thì người đó 
khi chết được nhiều sắc tướng trang 
nghiêm như Phật, sinh trong cõi báu có 
Hiền Thánh vây quanh, nhanh chóng 
được nghe pháp, vĩnh viễn không thoái 
chuyển nơi Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 
Này A-nan! Thiện nam, thiện nữ nào 
phát mười loại tâm: Một là không trộm 
cắp. Hai là không sát sinh. Ba là không 
dâm dục. Bốn là không nói dối. Năm là 
không nói thêu dệt. Sáu là không nói lời 
hung ác. Bảy là không nói lưỡi đôi chiều. 
Tám là không tham. Chín là không sân. 
Mười là không si. Ngày đêm luôn tư duy 
Phật Vô Lượng Thọ và thế giới Cực lạc 
với nhiều loại công đức, nhiều thứ trang 
nghiêm như thế, chí tâm quy y đảnh lễ 
cúng dường, thì người này khi lâm chung 
tâm không kinh sợ, không điên đảo, tức 
thời được sinh sang cõi Cực lạc, có vô 
lượng vô số chư Phật Thế Tôn đang ca 
ngợi tán thán công đức danh hiệu Phật 
Vô Lượng Thọ. Nghe pháp âm này rồi, 
người đó vĩnh viễn không còn thoái 
chuyển nơi Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

QUYỂN HẠ  Đức Phật bảo A-nan: 
–Như vậy, hoa trái, cây cỏ nơi cõi Phật 
làm Phật sự cho chúng sinh, đều nằm 
trong đại nguyện của Đức Phật đó thời 
quá khứ… 

   



–Bồ-tát thứ nhất tên Quán Tự Tại, Bồ-tát 
thứ hai tên Đại Tinh Tấn… 
Đức Phật bảo Từ Thị: 
–Vì các chúng sinh này trí tuệ nông cạn, 
nhỏ hẹp cho rằng phương Tây không 
bằng cõi trời, do đó mà họ không ưa 
thích nên không cầu sinh Cực lạc. 
Bồ-tát Từ Thị bạch Phật: 
–Những chúng sinh này phân biệt sai 
lầm, vì không cầu sinh sang cõi Phật thì 
làm sao thoát khỏi luân hồi? 
Đức Phật bảo Từ Thị: 
–Trong nước Cực lạc có sinh bằng bào 
thai không?  
Bồ-tát Từ Thị thưa: 
–Thưa không, bạch Thế Tôn! Vì người 
nào sinh trong cõi nước đó ví như chư 
Thiên nơi cõi Dục, sống trong cung điện 
năm trăm do-tuần, sinh hoạt tự tại thì làm 
sao có sự sinh bằng bào thai? Bạch Thế 
Tôn! Chúng sinh ở cõi này vì nguyên 
nhân nào mà sinh nơi bào thai? 
Đức Phật bảo Từ Thị: 
–Những chúng sinh ở cõi này tuy trồng 
thiện căn nhưng không thể ly tướng, 
không cầu trí tuệ Phật mà sinh phân biệt 
sai lầm, đắm trước niềm vui ở đời và 
phước báo của cõi người. Thế nên họ 
sinh nơi bào thai. Có những chúng sinh 
nào dùng trí tuệ vô tướng, trồng các cội 
đức,  thân  tâm  thanh  tịnh,  xa  lìa  sự  
phân  biệt,  cầu  sinh  cõi  tịnh  và hướng 
đến đạo quả giác ngộ của Phật, những 
người này khi chết, trong khoảng sát-na 
đã ở nơi cõi tịnh của Phật, thân tướng 
đầy đủ và ngồi trên hoa sen báu thì làm 
sao có sự sinh nơi bào thai. 
Này Từ Thị! Ông có thấy những kẻ ngu 
si không trồng thiện căn mà chỉ sử dụng 
trí thông minh, biện luận của thế gian 
nên sinh phân biệt sai lầm, càng tăng 
thêm tâm tà thì làm sao ra khỏi đại nạn 
sinh tử? Lại có những chúng sinh tuy 
trồng thiện căn, cúng dường Tam bảo, 
làm ruộng phước lớn nhưng chấp tướng 
phân biệt, chân tình sâu nặng mà cầu 
thoát khỏi luân hồi thì không bao giờ có 
thể đạt được… 
Đúng thế, đúng thế! Các chúng sinh kia 
tuy tu phước, cúng dường Tam bảo mà 
lại phân biệt sai lầm, cầu quả báo chốn 
nhân thiên. Đến lúc được phước báo, ở 
chỗ lầu gác cung điện, đầy đủ y phục, đồ 
nằm, thực phẩm, thuốc thang v.v… tất cả 
vật cần dùng không thiếu, nhưng vẫn 



không thể ra khỏi ngục tù trong ba cõi, 
thường luân chuyển trong luân hồi và 
không được tự tại. Giả sử cha mẹ, vợ 
con hay bà con nam nữ muốn cứu thoát 
thì người ấy vẫn không bao giờ có thể 
thoát khỏi nghiệp tà kiến. Vua có thể xá 
tội, đó là trường hợp nếu các chúng sinh 
chấm dứt phân biệt sai lầm, gieo trồng 
các gốc thiện, không chấp tướng, không 
vướng mắc thì sẽ được sinh sang cõi 
Phật, được giải thoát vĩnh viễn… 
Hoặc có người sinh đời này hay đời 
đương lai, khắp cõi nước mười phương 
mà được gặp Phật Vô Lượng Thọ đều có 
tám vạn ức triệu người được Phật Nhiên 
Đăng thọ ký hiệu là Diệu Âm Như Lai, sẽ 
được Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác. Các hữu tình đó đều có nhân duyên 
đại nguyện kiếp trước với Phật Vô 
Lượng Thọ, đều được sinh sang thế giới 
Cực lạc. 

  SỐ 364: KINH ĐẠI A DI ĐÀ  KDBTLS 
B5, S364 

T364 

QUYỂN THƯỢNG  
  

 

QUYỂN HẠ  
  

  
SỐ 365: KINH QUÁN VÔ LƯỢNG THỌ 
PHẬT  

KDBTLS 
B5, S365 

T365 

   
  

SỐ 366: KINH A DI ĐÀ  KDBTLS 
B5, S366 

T366 

   
  

SỐ 367: KINH XƯNG TÁN TỊNH ĐỘ 
PHẬT NHIẾP THỌ  

KDBTLS 
B5, S367 

T367 

   
  

SỐ 368: THẦN CHÚ BẠT NHẤT THIẾT 
NGHIỆP CHƯỚNG CĂN BẢN ĐẮC 
SINH TỊNH ĐỘ  

KDBTLS 
B5, S368 

T368 

   
  

SỐ 369: CHÚ A DI ĐÀ PHẬT THUYẾT 
(KHÔNG DỊCH)  

KDBTLS 
B5, S369 

T369 

   
  

SỐ 370: KINH A DI ĐÀ CỔ ÂM THANH 
VƯƠNG ĐÀ LA NI  

KDBTLS 
B5, S370 

T370 

   
  

SỐ 371: KINH QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT, 
ĐẮC ĐẠI THẾ BỒ TÁT THỌ KÝ  

KDBTLS 
B5, S371 

T371 

 
Phật Thích Ca phóng quang tới Phật A 
Di Đà. 2 Phật tán thán nhau. 3 thời lịch 
sử của Phật A Di Đà, Ngài Quán Âm và 
Thế Chí. Giải nghĩa 6 cách chấn động. 
Sau khi Phật vào Niết-bàn, hoặc có 
chúng sinh nào không thấy Phật thì có 
các Bồ-tát đạt được Tam-muội niệm 
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Phật, thường thấy Phật A-di-đà. 
Bạch Thế Tôn! Khi con thành Phật, nếu 
có người nữ nào được nghe pháp như 
vậy thì nơi đời hiện tại sẽ chuyển thân 
nữ, sau đấy sẽ được thọ ký thành tựu 
quả vị Vô thượng Chánh đẳng Chánh 
giác, hiệu là Ly Cấu Đa Đà, A Già Độ A 
La Ha Tam Miệu Tam Phật Đà.   
SỐ 372: KINH NHƯ HUYỄN TAM MA 
ĐÒA VÔ LƯỢNG ẤN PHÁP MÔN 

KDBTLS 
B5, S372 

T372 

QUYỂN THƯỢNG  Giống trên, ngoại ra… 
Sau khi Đức Phật nhập Niết-bàn, các 
chúng sinh nhờ diệu lực của căn lành 
cũng được gặp Đức Phật 
khác ra đời. Các vị Bồ-tát an trụ nơi 
Tam-muội niệm Phật thường được thấy 
Đức Như Lai trong định, không có gián 
đoạn. 
–Nay chánh pháp này, nếu người được 
nghe thì tùy theo nơi chốn ấy, tất cả 
người nữ được chuyển thành thân nam, 
chỉ trừ hai hạng: keo kiệt và ganh ghét. 
 

 
 

QUYỂN TRUNG  
 

 

QUYỂN HẠ  
 

 

 
SỐ 373: KỆ HẬU XUẤT A DI ĐÀ PHẬT  KDBTLS 

B5, S373 
T373 

 HẾT CUỐI NGÀY 10 05/12/2019   
SỐ 262: BỘ I - KINH DIỆU PHÁP LIÊN 
HOA  

LSPBDT 
S262 

SKIP 

 
SỐ 263: BỘ I - KINH CHÁNH PHÁP 
HOA 

LSPBDT 
S263 

SKIP 

 

SỐ 264: BỘ I - KINH THIÊM PHÂM 
DIỆU PHÁP LIÊN HOA 

LSPBDT 
S264 

 

QUYỂN 1    

Phẩm 1: TỰA 
  

 

Phẩm 2: PHƯƠNG 
TIỆN 

   

QUYỂN 2    

Phẩm 3: THÍ DỤ    

Phẩm 4: TÍN GIẢI    

QUYỂN 3    

Phẩm 5: DƯƠC 
THẢO DỤ  

   

Phẩm 6: THỌ KÝ    

Phẩm 7: HÓA 
THÀNH DU  

   

QUYỂN 4    

Phẩm 8: THỌ KÝ 
NĂM TRĂM ĐỆ TỬ 

   

Phẩm 9: THỌ KÝ 
BẬC HỮU HỌC, VÔ 
HỌC 

   

Phẩm 10: PHÁP SƯ    

Bắt đầu từ đây 

http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S372_KINH_NHU_HUYEN_TAM_MA_DIA_VO_LUONG_AN_PHAP_MON.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S372_KINH_NHU_HUYEN_TAM_MA_DIA_VO_LUONG_AN_PHAP_MON.mp3
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Microsoft%20Word%20-%20T046%20uni-baotich5_reviewed.pdf#page=2511
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Microsoft%20Word%20-%20T046%20uni-baotich5_reviewed.pdf#page=2511
http://www.buddhamountain.ca/media/VT0372_3Q_TNCTinh.pdf
http://daotrangtayphuong.org/doc/DBT_DT/Audio/KDBTLS_T5_S373_KE_HAU_XUAT_A_DI_DA_PHAT_NAM_MO_A_DI_DA_PHAT.mp3
http://www.buddhamountain.ca/media/VT0373_TNTQuang.pdf


Phẩm 11: HIỆN BẢO 
THÁP 

   

Phẩm 12: KHUYẾN 
TRÌ 

   

QUYỂN 5    

Phẩm 13: HẠNH AN 
LẠC 

   

Phẩm 14: TỪ ĐẤT  
VỌT LÊN 

   

Phẩm 15: THỌ 
LƯỢNG CỦA ĐỨC 
PHẬT 

   

Phẩm 16: PHÂN 
BIỆT CÔNG ĐỨC 

   

QUYỂN 6    

Phẩm 17: TÙY HỶ  
CÔNG ĐỨC 

   

Phẩm 18: CÔNG 
ĐỨC CỦA PHÁP SƯ 

   

Phẩm 19: BỒ-TAT 
THƯƠNG BẤT 
KHINH  

   

Phẩm 20: THẦN LỰC 
CỦA  NHƯ LAI 

   

Phẩm 21: ĐÀ-LA-NI    

Phẩm 22: BẢN SƯ 
CỦA BỒ-TAT DƯƠC 
VƯƠNG  

   

QUYỂN 7    

Phẩm 23: BỒ-TAT 
DIỆU ÂM  

   

Phẩm 24: PHỔ MÔN, 
BỒ-TÁT QUÁN  THẾ 
ÂM 

   

Phẩm 25: BẢN SỰ 
CỦA VUA DIỆU 
TRANG NGHIÊM 

   

Phẩm 26: BỒ-TAT 
PHO HIỀN KHUYẾN 
PHÁT  

   

Phẩm 27: CHÚC LỤY    

 SỐ 265: BỘ II - KINH TÁT-ĐÀM PHÂN-
ĐÀ-LỢI 

LSPBDT 
S265 

 

 
SO 266: BỘ II - KINH PHẬT THUYET A-
DUY-VIET TRÍ GIA 

LSPBDT 
S266 

SKIP 

 
SO 267: BỘ II -  KINH CHUYEN PHÁP 
LUÂN KHÔNG THOAI  

LSPBDT 
S267 

SKIP 

 

SO 268: BỘ II - KINH PHAT THUYET 
QUANG BAC NGHIEM TỊNH BAT 
THOAI 

LSPBDT 
S268 

 

CHUYỂN LUÂN    

QUYỂN 1    

QUYỂN 2    



QUYỂN 3    

QUYỂN 4    

QUYỂN 5    

QUYỂN 6    

 
SO 269: BỘ II - KINH PHÁP HOA TAM-
MUOI  

LSPBDT 
S269 

 

 SỐ 270: BỘ II - KINH ĐẠI PHÁP CỔ 
LSPBDT 
S270 

 

QUYỂN THƯỢNG    

QUYEN HA     

 

SO 271: BỘ II - KINH BO-TÁT HANH 
PHƯƠNG TIỆN CANH GIỚI THAN 
THONG BIEN HOA 

LSPBDT 
S271 

 

QUYỂN THƯỢNG    

QUYỂN TRUNG    

QUYEN HA     

 
SO 272: BỘ II - KINH ĐAI TAT-GIA NI-
KIEN TƯ SƠ THUYET 

LSPBDT 
S272 

 

QUYỂN 1    

Phẩm 1: PHAN TỰA     

Phẩm 2: VẤN NGHI    

Phẩm 3: NHAT 
THỪA (Phần 1)  

   

QUYỂN 2    

Phẩm 3: NHAT 
THỪA (Phần 2)  

   

Phẩm 4: ĐEN CHO 
VUA NGHIEM SÍ  

   

QUYỂN 3    

Phẩm 5: VƯƠNG 
LUẬN (Phần 1) 

   

QUYỂN 4    

Phẩm 5: VƯƠNG 
LUẬN (Phần 2) 

   

QUYỂN 5    

Phẩm 5: VƯƠNG 
LUẬN (Phần 3) 

   

Phẩm 6: THỈNH THỌ 
TRAI 

   

Phẩm 7: HỎI VE TOI 
LỖI  

   

QUYỂN 6    

Pham 8: CONG ĐƯC 
KHONG LOI LAM 
CUA NHƯ LAI (Phan 
1)  

   

QUYỂN 7    

Pham 8: CONG ĐƯC 
KHONG LOI LAM 
CUA NHƯ LAI (Phan 
2)  

   



QUYỂN 8    

Pham 8: CONG ĐƯC 
KHONG LOI LAM 
CUA NHƯ LAI (Phan 
3)  

   

QUYỂN 9    

Pham 8: CONG ĐƯC 
KHONG LOI LAM 
CUA NHƯ LAI (Phan 
4)  

   

Phẩm 9: ĐẾN GẶP 
NHƯ LAI 

   

Phẩm 10: THUYẾT 
PHÁP (Phần 1) 

   

QUYỂN 10    

Phẩm 10: THUYẾT 
PHÁP (Phần 2) 

   

Phẩm 11: THỌ KÝ    

Phẩm 12: CÔNG 
ĐỨC CỦA TÍN THỌ  
TRÌ KINH. 

   

 
SO 273: BỘ II - KINH KIM CANG TAM-
MUOI 

LSPBDT 
S273 

 

Phẩm 1: PHAN TỰA     

Phẩm 2: PHAP VO 
TƯỚNG  

   

Phẩm 3: HÀNH VÔ 
SINH 

   

Phẩm 4: BẢN GIÁC 
LỢI 

   

Phẩm 5: NHẬP THẬT 
TẾ 

   

Phẩm 6: CHÂN 
TÁNH KHÔNG 

   

Phẩm 7: NHƯ LAI 
TẠNG 

   

Phẩm 8: TỔNG TRÌ    

BỘ HOA NGHIÊM I 
SỐ 274:- KINH TẾ CHƯ PHƯƠNG 
ĐẲNG HỌC 

LSPBDT 
S274 

 

    

 
SỐ 275 - KINH ĐẠI THỪA PHƯƠNG 
QUẢNG TỔNG TRÌ 

LSPBDT 
S275 

 

    

 
SỐ 276 - KINH VÔ LƯỢNG NGHĨA LSPBDT 

S276 
 

Phẩm 1: ĐỨC HẠNH    

Phẩm 2: THUYẾT 
PHÁP  

  

Phẩm 3: MƯỜI 
CÔNG ĐỨC 

   

 
SỐ 277 - PHẬT NÓI KINH QUÁN PHỔ 
HIỀN BỒ-TÁT HÀNH PHÁP 

LSPBDT 
S277 

 



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 


