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TẬP NĂM

HÒA THƯỢNG TƯ NGẠN 

 

Thích Tư Ngạn tự Nguyên Đăng, con nhà họ Tạ ở Tiền Đường tại Hàng 
Châu. Lúc tuổi trẻ ông theo học Nho vào hàng Chư sanh. Không bao lâu 
cảm thấy việc đời vô thường, nên quy y Tam Bảo, đi tham học khắp các 
bậc tri thức về Tông và Giáo.

Sau ông nghe Ngọc Phong Pháp Sư khai thị: Muốn cầu thoát khổ, chỉ có 
pháp môn niệm Phật là thành tựu, liền phát tâm mỗi ngày trì Phật hiệu 
sáu muôn câu lấy làm định khóa. Bình sanh có làm công đức chi, đều 
hồi hướng về Tịnh Độ. Năm Nhâm Thân niên hiệu Đồng Trị, lại phát 
tâm thọ ngũ giới nơi Chùa Hải Triều.

Năm Quang Chữ thứ chín, ông chán cuộc trần lao, muốn sớm cầu giải 
thoát, nên đem việc nhà giao phó cho hai con, đi thẳng đến Chùa Hộ 
Quốc, Hòa Thượng Kính Phong cầu xuống tóc xuất gia. Mùa đông năm 
ấy, Sư được duyên lành thọ giới Cụ Túc nơi Chùa Kỳ Viên ở Túc Sơn.

Kế đó lại trở về Chùa Hộ Quốc chuyên tu tịnh nghiệp. Do gắng công lao 
nhọc đã lâu, Tư Ngạn lần nhim bệnh, tuy thuốc thang điều trị nhiều 
phen, song bệnh lành rồi lại tái phát.

Hai con trai nhớ mến, rước Sư về dưỡng bệnh nơi nhà, mở một gian tịnh 
thất để làm chỗ tĩnh tu. Mùa thu năm Quang Chữ thứ mười lăm, Sư 
bỗng vương chứng hạ ly, thuốc thang không công hiệu. Từ đó sự ăn 
uống tuy lần kém giảm, song sức niệm Phật lại thêm thành kính thiết 



tha. Tới ngày mùng mười tháng chín.

Tư Ngạn gọi hai con lại bảo rằng: Thời kỳ Vãng Sanh của thầy đã đến, 
hai con hãy đi thỉnh Chư Tăng về nhà niệm Phật bảy ngày, để hộ ta về 
Tây Phương. Sư định sáng sớm ngày mười hai khởi đầu kỳ Phật Thất, 
bảo với vị Tăng là Lăng Phong rằng mình chỉ còn lưu trụ bảy hôm nữa 
thôi.

Sang ngày rằm, lại cầm tay Tăng hữu là Đình Sơn nói: Chỉ còn ba hôm, 
tôi sẽ về Cực Lạc. Đến tối ngày mười bảy, sang canh tư, Sư hỏi mấy 
giờ, hai con đáp là giờ Sửu.

Tư Ngạn nói: Giờ Sửu tức đã qua ngày mười tám, là kỳ hạn thầy Vãng 
Sanh. Vậy nên thỉnh Chư Tăng xưng hồng danh trợ niệm. Khi chúng 
xướng Phật hiệu, Sư cũng niệm theo. Ước chừng tàn nửa cây hương, 
bỗng lặng thinh nhắm mắt.

Giây lâu chợt mở mắt chấp tay, đối Chúng Tăng xưng tạ và nói: Tôi đã 
được đến Tây Phương lẻ cẩn Đức A Di Đà cùng hai vị Đại Sĩ. Phật rủ 
lòng thương xót trao tịnh y cho tôi. Còn Quán Âm Bồ Tát thì cầm cành 
dương rảy nước cam lộ nơi đầu. Nhìn ra xa, tôi thấy Liên Trì Đại Sư 
đang thuyết pháp cho các bậc thượng thiện nhân nghe.

Bay dạo trên ao thất bảo rộng lớn mênh mang, nhìn khắp các hoa sen 
báu, tôi thấy một hoa tòa ghi tên chỗ mình sanh về. Đức Phật dạy tôi 
hãy tạm trở lại Ta Bà, cáo trí cho mọi người biết rằng mình được sanh 
về Tịnh Độ.

Xin phụng khuyến các vị nên gắng chuyên tinh niệm Phật, để ngày kia 
cùng gặp nhau nơi cõi Liên Bang. Nói xong bảo đem nước mát uống ba 
hớp, rồi lại giường nằm nghiêng bên hữu, niệm Phật vài mươi câu mà 



thoát hóa.

Hôm sau, khi nhập quan, đảnh đầu hãy còn nóng.
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