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Ý Nghĩa Niệm Phật  

Signification de la Prière à Bouddha  

 
I. Định nghĩa - Définition: 

Niệm Phật - Prier Bouddha est un moyen pour appliquer l’enseignement de Bouddha et pour se 
rapprocher spirituellement de Bouddha. En priant, nous pouvons être en paix avec nous-mêmes.  

Niệm Phật là: 

1. Tụng các kinh Phật (réciter les livres de prières), những lời Phật dạy (réciter les 
enseignements de Bouddha), những danh hiệu Phật và các vị Bồ Tát (réciter les noms des 
Bouddhas et des Bodhisattvas). 

2.  Sám hối những lối lầm (se repentir de ses mauvaises pensées/paroles/actions), là nguyện làm 
việc lành, nguyện theo lời Phật dạy (faire le vœu de suivre les enseignements de Bouddha pour 
faire le bien). 

3. Cầu đức Phật gia hộ cho em thoát khỏi bệnh tật, demander à Bouddha sa protection pour 
diminuer les soucis, préoccupations, le stress, les inquiétudes et surmonter les obstacles 

 
II.  Vì sao Phật khuyên em niệm Phật - Pourquoi devons-nous prier Bouddha? : 

• Để sửa đổi tánh tình: pour changer notre mauvais caractère, changer nos mauvaises 
habitudes et réduire nos défauts 

• Đỡ được đau khổ: pour être moins affecté par les soucis, préoccupations, le stress et les 
inquiétudes  

• Tránh được tai nạn : pour éviter les accidents et les malheurs 

• Luôn luôn vui vẻ : pour obtenir la joie et le bonheur 

• Được nhiều phước đức: pour avoir des mérites  

III.  Em niệm Phật được những lợi ích gì- Quels sont les bienfaits de prier Bouddha?  

1. Em sẽ được gần Phật và được đức Phật che chở hộ-trì : Prier permet de se rapprocher 
spirituellement de Bouddha et de recevoir sa protection, sa bénédiction. 

2. Em sẽ thấy tánh tình thay đổi. Em niệm Phật là em niệm những đức tánh tinh-tấn, hỷ-xả, thanh 
tịnh, trí-huệ, từ-bi, tức là em tập được các hạnh ấy. Prier permet d’acquérir les 5 vertus 
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3. Em sẽ được che chở những nổi đau khổ và luôn luôn vui-vẻ: Prier permet de moins ressentir 
les soucis, les préoccupations, le stress, les inquiétudes et d’atteindre le bonheur 

IV.  Em niệm Phật như thế nào – Quelles sont les différents façons de prier ? 

1. Tụng niệm: Nghĩa là đứng trước bàn Phật, niệm lớn tiếng có chuông có mõ. Se placer devant 
l’autel de Bouđdha, prier à haute voix en utilisant le Wooden fish en bois (Mõ) et la cloche en 
bronze (chuông). 

2. Mật niệm: Là niệm nhỏ tiếng, niệm thầm. Như trước khi đi ngủ khi sáng thức 
dậy em niệm thầm vừa đủ nghe là được. Prier à voix basse, assez fort pour s’entendre soi-même 
comme le soir avant de dormir ou le matin en se reveillant. 

3. Khẩn niệm: Là khi em gặp những sự đau khổ hoặc tai nạn, em niệm đức Quán-Thế Âm một 
cách khẩn thiết, chí thành. Khi em đau ốm em niệm đức Dược-Sư; khi có người sắp lìa đời em 
niệm danh hiệu đức Phật A-Di-Ðà. Lorsque vous rencontrez des difficultés ou vous vous 
retrouvez dans des situations dangereuses, de souffrance priez le boddhisatva de la Compassion 
Quan Âm (Avalokiteśvara). Lorque vous êtes malade, priez le Bouddha de la Medecine (Duoc Su 
ou Bhaiṣajyaguru). Lorsque vos proches sont sur le point de déceder ou sont décedées, priez le 
Bouddha Amitaba(A Di Đà Phật). 

4. Quán niệm: Là đứng trước hình ảnh của đức Phật, em chiêm ngưỡng tướng tốt của 
đức Phật hay tưởng tượng đức Phật ở trước mặt. Se placer devant une image de Boufdha, 
contempler sa physionomie et penser à ses vertus 
 
5. Chuyên niệm: Là bất cứ làm việc gì em đều luôn luôn nhớ đến Phật và lúc nào cũng 
niệm Phật. Peu importe ce que vous faites, à n’importe quel moment de la journée, vous pensez à 
Bouđdha et vous priez dans votre tête. 
 
Ðối với năm cách niệm Phật, em có thể niệm cách nào cũng được, nhưng cần thiết nhất là cách 
chuyên niệm. Parmi les 5 façons de prier ci-dessus, vous pouvez prier de la façon dont vous 
voulez, l’important est d’être assidu, le plus recommandé est le Chuyên Niệm. 
 
Em luôn luôn niệm Phật và nhớ những lời Phật dạy sau đây. Essayer de toujours prier et de se 
souvenir des choses suivantes: 

• Khi chán nản biếng nhác, em niệm hạnh tinh-tấn của đức Phật Thích-Ca Mâu-Ni. Lorsque 
vous êtes découragés ou paresseux, priez le bouđdha Sakhyamuni et sa vertu de 
perseverance 

• Lúc giận buồn, em niệm hạnh hỷ-xả của đức Phật Di-Lặc. Lorsque vous êtes fachés ou 
tristes, priez le bouđdha du futur et sa vertu du pardon 
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• Khi nhiều lòng tham, em niệm hạnh thanh-tịnh của đức Phật A-Di-Ðà. Lorsque vous 
ressentez de l’avidité, priez le bouđdha Amitaba et sa vertu de pureté 

 
• Khi không hiểu hay si-mê, em niệm hạnh trí-tuệ của đức Văn-Thù. Lorsque vous 

ressentez de l’ignorance, priez le boddhistva de la sagesse et sa vertu de clairvoyance 

• Khi có ý hại người, em niệm hạnh từ-bi của đức Quán Thế-Âm. Lorsque vous pensez à 
faire du mal aux autres, priez le boddhistva de la Compassion et sa vertu de compassion 

Mỗi ngày trước khi đi ngủ em hãy tự kiểm lại em đã làm những gì trong năm hạnh của Phật-tử, 
nếu có lỗi em hãy sám hối và niệm danh hiệu các đức Phật. Nếu trong nhà có bàn thờ Phật, em 
hãy niệm ít nhất một ngày một lần đó mới chính là người con Phật. 

Tous les soirs avant d’aller se coucher, vous repensez aux actions que vous avez faites, aux 
comportements que vous avez eus durant la journée pour vérifier lesquels sont conformes aux 5 
vertus. Dans le cas où vous avez fait un mauvais karma, vous devez vous repentir et prier 
Bouddha. Si chez vous, vous avez un autel de Bouddha, priez au moins une fois chaque jour 
(récitez le nom de Bouđdha 3 fois au minimun en allumant un baton d’encens). 

1. Kết luận - Conclusion : 
 
Niệm Phật là một việc làm đưa chúng ta đến gần đức Phật. Trong cảm ứng giao hòa giữa ta và 
Phật đã đưa tâm hồn ta đến chỗ thanh tịnh, an vui- từ bi và hỹ xã - yêu thương và độ lượng với tất 
cả mọi người. 

Prier Bouddha est un acte qui nous rapproche de Bouddha et de ses enseignements. En priant 
nous pouvons ressentir la présence de Bouddha en nous et acquérir les 5 vertus. 


