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Vì sao Đức Phật A Di Đà quan trọng bậc nhất trong Đại Thừa Phật Giáo ?
-- Đức Phật A Di Đà quan trọng bậc nhất trong Đại Thừa Phật Giáo vì Ngài là vị Phật tiếp dẫn Phật Tử
khi người Phật Tử từ bỏ cõi đời ra đi . Cũng vì vậy mỗi khi có Phật Tử qua đời Tăng hoặc Ni đem hình và
tụng kinh Phật A Di Đà giúp người quá cố siêu sanh Phật Quốc . Cho nên khi niệm cho đầy đủ ta phải
niệm “Nam Mô Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật”.
Hồng Danh của Ngài là gì ?
-- Tiếng Việt gọi Ngài là A Di Đà Phật . Người Hoa gọi Ngài là Vô Lương Quang Phật, Vô Lượng Thọ
Phật tức Đức Phật có Anh Sáng Vô Biện có Thọ Mạng Vô Biên. Tiếng Mỹ gọi Ngài là Amita Buddha
hoặc Amitabha Buddha. Phật Quốc của Ngài là cõi Tịnh Độ hoặc Tây Phương Cực Lạc tiếng Mỹ gọi là
Pure Land
Có phải Đức Phật A Di Đà là vị Phật đứng giữa bàn thờ Tam Thánh không ?
-Đúng . Ở mỗi chùa Đại Thừa đều có một bàn thờ Tam Thánh nơi giữa Chánh Điện . Đức Phât A Di
Đà đứng giữa, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát tượng trưng cho Tư Bi đứng bên phải và Đức Đại Thế Chí Bồ
Tát tưọng trưng cho Trí-Tuệ đứng bên trái
Vì sao ta biết có Đức Phật A Di Đà ?
-Chúng sanh biết có Đức Phật A Di Đà nhờ chuyện Hoàng Hậu Vi Đề Hi và vua Bình Sa Vương .
Thái Tử A Xà Thế choán ngôi vua và bắt vua cha Bình Sa Vương nhốt vào ngục tối không cho ăn . Hoàng
Hậu Vi Đề Hi lén lút đem thực phẩm tiếp tế cũng bị cấm và chỉ vài ngày vua băng hà . Hoàng Hậu đau khổ
chạy đến Đức Phật Thích Ca và được Đức Phật phóng quang nhìn thấy cõi Tịnh Độ và giới thiệu cho
Hoàng Hậu xin về đó khi băng hà vì nơi đó không có người ác và không có khổ đau. Từ đó Đức Phật Thích
Ca thường giảng pháp về Đức Phật A Di Đà .
Cảnh Trí Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà như thế nào ?
-- Nơi cõi Tịnh Độ khí hậu trong sáng và ấm áp, cảnh trí toàn là bảy báu ; ngày đêm có chim ca hát và
thuyết pháp, thức ăn chỉ cần nghĩ đến là hiện ra, ăn uống xong chén đĩa tự động biến đi, người ở đó có thể
bay đi cúng dường chư Phật "về miền chưa trưa" và "không già không chết lấy đâu luân hồi" .
Kinh thường nói
“Nguyện sanh cực lạc cảnh phương Tây
Chín phẩm hoa sen là cha mẹ
Hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh
Bất thoái Bồ Tát là bạn hữu”
nghĩa là gì ?
-- Nơi cõi ta bà, ta sanh ra có cha có mẹ gọi là thai sanh ; nếu được về cõi Tịnh Độ ta sẽ hoá sanh vào một
trong chín phẩm hoa sen và sẽ được thấy Phật . Chung quang ta là các vị Bồ-Tát và ta sẽ được bất thối
chuyển tức không bao giờ phải chết và thoát cảnh sanh tử luân hồi
Xin nói qua về 48 Lời Đại Nguyện của Đức Phật A Di Đà .
-- Môi vị Phật đều có những lời Đại Nguyện Đức Phật A Di Đà có 48 lời đại nguyện nói về cảnh trí Tịnh
Độ, điều kiện để được về chốn Tịnh Độ của Ngài . Quan trọng nhất là lời đại nguyện thứ 18 cho biết khi
qua đời nếu người Phật Tử nhất tâm bất loạn nguyện danh hiệu Ngài 10 lần người đó sẽ được vãng sanh về
cõi Tịnh Độ
Người Phật Tử phải làm gì để được về Tây Phương Cực Lạc ?
-- Theo lời dạy của Thầy Tổ. người Phật Tử muốn được về cõi Tịnh Độ phải thành tâm TÍN, NGUYỆN và
HÀNH tức tin tưởng mãnh liệt có Đức Phật A Di Đà và chốn Tịnh Độ, hằng ngày cầu nguyện xin về Tây
Phương Cực Lạc và tinh tấn thực hành những điều chư Phật dạy
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