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KHAI THỊ VỀ HỘ NIỆM CỦA CS DIỆU ÂM 

(Trích lục tại khóa tu Phật Thập - Đức Quốc 2019) 

------------------------------ 

- Hộ niệm! Bây giờ mình định nghĩa Hộ niệm là gì? 

- Hộ niệm là nhắc nhở người bệnh tu cho đúng đường. 

- Hộ niệm là gỡ những cái gút mắc, gỡ những cái rối rắm 

của người bệnh đang thọ nạn. 

- Hộ niệm là nhắc nhở cho người bệnh vững cái tâm lại, 

niềm tin đừng chao đảo. 

- Hộ niệm là nhắc nhở người đó con đường vãng sanh Tây- 

phương Cực-lạc 

Xin thưa với chư vị Tín-Hạnh-Nguyện là cái điểm then chốt. 

Bên cạnh Tín-Hạnh-Nguyện nó có nhiều cái vấn đề, nó có nhiều 

cái yếu tố nó đi ngược lại với Tín-Hạnh-Nguyện, nó đang hằng 

ngày thâm nhập vào tâm người bệnh mà không hay. 

Hồi nãy chư vị có nghe nói: Mẹ tôi đã phát tâm niệm Phật tin 

tưởng nhưng mà sau đó thì thối tâm. Phải không chư vị? Một lần 

thối tâm như vậy là một lần người biết Hộ niệm làm cho cái tâm 

vực lên, đừng có thối. Một lần mà người bệnh lo sợ vấn đề gì đó 

thì chúng ta vội vã chuyển…chuyển…chuyển đừng cho người ta 

sợ nữa. Một lần người ta thấy những cảnh giới nào đó, chúng ta 

hóa…hóa…hóa giải ra đừng để vướng mắc nữa. 

Chỉ nhờ như vậy cho nên thành ra sau cùng rồi họ mới an 

tịnh được cái tâm mà niệm câu A-Di-Đà Phật. 

Mong chư vị hiểu được như vậy đừng bao giờ khinh thường 

cái phương pháp Hộ niệm. Đừng bao giờ cứ nghĩ là tôi tới chùa 

lâu lâu tôi niệm câu A-Di-Đà Phật là sau cùng tôi niệm được câu 

A-Di-Đà Phật, không phải…không phải…không phải…hoàn toàn 

không phải như vậy. 

Cũng giống như ngày ngày chúng ta vào trong Niệm Phật 

Đường này chúng ta niệm Phật là bảo đảm trong lúc mình xả bỏ 

báo thân sẽ niệm được câu A-Di-Đà Phật. 
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Sở dĩ, hôm nay chúng ta cứ niệm…niệm…niệm mãi một câu 

A-Di-Đà Phật chính là thực tập cho vững vàng, để lúc cuối cùng 

lâm chung ta làm được, nghĩa là niệm được câu A-Di-Đà Phật. 

Nói chung tu tất cả các phương pháp nào. Tu tất cả pháp môn 

nào làm sao cuối cùng ta thực hiện cho được trọn vẹn được cái 

phương pháp đó thì chúng ta thành tựu. Còn tu một phương pháp 

nào mà sau cùng chúng ta không thực hiện được các phương pháp 

đó. Bây giờ thì nói ngon lắm nhưng lúc đó thì nằm chèo queo…thở 

phèo phèo quên hết tất cả. Bao nhiêu cảnh giới: nào ông bà xuất 

hiện ra đánh mình rồi mình chạy theo mất. Mình hằng ngày ngồi 

trước bàn thờ tổ tiên, nhất là những ngày giỗ, ngày kỵ, mình chắp 

tay nguyện cho ông bà linh thiêng, tổ tiên linh thiêng về đây cứu 

độ con. Chư vị nguyện như vậy tưởng là ngon lành không ngờ đây 

là lời nguyện sai lầm. 

Pháp hộ niệm nói rằng nguyện như vậy là nguyện sai lầm. 

Chúng ta đang niệm Phật đây gặp một ông thầy phù thủy, 

ông thầy ngải gì đó nói rằng Tổ tiên đang về quở trách mình đó, 

mình nghe ông thầy đó là mình đã sai lầm rồi! Mình không chịu 

nghe Phật mà nghe người nói thì sai pháp. Vì đi theo con đường 

sai lầm như vậy cho nên khi đến những ngày gần ra đi thì ông bà 

cha mẹ hiện thân ra mình mừng, khấp khểnh chạy theo. Xin thưa 

với chư vị đại nạn! Gặp bẫy rồi, phải chú ý điều này. 

Thì rõ ràng cái phương pháp Hộ niệm đã chỉ vẽ cho chúng ta 

từng điểm…từng điểm…từng điểm rõ rệt. Bây giờ đây trong thời 

gian ngắn ngủi làm sao Diệu Âm có thể vạch ra từng điểm…từng 

điểm…từng điểm đó cho chư vị đây? 

Chư vị hãy tham gia vào những cuộc Hộ niệm đi. Chư vị sẽ 

thấy rõ ràng một cuộc Hộ niệm là gỡ một cái mối rối. Một cuộc 

Hộ niệm là một cuộc gỡ một cái gút mắc. Một cuộc Hộ niệm là một 

cuộc gỡ một cái vướng chấp của người bệnh ra. Chúng ta cứ tham 

gia đi thì tất cả những cái kinh nghiệm đó sẽ chứa ngay trong đầu 

óc chúng ta, ngay trong tiềm thức của chúng ta. Nó là cái vốn liếng 

của chúng ta để chúng ta sử dụng nó khi gặp hữu sự chứ không có 

gì cả. 
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Chính vì thế mà những người tham gia “Thực Tập Hộ Niệm”, 

tham gia Hộ niệm nhiều, khi mà đối với sự việc họ xử lý vấn đề 

này gọn gàng dễ dàng lắm. 

Còn những người mà cả cuộc đời không bao giờ Hộ niệm đến 

lúc gặp một vấn đề Hộ niệm rồi họ rối như tơ vò chư vị ơi! Chính 

vì thế mà xin thưa với chư vị, nếu ở trong nước thì Diệu Âm không 

nói đến cái vấn đề này. Nhưng mà ở ngoài nước, nhất là những 

người ở bên Âu Châu, bên Mỹ Châu, bên Úc châu, bên Canada... 

đủ thứ. Thường thường thì 2 - 3 năm mới có một người Hộ niệm. 

Nhiều khi một năm mà có một người Hộ niệm là mừng muốn chết 

rồi, phải không chư vị? 

Người ta cứ chờ đến chết chứ không có lo Hộ niệm đâu! Đúng 

không? Vậy mới nói tìm một người mà giúp cho họ vượt qua sanh 

tử luân hồi mà tìm không ra. Cho nên khi mà có một người có 

duyên mà kêu ta tới Hộ niệm ta mừng lắm đấy. Đúng không chư vị? 

Còn nhiều khi toàn chờ chết không thôi. Xin thưa thực với 

chư vị, một năm mà mình làm một cuộc Hộ niệm dẫu cho có thành 

công đi nữa thì còn một thời gian vằng vặc chúng ta không biết Hộ 

niệm chúng ta quên đi. Bao nhiêu chuyện làm ăn buôn bán tính 

toán chen kẽ vào, đến lúc trở lại một cuộc Hộ niệm nữa hình như 

ta cũng là người mới vô cùng trong phương pháp Hộ niệm. Nói 

thẳng với chư vị. 

Vì sao? Vì một người thì có một cái mối rối riêng. Người 

hôm nay có mối rối này ta biết chút mối rối này, một năm sau gặp 

người khác có cái mối rối khác nhiều khi chúng ta ngỡ ngàng. 

Chúng ta không biết xử lý làm sao? 

Buông một lời nói sơ ý người ta trở ngại. Đứng trước người 

bệnh mà chính tinh thần chúng ta chao đảo không vững tâm, tâm 

cảm ứng làm cho người đó cũng không vững, cũng không phải là 

dễ dàng gì hóa gỡ cái mối rối của họ. 

Cho nên mong chư vị muốn thực sự là một người muốn đi 

giúp đời mong chư vị hãy cố gắng tạo cái cơ hội liên lạc thường 

xuyên, thực tập thường xuyên, nghe những lời Hộ niệm thường 

xuyên tự nhiên nó sẽ là một cái vốn vô cùng quý giá cho chư vị. 
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Cũng giống như hôm nay chúng ta niệm Phật, ngày mai 

chúng ta niệm Phật, ngày ngày chúng ta niệm Phật. Tại sao câu 

A-Di-Đà Phật dễ dàng quá. Một em bé nhỏ tí nói A-Di-Đà Phật 

nó có thể nói được, mà mình lớn rồi, già rồi, miệng lưỡi chúng ta 

ngon lành rồi nhưng tại sao ta cứ đọc A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà 

Phật…A-Di-Đà Phật đọc mãi chi vậy? Đây là cách huân tu, đây là 

cách thực tập, để chi? Để cuối cùng chúng ta niệm được câu A-

Di-Đà Phật. 

Nếu bây giờ chúng ta không thực tập câu A-Di-Đà Phật thì 

cuối cùng mình niệm một lần, hai lần niệm không xong. Thì cái 

phương pháp Hộ niệm cũng giống hệt như vậy chứ không có gì 

cả. Chẳng khác gì người tập võ, tại sao một cái thế võ quen thuộc 

đó mà cứ tập lên...tập xuống, tập lên...tập xuống. Mình thấy đơn 

giản quá! Nhưng mà nếu mình cho đơn giản quá mà mình không 

tập thì sau cùng về lý thuyết, của môn võ thì có mà về thực sự sử 

dụng cái môn võ đó để làm lợi gì cho mình thì sử dụng không 

được, làm sao giúp người khác được.  

Cho nên mong chư vị hiểu được như vậy. Cũng chính vì Diệu 

Âm nghĩ đến điều đó cho nên Diệu Âm mới mạnh dạn rút lui để 

cho... chư vị có hiểu không? Tại vì chính mỗi người phải tự lăn 

xả vào con đường thực tập Hộ niệm thì chư vị mới cứu được 

chính chư vị, cứu được              người thân của chư vị. Còn nếu mà 

chư vị nghĩ rằng phương pháp hộ niệm này đơn giản quá đến 

lúc mà một người mẹ mình sắp sửa buông hơi thở ra đi kêu Diệu 

Âm khai thị, đó là cái chuyện chẳng đặng…đừng vậy. 
Còn Diệu Âm này có cái cách nào mà đi đến nhà chư vị mà 

Hộ niệm cho người mẹ của mình. Tại sao phương pháp đơn giản 

như vậy mà chư vị đứng trước người mẹ mình mà không có 

một lời nào khai thị cho đúng! Không biết làm sao cho người 

mẹ của mình an tâm! Không biết làm sao hóa giải oán thân trái 

chủ! không biết làm sao gỡ rối cho mẹ mình. Là tại vì trong 

suốt thời gian qua chư vị ỉ i quá, không chịu coi phương pháp 

Hộ niệm này là quan trọng. Lặng lờ bỏ qua! Nghe  xong rồi 

phớt lờ qua tai. Nghĩ rằng là mẹ mình chắc 30 năm nữa mới chết 

không ngờ mới có 2 tuần sau đã bị nạn rồi. Anh mình tưởng rằng 
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là còn trẻ, có thể anh mình phải 90 năm nữa mới đi còn nhiều thời 

gian nữa… nhưng không ngờ mới một sớm một chiều anh mình 

bị nằm liệt trong bệnh viện. Báo cáo đã không còn kịp nữa rồi. 

Lúc đó làm sao chư vị sử lý đây? Lúc đó làm sao chư vị giải quyết 

đây. Oan uổng thay! Đó là người thân của mình. 

Chính vì thế mà Diệu Âm thấy rằng Diệu Âm đi tới đây 10 

năm rồi. Mà năm nào Diệu Âm cũng nói về Hộ niệm…Hộ 

niệm…Hộ niệm...chính là mong cho mỗi người phải tự giật 

mình tỉnh ngộ coi phương pháp này là vô cùng quan trọng. Tại 

vì trong bao nhiêu thế kỷ qua bao nhiêu người cũng lý luận là 

giải thoát. Bao nhiêu người cũng lý luận là thoát ly sanh tử luân 

hồi. Bao nhiêu người cũng lý luận là tu thành đạo thành đạo 

nhưng mà rồi kết cục là không có lấy một người hiện tượng 

thành tựu xảy ra. Mình phải giật mình mà giật mình tỉnh ngộ 

trân quý cái pháp Hộ niệm này chứ, có phải không chư vị? 

 Mà trân quý cái pháp Hộ niệm thì tại sao lại nhường cái 

pháp hộ niệm này cho một người xa lạ nào đó làm còn chính 

mình thì không chịu làm? Rõ ràng là Diệu Âm đã gặp những 

người mà nhắc nhở mình niệm Phật nghe, Hộ niệm nghe để 

cứu bạn mình nè, để cứu người thân của mình nè, để cứu cha 

của mình, mẹ của mình và còn cứu ngay cả mình nữa… mà 

nhắc mãi nhắc mãi người ta cứ hững hờ,   hững hờ. Làm gì còn 

sống vui vẻ mà bác cứ nói hộ niệm! hộ niệm làm chi để đùng một 

cái điện thoại nói “anh Diệu Âm ơi giúp cho tôi! Chú Diệu Âm ơi 

giúp cho tôi người này”. Diệu Âm thấy rõ ràng hình như mình 

vô trách nhiệm đối với huệ mạng của chính mình! Vô trách 

nhiệm đối với huệ mạng của cha mẹ của mình. Xin thưa với 

chư vị! Nếu chư vị không nghiên cứu pháp Hộ niệm, tự mình 

đang tu mà hình như mình bị lạc đường. Mình đang tu này 

nhưng mà mình tạo ra quá  nhiều sơ suất. 

Thực sự đó chư vị! Diệu Âm ví dụ trên đường Zoom “mẹ tôi 

khi mà ai nhắc đến câu A-Di-Đà Phật thì bà nói đừng nhắc nữa, 

đừng nhắc nữa, nhắc A-Di-Đà Phật thì chết sao? Đừng cho người 

ta Hộ niệm nữa, Hộ niệm thì chết sao? Đừng đọc kinh A-Di-Đà 

nữa, đọc kinh A-Di-Đà thì chết sớm làm sao? Có phải rõ ràng là 
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tại vì người mẹ của mình chưa hiểu phương pháp Hộ niệm? Tại 

vì con cái cũng không nhắc đến chuyện Hộ niệm vãng sanh. Tại 

vì những người thân của mình không ai giảng giải cái đạo lý vãng 

sanh cho nên đã già rồi mà có đi chùa bao nhiêu lâu năm rồi mà 

đừng nhắc đến câu A-Di-Đà Phật, nhắc câu A-Di-Đà Phật mẹ sợ 

quá. Phải không chư vị? 

Như vậy thì nếu mà ta có người mẹ ta phải sẵn sàng lên tiếng, 

lên tiếng đâu đến lúc để cho người mẹ của mình chịu nạn rồi mới 

lên tiếng, phải nhắc nhở từ bây giờ. Nhắc nhở cho mẹ mình thì 

nhắc nhở cho mình chứ. Mình đang niệm Phật mà coi chừng 

mình ghét người này, thương người kia, chống người nọ, phỉ 

báng người kia, cái nọ cái kia... coi chừng sẽ là một vướng nạn. 

Mình niệm Phật như thế này mà khi bệnh xuống mình còn lo 

lên- lo xuống, lo đủ điều. Coi chừng mình vướng nạn. Như vậy 

là biết Hộ niệm để gỡ cái vướng nạn cho mình, biết Hộ niệm 

là để gỡ những cái vướng nạn cho người thân của mình,  chứ 

đâu phải là mình đã đầy đủ biết hết. 

Chính Diệu Âm này đi nói hộ niệm không biết bao nhiêu năm 

mà vẫn còn bị sơ suất. Thực sự đó chư vị! Diệu Âm vẫn thấy là sơ 

suất. Khi mà một sơ suất rồi mình ngỡ ngàng ra, tại sao mình nói 

hộ niệm giỏi như vậy mà mình làm không giỏi? Là tại vì mình thực 

tập không đủ. Thực sự đó chư vị! Có những lúc mà ở Việt Nam 

khi mà Diệu Âm coi những cái Clip hộ niệm của người ta, Diệu 

Âm len lén (nói thẳng với chư vị) là Diệu Âm len lén học cái nghề 

khai thị của người ta đó. 
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KHAI THỊ CHO HƯƠNG LINH VÀ CHƯ VỊ  

TRONG PHÁP GIỚI HỮU DUYÊN KHI HỘ NIỆM 

--------o0o------- 

Nam mô A-Di-Đà Phật 

Kính thưa chư liên hữu đồng tu! 

Vừa qua có một số vị liên hữu đồng tu có nhắn tin và gọi điện 

thoại cho Hạnh Phú, kính nhờ Hạnh Phú ghi thâu âm lại những lời 

khai thị cho Hương linh(HL) và chư vị trong pháp giới hữu duyên 

với Hương linh, khi đi Hộ-niệm để chư liên hữu đồng tu làm tư 

liệu cho việc đi Hộ-niệm. 

Vậy giờ đây Hạnh Phú xin mạo muội ghi thâu âm lại những 

lời mà trong mấy năm nay Hạnh Phú có dịp, có duyên đi Hộ-niệm 

cho người lâm chung. Đây là những lời nói được trích từ trong 

Kinh Vô-Lượng-Thọ mà đức Phật Thích Ca đã dạy, được trích 

trong những lời giảng của Đại lão HT. Tịnh Không, cũng như 

những Tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm về phương pháp Hộ niệm. 

Bởi vì Hạnh Phú có nghe cư sĩ Lý Mộc Nguyên nói như thế 

này: “Chúng ta không có công đức, phước đức thì hãy mượn công 

đức - phước đức của đức Phật A-Di-Đà làm công đức- phước đức 

cho chính mình rồi đem trao truyền lại cho chúng sanh”. Hạnh 

Phú đi Hộ-niệm cho người lâm chung luôn tâm niệm, xác nhận 

rằng bản thân mình là hàng phàm phu không có công đức, trí tuệ gì 

để nói cho chư vị Hương linh và chư vị trong pháp giới hữu duyên 

của Hương linh nghe. 

Chính vì thế, Hạnh Phú mượn lời đức Phật dạy, mượn lời của 

chư Tổ Tịnh độ nói, lời Đại lão HT. Tịnh Không đã giảng, cũng như 

những Tọa đàm của cs Diệu Âm, mình thành tâm nói lại nhằm cảm 

ứng đến chư vị Hương linh và chư vị trong pháp giới hữu duyên với 

HL. Nhằm giúp họ xóa bỏ đi những sự hận thù, hiềm khích mà giác 

ngộ cùng nhau niệm câu Thánh hiệu A-Di-Đà Phật để vãng sanh về 

TPCL. Hộ niệm là lấy lòng chân thành của mình để cảm ứng đến lời 

Phật dạy, cảm ứng đến chư vị Hương linh và chư vị trong pháp giới 

hữu duyên. Thì giờ đây những lời nói mộc mạc này xin gửi đến chư 

vị. Kính mong chư vị hoan hỷ…hoan hỷ…!!! 
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Kính thưa chư vị liên hữu! Trong một Tọa đàm hội thảo Hộ 

niệm trên Zoom, cs Diệu Âm nói rằng: Khai thị Hộ niệm có 2 

dạng: Khai thị mạnh và khai thị yếu. 

- Như thế nào là khai thị mạnh? Là người Trưởng ban biết 

cách khai thị gỡ giải khai thác từng mục, từng điểm, chi tiết cụ thể 

rõ ràng, những sơ xuất đang vướng chấp của người bệnh như tham 

sống sợ chết, tham chấp tiền của, lưu luyến thương con mến cháu, 

thương ghét người này giận hờn trách móc người kia v.v… 

-  Như thế nào là khai thị yếu? Là khai thị nói một cách chung 

chung, không chi tiết cụ thể rõ ràng từng mục từng điểm ví như nói 

người bệnh buông xuống vạn duyên rồi niệm Phật, hoặc là nói 

những giáo lý Phật học như Tứ đế, Bát chánh đạo, ngũ uẩn, v.v... 

-  BHN Bình Định do Hạnh Phú hướng dẫn khi nhận ca Hộ 

niệm. Điều kiện đầu tiên người bệnh còn tỉnh táo, nghe, nói, hiểu 

và trả lời được. Trong những ngày trợ duyên Hộ- niệm cho người 

bệnh đã khai thị hướng dẫn người bệnh từng mục từng điểm chi 

tiết cụ thể rõ ràng, để người bệnh trong tâm buông xuống tất cả mọi 

việc, nhằm tránh đi những sơ xuất khi lâm chung không bị vướng 

nạn. Phần khai thị bên phía là Hạnh Phú hướng dẫn chủ yếu dành 

cho người bệnh lúc hấp hối và lâm chung nên chỉ là nhắc nhở sơ 

lược lại những điểm quan trọng mà HL cần phải nên thực hiện để đạt 

được con đường giải thoát.  

Đức Phật dạy cho hàng đệ tử trong thời mạt pháp này tu học 

nên y vào TỨ Y PHÁP. Trong đó có “Y Nghĩa Bất Ngữ” nghĩa là 

y vào cái ý nghĩa nội dung khai thị, không nên y chấp vào ngôn 

ngữ. Vì vậy Hạnh Phú kính mong chư vị đón nhận những ý nghĩa 

nội dung khai thị là lời Phật dạy, là lời của chư Tổ sư dạy, lời của 

Đại lão HT.Tịnh-Không, cũng như của cs Diệu Âm, xin đừng chấp 

vào cái lời nói ngôn ngữ của Hạnh Phú. Bởi vì ngôn ngữ, lời nói 

của Hạnh Phú không được hay. Kính mong chư vị hoan hỷ…!!! 

Chân thành cảm ân chư vị. 
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KHAI THỊ CHO NGƯỜI BỆNH LÚC HẤP HỐI. 

---------------------- 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Phật tử…..Nguyễn Thị Sáu - pháp danh…..Thị Bảy 

Giờ sắp xả bỏ báo thân vô thường, giả tạm đã đến rồi. Vì vậy 

mà giờ này hãy mau mau nhiếp cái tâm lại, định cái tâm lại niệm 

câu A...Di…Đà…Phật…A…Di…Đà…Phật…A…Di…Đà…Phật   

… theo Hạnh Phú và BHN. 

Bao nhiêu ngày tháng mong đợi, cuối cùng thì cái giây phút 

này cũng đã đến với phật tử rồi. Giờ phút tối ư quan trọng của 

cuộc đời nó quyết định cái tương lai an vui giải thoát hay bị đọa 

lạc đau khổ là ở chính giây phút này đây. Vì vậy, mà giờ đây kính 

xin cụ hãy mau mau định cái tâm lại, đừng do dự, đừng phân vân, 

đừng chao đảo mà hãy vững một niềm tin, vững một chí nguyện 

thẳng tiến về TPCL như những ngày mà BHN và Hạnh Phú cộng 

tu Hộ niệm với cụ vậy đó. 

Cụ có nói với Hạnh Phú và BHN đời này là thân sau cùng ở 

cõi Ta- bà và đời sau sẽ nhận cái thân của Bồ-tát ở cõi TPCL. Vậy 

giờ phút này cụ hãy mau mau niệm câu A-Di-Đà Phật để theo chân 

đức Phật A-Di-Đà mà về TPCL, đừng để ý đến những cảnh giới 

nào khác cho dù đang ở trước mặt cụ. Cho dù đó là một vị Phật 

nào hiện ra hoặc là ông bà cha mẹ cửu huyền thất Tổ hiện ra, không 

phải là đức Phật A-Di-Đà giống như tấm hình đang treo trước mặt 

của cụ, thì cụ nhớ tuyệt đối không được đi theo. Mà chỉ được 

quyền, được phép đi theo đức Phật A-Di-Đà giống như bức hình 

đang treo trên tường! Cụ nhớ nhé. Hãy mạnh mẽ lên, vững tin lên 

bên ngoài có Hạnh Phú, BHN, các người con, người cháu của cụ 

đang bảo vệ cho thân xác cụ. Bên trong thì có chư vị Hộ pháp bảo 

vệ cho cụ. Vậy cụ đừng lo lắng gì nữa nhé mà hãy an lòng vui vẻ 

niệm A…Di…Đà…Phật… A…Di…Đà…Phật… A…Di…Đà… 

Phật, để được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn về TPCL một đời này 

thoát sanh tử luân hồi, một đời viên thành Phật đạo. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 
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(Lúc này đại chúng vẫn đang niệm Phật. Niệm giai điệu 

nguyên chất, trung bình không nhanh mà cũng không chậm). 

Khoảng một hoặc hai tiếng đồng hồ sau khai thị lần thứ nhất, 

vị Trưởng ban đến bên cạnh người bệnh để tiếp tục nhắc nhở, 

hướng dẫn cho PT Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy niệm câu Thánh 

hiệu A-Di-Đà Phật và buông xả những thứ giả tạm ở trần thế này 

ra mà niệm câu A-Di-Đà Phật mà được vãng sanh về TPCL. 

(Khai thị lần thứ ba cũng cách khai thị lần thứ hai là một hoặc 

hai tiếng đồng hồ. Trong một - hai tiếng đồng hồ này thì đại chúng 

vẫn tiếp tục niệm Phật giữ chánh niệm cho người bệnh nhằm giúp 

cho người bệnh nương theo câu Thánh hiệu của BHN mà niệm 

Phật cho được viên mãn thành tựu để được đức Phật A-Di-Đà tiếp 

dẫn về TPCL.) 

Nam mô A-Di-Đà Phật! 

Lời cầu giải chư vị trong pháp giới hữu duyên lần thứ 1: 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa chư nhân giả trong thập phương pháp giới chúng sanh.  

Kính thưa chư vị trong pháp giới hữu duyên với PT Nguyễn 

Thị Sáu- PD Thị Bảy. 

Cổ đức dạy rằng: “Khổ ải vô biên quay đầu là bờ”. Đã bao 

nhiêu đời kiếp chư vị bị đọa lạc trong lục đạo luân hồi phải chịu 

trăm ngàn cảnh khổ, giờ đây là cơ hội duy nhất để chư vị thoát 

cảnh khổ của nơi chư vị đang thọ lãnh bằng câu Thánh hiệu hồng 

danh A-Di-Đà Phật để được vãng sanh về TPCL. Đại lão HT.  

Tịnh Không dạy rằng: Được vãng sanh về TPCL cần phải hội đủ 

2 điều kiện. 

- Điều kiện thứ nhất là phải buông xả vạn duyên – nghĩa là 

chư vị phải buông xả tất cả những hận thù, những tình chấp, những 

oán kết, hiềm khích ở thế gian này ra. 

- Sau đó chư vị phát khởi Tín – Nguyện – Hạnh đây là điều 

kiện thứ 2. Tín nghĩa là chư vị tin rằng có một cõi TPCL, tin rằng 

có một đức Phật A-Di-Đà lúc nào cũng tiếp dẫn chúng sanh về nơi 
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ấy. Tin rằng những gì đức Phật Thích Ca đã giảng giới thiệu về 

cảnh giới TPCL là chân thật, không hư dối. Quan trọng hơn hết là 

chư vị phải tin rằng chính mình niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật 

với lòng chân thành tha thiết thì sẽ được đức Phật A-Di-Đà tiếp 

dẫn về TPCL. Bởi vì đây là lời nguyện của Ngài mà Ngài đã thành 

Phật được 10 kiếp rồi chứng tỏ lời nguyện đã thành sự thật. Đức 

Phật cũng dạy rằng: NIỆM PHẬT LÀ NHÂN- THÀNH PHẬT 

LÀ QUẢ, NIỆM PHẬT SẼ THÀNH PHẬT. Rồi chư vị phát 

nguyện vãng sanh về TPCL với lòng tha thiết như con nhớ mẹ đã 

xa rời quê hương nay muốn trở về với cố hương của mình. Điều 

thứ ba là Hạnh nghĩa là chư vị phải tự mình niệm câu Thánh hiệu 

A-Di-Đà Phật thì chư vị sẽ được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn về 

TPCL. Bởi vì tông chỉ của Pháp môn niệm Phật vãng sanh là nhị 

lực. Trước tiên là phần tự lực của chư vị sau mới nương vào tha 

lực của đức Phật A-Di-Đà mà Ngài tiếp dẫn vãng sanh về TPCL. 

Chính vì vậy, mà giờ đây kính mong chư vị hãy mau mau giác ngộ 

cùng hộ pháp cho nhau giúp cho PT Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy 

được thuận lợi vãng sanh về TPCL là chư vị đang Hộ pháp, nhờ 

công đức hộ pháp này chư vị cũng niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật 

để cả hai đều được vãng sanh về TPCL, để được cùng nhau thành 

Phật ngay một đời. Sau đó đi khắp mười phương để hóa độ chúng 

sanh. Nay Hạnh Phú xin thay mặt cho BHN và toàn thể gia đình 

thành tâm khẩn nguyện chư vị hãy mau mau giác ngộ phát tâm 

buông xả oán thù, đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, 

đồng sanh Cực-lạc Quốc. 

Nam mô A-Di-Đà Phật! 

(Đại chúng BHN niệm Phật được một – hai tiếng đồng hồ thì 

vị Trưởng ban đến bên cạnh người bệnh khai thị nói nhỏ bên tai 

người bệnh – lúc này đại chúng BHN vẫn đang tiếp tục niệm A-

Di-Đà Phật.) 

Khai Thị Lần Thứ 02: 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Cụ ơi! Lúc này đây là giờ phút sắp xả bỏ báo thân rồi. Vậy 

cụ hãy mau mau nhiếp tâm lại, định cái tâm lại niệm câu Thánh 
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hiệu A-Di-Đà Phật cùng với BHN để được đức Phật A-Di-Đà tiếp 

dẫn vãng sanh về TPCL. Bao nhiêu ngày tháng cụ đã có niệm Phật 

A-Di-Đà, cũng đã có phát nguyện về TPCL đây là cái nhân, giờ 

đây là phút giây cụ vãng sanh về TPCL là hưởng cái quả. Nhân 

quả luôn song hành bên cụ để giúp cho cụ một đời này được giải 

thoát, một đời này viên thành Phật đạo. 

Ngài Đại-Thế-Chí Bồ tát dạy rằng: “Nhớ Phật, niệm Phật 

hiện tại – tương lai nhất định thấy Phật”. Giờ này cụ hãy mau 

mau định cái tâm lại, nhiếp tâm lại niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật 

và chỉ được quyền, được phép đi theo A- Di- Đà Phật giống như 

bức hình đang treo trước mặt của cụ vậy đó. Cụ nên nhớ ngoài đức 

Phật A-Di-Đà giống như bức hình ở trước mặt cụ ra, cụ tuyệt đối 

không nên đi theo tất cả những hình thức khác đó là ông bà, cha 

mẹ hoặc một vị nào đó hiện ra rủ cụ đi cụ nhớ tuyệt đối không 

được đi theo. Cụ mà đi theo cụ sẽ bị đọa lạc, sẽ chịu nhiều đau 

khổ. Vì vậy chỉ giờ này được quyền, được phép đi theo đức Phật 

A-Di-Đà có thân tướng giống như bức hình đang treo trước mặt 

cụ. Cụ nhớ nhé, nhớ nhé hãy định tâm lại, nhiếp tâm lại cùng niệm  

A…Di…Đà…Phật…A…Di…Đà…Phật…A…Di…Đà…Phật…

A…Di…Đà…Phật…A…Di… Đà…Phật với đại chúng, Ngài chỉ 

cần cụ niệm từ 1 niệm đến 10 niệm thôi thì Ngài sẽ hiện thân ra 

tiếp dẫn cụ vãng sanh về TPCL.  

Lời cầu thỉnh chư vị trong pháp giới hữu duyên. 

(Vị Trưởng ban đứng thẳng chắp tay trang nghiêm thành kính –nói) 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa chư nhân giả trong thập phương pháp giới chúng sanh.  

Kính thưa chư vị trong pháp giới hữu duyên với PT Nguyễn 

Thị Sáu - PD Thị Bảy. 

Trải qua vô lượng kiếp chư vị bị đọa lạc trong lục đạo luân 

hồi. Chắc phần nào chư vị cũng thấm thía được cảnh khổ chư vị 

đang thọ lãnh. Vậy giờ đây kính mong chư vị hãy mau mau giác 

ngộ buông xả tất cả những hận thù, hiềm khích, chấp trước ra để 

cùng kết pháp duyên với đức Phật A-Di-Đà, kết pháp duyên với 

cõi TPCL qua câu Thánh hiệu hồng danh A-Di-Đà Phật. Ở đây 
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chư vị phải rày đây mai đó muốn ăn, muốn mặc cũng phải chờ 

người khác cúng cho ăn cho mặc. Nhưng chỉ cần chư vị phát tâm 

buông xả những hận thù, hiềm khích, oán kết cho nhau rồi phát 

tâm niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật phát nguyện vãng sanh về 

TPCL, khi chư vị được vãng sanh về TPCL thì trong Kinh Vô-

Lượng-Thọ, đức Phật Thích Ca nói rằng: “chư vị nghĩ muốn ăn 

thì sẽ có trăm món ăn hiện ra trước mặt, chư vị nghĩ đến mặc sẽ 

có những chiếc áo trang nghiêm thù thắng đẹp đẽ hiện trên cái thân 

của chư vị”. Do đó mà TPCL là nơi Y báo - Chánh báo vô cùng 

trang nghiêm, thù thắng bậc nhất trong mười phương thế giới. 

Đức Phật cũng dạy rằng ngay đời này mà chư vị nghe được 

câu Thánh hiệu A-Di-Đà Phật chịu tin chịu phát nguyện niệm Phật 

vãng sanh về TPCL nghĩa là chư vị đang đi làm Phật. Cái công 

đức này nó lớn và siêu việt hơn của ngài Phổ- Hiền Bồ tát. Bởi vì 

ngài Phổ- Hiền Bồ tát phải tu vô lượng kiếp rồi lại vô lượng kiếp 

nữa, tu lên đến Đẳng- Giác Bồ tát thì Ngài mới gặp được câu Thánh 

hiệu A-Di-Đà Phật và phát nguyện niệm Phật cầu vãng sanh TPCL 

để nhanh chóng một đời viên thành Phật đạo. Nhưng đối với chư 

vị chỉ là hàng những phàm phu, đặc biệt là ở trong lục đạo luân hồi 

những cảnh giới rất thấp nhưng chư vị đã có đầy đủ Thiện Căn- 

Phước đức- Nhân duyên trong đời quá khứ hội tụ đầy đủ nên giờ 

này chư vị mới hiện hữu tại nơi đây, có duyên với PT Nguyễn Thị 

Sáu- PD Thị Bảy thì chứng tỏ chư vị cũng có duyên với đức Phật 

A-Di-Đà và cõi nước TPCL. Vậy kính mong chư vị hãy mau mau 

biến cái duyên này thành Tịnh nghiệp để cùng nhau niệm Thánh 

hiệu A-Di-Đà Phật mà trở về TPCL. Cơ hội thành Phật ngay trước 

mũi bàn chân của chư vị, chỉ cần chư vị giác ngộ thương lấy huệ 

mạng của chính mình, thành thật buông xả tất cả những thứ tình 

chấp, những oán ghét, những hận thù ra sau đó chư vị niệm A-Di-

Đà Phật thì sẽ được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn vãng sanh về 

TPCL. 

Một lần nữa Hạnh Phú thành tâm khẩn cầu chư vị hãy mau 

mau đón lấy cái ân huệ vô cùng lớn lao của đức Từ phụ A-Di-Đà 

Phật đã ban bố cho khắp mười phương chúng sanh trong đó có 

chính chư vị để ngay nơi đời này đi thành Phật. Vãng sanh về 
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TPCL một đời thành Phật, vì vậy mà đức Phật Thích Ca đã ấn 

chứng vãng sanh tức thành Phật. Nếu như chư vị để vụt mất cơ 

duyên thù thắng này thì chư vị sẽ phải ân hận ngàn vạn kiếp về 

sau. Mà sự ân hận này đã qua muộn màng, không thể cứu giúp 

chư vị được. Giờ đây là cơ hội ngàn năm khó gặp, vạn kiếp khó tìm 

được. Kính mong chư vị hãy mau mau cùng hộ pháp cho PT 

Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật để 

cả hai cùng nhau vãng sanh về TPCL một đời viên thành Phật đạo.  

Khai Thị lần thứ 3: 

(Cách khoảng một-hai tiếng đồng hồ so với khai thị lần thứ 

hai. Đại chúng vẫn đang tiếp tục niệm Phật. Vị Trưởng ban đến sát 

bên cạnh người bệnh để khai thị hướng dẫn nói nhỏ bên tai người 

bệnh.) 

A-Di-Đà Phật! 

Cổ đức dạy rằng: “phần cuối cùng của cuộc đời là mở đầu 

cho cái ân Phật”. Cụ ơi! giờ sắp xả bỏ báo thân đã đến rồi. Bao 

nhiêu khổ cực, đau khổ trong đời quá khứ và hiện tại giờ này sắp 

chấm dứt rồi, cánh  cửa Cực-lạc đang rộng mở, con đường an vui 

giải thoát đang ở trước mặt cụ, trước mũi bàn chân của cụ rồi. Đức 

Phật A-Di-Đà lúc nào Ngài cũng đang sẵn sàng đưa cánh tay sắc 

vàng ra để chuẩn bị tiếp dẫn dìu dắt cụ vãng sanh về TPCL, chỉ 

cần cụ thành tâm tha thiết cất tiếng niệm A…Di…Đà…Phật 

…A…Di…Đà…Phật...A…Di…Đà…Phật theo đại chúng thì 

Ngài sẽ hiện thân ra tiếp dẫn cụ. Đây là cơ hội từ trong vô lượng 

kiếp cụ đã bỏ lỡ rồi thì giờ đây là cơ hội đến với cụ thêm một lần 

nữa để cụ sửa sai lỗi lầm trong quá khứ bằng cách hãy mau mau 

định cái tâm lại, nhiếp cái tâm lại mà niệm Thánh hiệu 

A…Di…Đà…Phật… để được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn về 

TPCL để một đời này thoát sanh tử luân hồi, một đời viên thành 

Phật đạo. 

Cụ nhớ nhé, giờ này chỉ được quyền, được phép đi theo đức 

Phật A- Di-Đà mà thôi, ngoài đức Phật A-Di-Đà giống như bức 

hình đang treo trước mặt cụ, cụ tuyệt đối không theo bất cứ vị nào 

khác ngoài đức Phật A-Di-Đà giống như bức hình đang treo trước 
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mặt cụ. Gặp những cảnh giới nào khác chỉ cần cụ nhiếp tâm lại 

niệm A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…thì những 

cảnh giới hảo huyền - giả mộng đó sẽ tan biến mất hết. Chân tâm 

của cụ là một vị Phật thì giờ này phải đi về TPCL để cụ thành Phật 

để còn cứu độ ông bà, cha mẹ và những người hữu duyên của cụ 

nữa. Mau mau định cái tâm lại cụ ơi, nhiếp cái tâm lại niệm A … 

Di…Đà…Phật…A… Di … Đà … Phật…A…Di…Đà…Phật… 

(cố gắng lên cụ ơi, mạnh mẽ lên, dùng hết sức bình sanh của mình, 

nghị lực của mình, sự kiên dũng của mình mà niệm Thánh hiệu 

A-Di-Đà Phật cùng với đại chúng, mạnh mẽ cụ ơi.) 

Cánh cửa Cực-lạc đang rộng mở rồi chuẩn bị đón chào một vị 

Bồ tát như cụ rồi. Cố gắng lên cụ. Mạnh mẽ lên, đức Phật A-Di-

Đà chỉ cần một câu Thánh hiệu A-Di-Đà Phật thành tâm tha thiết 

của cụ thôi thì Ngài thị hiện thân ra tiếp dẫn cụ ngay tức khắc liền, 

mạnh mẽ lên cụ ơi! Quyết tâm lên cụ ơi! Vui vẻ lên cụ ơi! Hãy dùng 

hết sức bình sinh vốn có của mình mà niệm Thánh hiệu 

A…Di…Đà…Phật…A…Di…Đà…Phật…A…Di…Đà Phật… 

(Đại chúng vẫn tiếp tục niệm Phật để giữ chánh niệm cho người 

bệnh. Người trưởng ban vẫn đang tập chung để theo dõi hơi thở của người 

bệnh, quan sát khuôn mặt, ánh mắt của người bệnh có biểu hiện gì để 

chúng ta tiếp tục khai thị, hướng dẫn cho người bệnh.) 

Đại chúng niệm Phật được 01 giờ, lúc này người Trưởng ban thấy 

người bệnh đã tắt thở thì đứng lên Khai thị như sau. Lúc này các thành 

viên vẫn đang tiếp tục niệm Phật giai điệu chậm – mạnh từng chữ từng câu 

rõ ràng. 

KHAI THỊ CHO NGƯỜI BỆNH VỪA LÂM CHUNG. 

A-Di-Đà Phật. 

Cụ ơi! HL Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy. Giờ đây là cụ đã thực 

sự xả bỏ báo thân rồi, cái xác thân phàm tục, cái xác thân giả tạm và 

vô  thường này giờ đây đã thật sự vô ý nghĩa, không còn lợi ích gì nữa 

rồi. HL đã thật sự xả bỏ báo thân rồi nghĩa là thực sự chết rồi. Nhưng 

HL nên biết xác thân máu mủ da thịt này chết, chứ linh hồn thần thức 

của HL thì sẽ theo A-Di-Đà Phật mà vãng sanh về TPCL. Vậy hãy 

mau mau định cái tâm lại, nhiếp cái tâm lại niệm Thánh hiệu A-Di-

Đà Phật cùng với BHN để được đức Phật A- Di-Đà tiếp dẫn vãng sanh 

về TPCL nhé. 
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Những thứ giả tạm, hão huyền ở thế gian này như tiền của, 

nhà cửa, tình cảm vợ chồng, con cháu, thương ghét người này giận 

hờn người kia giờ đây đã không còn lợi ích gì nữa rồi, muốn vãng 

sanh về TPCL thì trước tiên HL tất cả đều phải buông xuống hết. 

Trong tâm giờ đây không nên khởi lên những ý niệm tham chấp, 

lưu luyến gì ở thế gian này nữa. Đức Phật chỉ cho phép HL tham 

chấp và lưu luyến một thứ mà thôi, đó là tham chấp và lưu luyến 

về cõi TPCL và đức Phật A-Di-Đà. Hãy nhớ giờ này HL chỉ được 

quyền đi theo đức Phật A-Di-Đà mà thôi, ngoài đức Phật A-Di-Đà 

giống như bức hình ra HL nhớ tuyệt đối không được đi theo hoặc 

để ý những cảnh giới khác. Bởi vì nếu như HL đi theo những cảnh 

giới khác thì HL sẽ bị đọa lạc, HL sẽ bị chịu nhiều đau khổ như 

trong vô lượng kiếp về trước. Vì vậy mà giờ này hãy mau mau 

giác ngộ cấp kỳ định cái tâm lại, nhiếp cái tâm lại vững vàng một 

niềm tin, một chí nguyện, một đường thẳng tiến về phía trước đó 

là cõi TPCL của đức Phật A-Di-Đà, Ngài đang sẵn sàng tiếp dẫn 

HL chỉ cần HL thành tâm tha thiết niệm A…Di…Đà…Phật…A 

…Di…Đà…Phật…A…Di…Đà…Phật… A…Di…Đà…Phật… 

Lời cầu thỉnh chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL: 

(Lúc này đại chúng vẫn đang niệm Phật, người Trưởng ban 

đứng thẳng chắp tay nói thầm.) 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa chư nhân giả trong thập phương pháp giới chúng sanh.  

Kính thưa chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL Nguyễn 

Thị Sáu - PD Thị Bảy. 

Trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, ngài Địa-Tạng Bồ tát nói 

rằng: “chúng sanh cõi Nam Diêm Phù Đề khởi tâm động niệm 

không chi là chẳng phải tội” trong đó thì sát nghiệp là nặng nhất. 

HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy dù sao cũng chỉ là thân phàm 

phu do nghiệp lực mà có mặt ở thế gian này. Đã là thân phàm phu 

thì chắc chắn không có trí huệ để hiểu thấu được sự lý Nhân – 

Quả. Vì vậy mà vô tình hay cố ý não loạn hoặc sát hại chư vị làm 

cho chư vị thân tan xương nát. Nhưng khi cuối đời bị bệnh HL có 

phước duyên được những người con cháu hiếu thảo thành tâm 
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thỉnh mời BHN đến tại tư gia để trợ duyên Hộ- niệm, hướng dẫn 

cho HL con đường đi tốt lành, thẳng tắt viên mãn nhất đó là niệm 

A-Di-Đà Phật cầu nguyện vãng sanh về TPCL. 

BHN cũng đã hướng dẫn cho HL thành tâm sám hối và nhận 

tất cả lỗi lầm của mình, cũng đã hướng dẫn cho gia đình mại vật 

phóng sanh nhằm chuộc một phần nhỏ lỗi lầm khi xưa HL đã vô 

tình hay cố ý não loạn hoặc sát hại chư vị. Giờ đây HL đã thực sự 

xả bỏ báo thân rồi, Hạnh Phú xin thay mặt cho HL và gia đình 

thành tâm khẩn cầu chư vị mở tâm lượng hải hà, buông xả hận thù, 

hiềm khích, oán kết, xin đừng cản trở con đường vãng sanh của 

HL Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy. Kính mong chư vị hãy nương 

vào lời đại nguyện Mười niệm tất sanh của đức Phật A-Di-Đà, 

Ngài phát nguyện rằng: “Chúng sanh trong thập phương pháp 

giới nghe danh hiệu của Ta tín tâm ưa thích, tâm tâm hồi hướng 

có bao nhiêu căn lành nguyện sanh về nước Ta, dẫu niệm được 

mười niệm nếu không được vãng sanh ta thề không giữ ngôi 

chánh pháp. Duy trừ những người ngũ nghịch, phỉ báng Chánh 

pháp”. 

Giờ đây chư vị đang hiện hữu tại nơi đây chứng tỏ chư vị có 

duyên với HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy cũng như có duyên 

với đức Phật A-Di- Đà, vậy xin hãy biến cái duyên này thành Tịnh 

nghiệp để cùng nhau kết pháp duyên với cõi TPCL, với đức Phật 

A-Di-Đà biết đâu trong cơ duyên hộ pháp thù thắng này chư vị 

cũng được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn vãng sanh về TPCL để một 

đời này hưởng đời an vui giải thoát, một đời viên thành Phật đạo. 

Một lần nữa khẩn nguyện chư vị mau mau nghe lời Phật dạy. Phật 

dạy rằng: “oan gia nên giải không nên kết. Oán thù nên cởi 

không nên cột. Lấy ân báo oán oán sẽ tiêu tan, lấy oán báo oán- 

oán kia chất chồng” cùng hộ pháp cho nhau đồng lòng niệm Phật, 

đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực lạc Quốc. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

(Lúc này đại chúng vẫn tiếp tục niệm Phật nguyên chất, niệm 

điệu trung bình không nhanh mà cũng không chậm, phải niệm 

mạnh để đánh thức linh hồn thần thức của HL bởi vì cái lúc này 
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thần thức của HL đang giống như ở ngã ba đường không biết con 

đường nào để đi. Vì vậy mà đang chìm đắm trong cái sự hoảng sợ, 

sợ hãi của cái chết. Mong đại chúng hãy cố gắng niệm Phật cho 

mạnh để kéo cái tâm của HL lại để HL định vào câu Thánh hiệu 

A- Di-Đà Phật mà niệm để được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn vãng 

sanh về TPCL). 

Sau 20 phút kể từ khi HL mất, thì lúc này đại chúng vẫn đang 

niệm Phật, niệm nguyên chất từng câu từng chữ rõ ràng. Vị Trưởng 

ban tiếp tục đứng lên khai thị cho HL và cầu giải chư vị pháp giới 

hữu duyên giúp cho HL. 

Khai thị cho HL lần thứ 02: (20 phút sau khi HL lâm chung) 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa! HL Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy.  

Đến giờ phút này HL đã thực sự xả bỏ báo thân được 20 phút 

rồi, nghĩa là giờ này HL đã thực sự chết rồi. Mà chết ở đây HL nên 

biết rằng chẳng qua là quả tim của HL nó ngừng đập, khối óc nó 

ngừng hoạt động mà thôi. Nhưng linh hồn- thần thức của HL vẫn 

còn đang nghe Hạnh Phú nói chuyện vậy thì đâu có chết phải 

không? Nếu chết rồi thì làm sao HL còn nghe được những lời này. 

Chết ở đây là danh từ giả tạm, nó không thật cũng giống như mình 

mặc một chiếc áo, HL mặc chiếc áo này trên cuộc đời đã 80 năm 

rồi, giờ đây cần nên thay một chiếc áo mới. Nếu như HL rõ ràng 

minh bạch, theo sự hướng dẫn của BHN chọn cho mình con đường 

đi là niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng với gia đình, BHN thì 

HL sẽ theo chân đức Phật A-Di-Đà mà vãng sanh về TPCL, đồng 

nghĩa với việc HL chọn cho mình chiếc áo bằng vàng ròng thân kim 

tử ma, chiếc áo không còn sanh, già, bệnh, chết như ở thế giới này 

nữa. Chiếc áo một đời viên thành Phật đạo. Ngược lại nếu như HL 

vẫn si mê, mê mờ chấp vào tấm thân này, chấp vào tình cảm 

thương con mến cháu, chấp vào những ý niệm tham sống sợ chết, 

lưu luyến tiền của và không chịu niệm A-Di-Đà Phật thì HL sẽ chọn 

cho mình chiếc áo cũ kĩ, rách rưới hơn nữa ở những cảnh giới tam 

ác đạo, một chiếc áo rách nát hơn chiếc áo ở đời này. Vì vậy mà 

giờ này bao nhiêu năm tháng ngày giờ HL có niệm A-Di-Đà Phật, 
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có phát nguyện vãng sanh về TPCL thì hãy mau mau cấp kỳ định 

cái tâm lại, nhiếp cái tâm lại niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng 

với BHN để được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn vãng sanh về TPCL 

một đời an vui giải thoát, một đời viên thành Phật đạo. Tổ sư Thiện 

Đạo dạy rằng: “người nào sợ chết là mất phần vãng sanh”. Vì 

vậy, một niệm giác ngộ sớm chừng nào HL sẽ vãng sanh an vui 

giải thoát sớm chừng đó. Ngược lại, một niệm giác ngộ chậm 

chừng nào thì HL sẽ còn bị đọa lạc trong luân hồi lục đạo đồng 

nghĩa thêm một giây đau khổ chừng đó. Cánh cửa Cực- lạc đang 

rộng mở đón chào HL vãng sanh. Vậy hãy mau mau giác ngộ sớm, 

càng sớm càng tốt để được theo chân đức Phật A-Di-Đà mà vãng 

sanh về TPCL.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Lời cầu thỉnh chư vị pháp giới hữu duyên với HL. 

Nam mô A- Di- Đà Phật! 

Kính thưa chư nhân giả trong thập phương pháp giới chúng sanh. 

Kính thưa chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL Nguyễn 

Thị Sáu - PD Thị Bảy. 

Đức Phật dạy rằng cuộc đời này gặp nhau là duyên. Giờ này 

chư vị đang hiện hữu tại nơi đây chứng tỏ chư vị có duyên với HL 

Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy dù là duyên thuận hay duyên 

nghịch, duyên lành hay duyên bất thiện tất cả các duyên này cũng 

không thể giúp cho chư vị được an vui giải thoát chân thật. Mà giờ 

đây chỉ có kết pháp duyên với cõi TPCL, với đức Phật A-Di-Đà 

thì chư vị mới được an vui chân thật, giải thoát vĩnh viễn mà thôi. 

Muốn kết pháp duyên với đức Phật A-Di-Đà thì chính chư vị phải 

tự mình xóa bỏ hận thù, những hiềm khích, những oán kết. Bởi vì 

trong Kinh A-Di-Đà, đức Phật Thích Ca có dạy rằng: “Trên cõi 

TPCL là những Bồ tát thượng thiện câu hội một chỗ”. Chư vị 

muốn vãng sanh về TPCL thì chư vị phải là người thượng thiện, 

đã là người thiện thì chẳng lẽ nào còn oán kết, còn thù ghét, còn 

hiềm khích với chúng sanh nữa hay sao? Chư vị có thấy Bồ tát 

Quán-Âm, Bồ tát Đại-Thế-Chí, Bồ tát Văn-Thù, Bồ tát Phổ-Hiền 

có vị Bồ tát nào còn hiềm khích, còn oán ghét chúng sanh hay sao? 
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Tâm của các Ngài như bóng trăng mát, như dòng suối ngọt lan tỏa, 

lòng từ bi thâm sâu rộng lớn luôn thương yêu tất cả chúng sanh 

người thiện hay người bất thiện. Vì vậy kính mong chư vị bình 

tâm suy xét kỹ việc này. Kính mong chư vị hãy mau mau giác ngộ, 

mau thương lấy huệ mạng của chính mình, mà niệm Thánh hiệu A-

Di-Đà Phật. BHN thật sự không có khả năng nào giúp cho chư vị 

vãng sanh, mà chỉ có biết cách là hướng dẫn con đường tốt lành, 

viên mãn nhất cho chư vị để chư vị tự mình đi mà được an vui giải 

thoát. Một lần nữa Hạnh Phú thành tâm khẩn cầu chư vị mở tâm 

lượng hải hà buông tha, xin đừng cản trở con đường vãng sanh 

của HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. Kính mong chư vị mau mau 

cùng hộ pháp cho nhau đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng 

sanh, đồng sanh Cực lạc Quốc. 

Nam mô A-Di-Đà Phật! 

Khai thị cho HL lần thứ 03: (40 phút sau khi HL lâm chung) 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. 

Đến giờ phút này HL đã thực sự xả bỏ báo thân là được 40 

phút rồi. Trải qua 40 phút chắc HL phần nào cũng đã biết được 

cảnh khổ của cái chết. Đức Phật dạy rằng: Sanh- Già- Bệnh- Chết 

là bốn cái khổ chính của đời người. Thời gian trải qua những ngày 

tháng nằm trên giường bị bệnh chắc phần nào HL cũng thấm thía 

được sự đau đớn khổ sở của cái bệnh. Giờ đây thấm thía hơn cái 

chết nó càng khổ gấp trăm ngàn lần hơn nữa. 

Trong Kinh đức Phật dạy rằng: “Giống như con rùa sống mà 

bị lột mất cái mai vậy đó nó đau nhức vô cùng”. Vì vậy mà giờ này 

hãy mau mau giác ngộ định cái tâm lại, nhiếp cái tâm lại niệm 

Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng với BHN để được đức Phật A-Di-

Đà tiếp dẫn về TPCL để một đời này an vui giải thoát, một đời viên 

thành Phật đạo. 

Trong vô lượng kiếp về trước HL cũng đã có tu pháp môn 

Tịnh-độ, tu rất siêng năng- tinh tấn nhưng ở cuối đời lúc xả bỏ báo 

thân không may mắn gặp được BHN – những Thiện Tri Thức để 
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hướng dẫn chỉ bảo trợ duyên Hộ niệm cho mình để rồi HL không 

thể vãng sanh về TPCL. Và rồi HL phải thọ thân sanh tử trong lục 

đạo luân hồi từ đời này sang đời khác, từ kiếp này sang kiếp khác 

nhiều đến vô lượng lần. Đời này HL có duyên có phước được 

những người con, người cháu vô cùng hiếu thảo biết được con 

đường vãng sanh an vui giải thoát chân thật, nên đã thành tâm thỉnh 

mời BHN – người chỉ điểm hướng dẫn con đường đi cho HL. Vậy 

hãy mau mau tận dụng tốt cơ duyên vô cùng thù thắng này, nắm 

bắt cơ hội này mà niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng với BHN 

để được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn mà vãng sanh về TPCL. Nếu 

như HL để vụt mất khỏi tầm tay cơ hội này, không nắm bắt tận dụng 

tốt cơ duyên thù thắng này thì rồi đây sự đọa lạc, đau khổ triền miên 

trong vô lượng kiếp về sau sẽ đến với HL thêm một lần nữa. Vì 

vậy mà giờ này kính mong HL hãy mau mau thương lấy huệ mạng, 

Phật tánh của chính mình, mà niệm thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng 

với BHN để được vãng sanh TPCL một đời viên thành Phật đạo.  

(Đại chúng vẫn tiếp tục niệm Phật nguyên chất chậm. Được 20 phút 

sau, lúc này là khoảng một tiếng đồng hồ kể từ khi HL lâm chung. Người 

Trưởng ban cho đại chúng dừng niệm Phật và đọc hồi hướng công đức.) 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện 

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

------------------------ 

Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 
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Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề 

Hết một báo thân này  

Đồng sanh Cực- lạc quốc. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Khai Thị cho HL lần thứ 04 (sau 01 tiếng HL lâm chung): 
Nam mô A-Di-Đà Phật 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. 

Đến giờ phút này HL đã thật sự xả bỏ báo thân là được một 

tiếng đồng hồ rồi.  

Kính thưa HL! đức Phật dạy rằng: “Có sanh ắt có tử, có hợp 

ắt có tan”. Đây là quy luật tất yếu của tự nhiên. Từ bậc vua chúa 

cho đến kẻ ăn mày khi đã có mặt trên thế gian này thì ai ai sau cùng 

cũng phải chết thôi. Người thế gian họ sợ chết bởi vì sau khi chết 

họ không biết con đường nào để họ đi, nơi nào là cảnh giới để họ 

đến. Nhưng đối với HL qua những ngày cộng tu trợ duyên Hộ niệm 

cho HL, BHN cũng đã khai giải, hướng dẫn vạch ra một con đường 

tốt nhất, thẳng tắt nhất, viên mãn nhất để HL đi, đó là con đường 

niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cầu nguyện vãng sanh về TPCL và 

rồi HL cũng đã có hứa với BHN. Không những hứa một lần, mà 

hứa rất nhiều lần, cũng đã bắt tay móc quéo với BHN có sự chứng 

minh của đức Phật A-Di-Đà, chứng minh của đại chúng BHN và gia 

đình những con cháu là đời này sẽ quyết tâm đặt chân trên cõi 
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TPCL. Vì vậy giờ này kính mong HL hãy mau mau giữ lời hứa của 

mình mà niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng với BHN để được 

đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn về TPCL để một đời này an vui giải 

thoát, không còn đau khổ bởi sự ràng buộc sanh tử luân hồi nữa, một 

đời viên thành Phật đạo. 

Đại lão HT. Tịnh Không nói rằng: “đời này mà HL gặp được 

câu A- Di-Đà Phật đồng nghĩa cơ hội thành Phật của HL đã đến 

rồi”. Trong kinh Vô-Lượng-Thọ, đức Phật Thích Ca nói: “trong 

đời quá khứ của HL đã tu đầy đủ phước huệ, cúng dường hơn 4 tỷ 

chư Phật rồi. Nên đời này mới nghe câu A-Di-Đà Phật một cách 

hoan hỷ, vui sướng như thế”. Muốn đi thành Phật thì đức Phật 

Thích Ca đã giới thiệu cho HL cảnh giới TPCL là thù thắng nhanh 

chóng viên mãn nhất để thành Phật trong thập phương thế giới này. 

Chỉ cần HL thành tâm niệm theo BHN A-Di-Đà Phật…A-Di-

Đà Phật…A-Di-Đà Phật với lòng chân thành tha thiết thì Hạnh Phú 

tin chắc rằng đức Phật A- Di-Đà sẽ phóng quang tiếp dẫn HL vãng 

sanh về TPCL mà hưởng đời an vui giải thoát, một đời thành Phật. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Lời cầu thỉnh chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL. 

Nam mô A-Di-Đà Phật! 

Kính thưa chư nhân giả trong thập phương pháp giới chúng sanh. 

Kính thưa chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL Nguyễn 

Thị Sáu- PD Thị Bảy.  

Cổ đức dạy rằng: “Ta-bà là khổ, khổ không chi kể xiết. Cực- 

lạc là vui! vui không gì sánh bằng”. Giờ đây các chư vị chắc phần 

nào cũng thấm thía được cảnh khổ nơi chư vị đang thọ lãnh. Mà 

trong Kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật Thích Ca nói rằng “Thống bất 

khả ngôn”, nghĩa là nỗi khổ không thể diễn tả bằng lời nói được. 

Chư vị đang có ngũ thần thông chắc biết được chư vị đã thọ khổ, 

sự đọa lạc trong vô lượng đời kiếp trước như thế nào rồi. Trong 

kinh nói các vị đệ tử của Phật đã chứng quả A-la-hán lúc quán 

tưởng đến việc khi mình bị đọa địa ngục ở tiền kiếp phải chịu trăm 

ngàn cảnh cực hình đau khổ liền tức khắc trên thân toát ra mồ hôi 

máu, thân liền run hại, khiếp sợ. A-la-hán còn run hại cảnh tượng 
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như thế huống hồ chư vị không cảm thấy khiếp sợ hay sao? Tâm 

thành kính mong hãy mau mau tỉnh ngộ kịp thời mà giải thoát.  

Giờ đây, chư vị đang hiện hữu tại nơi đây chứng tỏ chư vị có 

duyên với HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy cũng như có duyên 

với đức Phật A- Di-Đà. Cái duyên này là vô cùng thù thắng mà Cổ 

đức gọi là một ngày thật hy hữu khó gặp trong vô lượng kiếp hôm 

nay chư vị đã gặp được rồi. Vậy Hạnh Phú thành tâm khẩn nguyện 

chư vị hãy mau mau tận dụng tốt cơ duyên vô cùng thù thắng này, 

cái cơ duyên “Ngàn năm có một thuở-vạn kiếp khó tìm được”, giờ 

đây đã đến với chư vị rồi. Kính mong chư vị hãy mau mau giác 

ngộ thương lấy huệ mạng của chính mình mà niệm thánh hiệu A-

Di-Đà Phật giúp đỡ cho HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy được 

thuận buồm xuôi gió vãng sanh về TPCL. Biết đâu trong cơ duyên 

Hộ pháp này chư vị cũng được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn về 

TPCL. 

Đức Phật dạy rằng: chân tâm tự tánh của mỗi chúng sanh 

trong đó có chư vị vốn là một đức Như Lai nhưng bởi do vọng 

tưởng, phân biệt, vô minh che lấp để rồi phải đọa lạc trong lục đạo 

luân hồi triền miên từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm nay. Vậy 

giờ phút này là giờ phút để chư vị tìm lại-trở về với chân tâm tự 

tánh của mình, trở về với vị Phật vốn có của mình bằng câu Thánh 

hiệu hồng danh A-Di-Đà Phật là con đường thẳng tắt nhất, viên 

mãn nhất mà đức Phật đã dạy trong các Kinh điển. 

Cánh cửa Cực-lạc lúc nào cũng đang rộng mở chào đón chư 

vị, chư vị hãy nhìn xem đức Phật A-Di-Đà lúc nào Ngài cũng đang 

đưa cánh tay sắc vàng ra chuẩn bị tiếp dẫn dìu dắt chư vị về TPCL, 

chỉ cần chư vị thật sự buông xả những hận thù, hiềm khích, chấp 

trước, những oán kết ra cùng nhau niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật 

thì đều trong quang minh nhiếp thọ của đức Phật A-Di-Đà. 

Đức Phật dạy rằng: “chỉ có lòng từ bi mới xoa dịu từ bi, 

không thể  lấy oán kết hận thù mà xoa dịu từ bi được. Đây là định 

luật ngàn thu”. Kính mong chư vị hãy cùng hộ pháp cho nhau 

đồng lòng niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực-lạc 

Quốc. 
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Nam mô A-Di-Đà Phật! 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. 

Giờ đây BHN sẽ đọc lời phát nguyện vãng sanh mà hằng ngày 

khi HL còn sống đã cùng với BHN niệm Phật phát nguyện vãng 

sanh về TPCL. Vậy giờ đây mong HL hãy mau mau nhiếp tâm lại, 

định tâm lại đọc theo những lời của BHN nhé. 

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về TPCL.  

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về TPCL. 

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về TPCL. 

Nam mô Tây Phương Cực-lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật… A-Di-Đà Phật… 

(Đại chúng cùng nhau niệm Phật khoảng 01 tiếng, rồi dừng lại đọc). 
 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

----------------------------  

Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu  duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  
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Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Khai thị cho HL lần thứ 05 (tiếng thứ 2 HL lâm chung): 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. 

Đến giờ phút này HL đã thực sự xả bỏ báo thân là được hai 

tiếng đồng hồ rồi. Trải qua hai tiếng đồng hồ chắc HL cũng đã thấm 

thía cái cảnh khổ của sanh - già - bệnh - chết. Vãng sanh về TPCL 

thì sẽ không còn những cái cảnh khổ này nữa, chỉ cần HL niệm 

Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng BHN với lòng chân thành tha thiết 

muốn vãng sanh ngay đời này thì sẽ được đức Phật A-Di-Đà tiếp 

dẫn vãng sanh về TPCL. 

Trong Kinh Lăng Nghiêm Phẩm Đại Thế Chí Niệm Phật Viên 

Thông Chương có một ví dụ rằng: “Ví như có người, một người 

chuyên nhớ, một người chuyên quên, hai người như thế dù gặp 

cũng như không gặp, dù có thấy cũng như không thấy. Hai người 

nhớ nhau, hai người nhớ nghĩ nhau sâu xa, như thế cho đến từ 

đời này sang đời khác, giống như hình với bóng. Mười Phương 

Như Lai nghĩ thương chúng sanh như mẹ nhớ con. Nếu con trốn 

đi, dù nhớ làm gì được? Nếu con nhớ mẹ như mẹ nhớ con, mẹ 

con đời đời chẳng trái xa nhau”. Cổ đức dạy: “sanh ký thì tử quy” 

nghĩa là hơn tám mươi năm sống trên thế gian là HL đang ký gởi cái 

thân giả tạm, huyễn mộng, vô thường ở cõi Ta bà này. Vì sao gọi là 

cái thân giả tạm, huyễn mộng, vô thường. Chính là bởi do HL không 
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làm chủ được nó, HL không muốn bệnh thì nó vẫn bị bệnh, hôm 

nay nhứt đầu, ngày mai cảm lạnh, HL muốn sống mãi với con với 

cháu nhưng nào có được như ý muốn, cái chết vẫn đến với HL đấy 

thôi. Tất cả mọi người khi có mặt trên thế gian này rồi cũng có ngày 

phải chết. Trong nhân gian truyền thuyết có ông Bành Tổ sống 800 

tuổi rồi cũng có ngày phải chết. Ngay chính đức Phật Thích Ca vì 

muốn cứu độ chúng sanh ở cõi này mà Ngài ứng hóa thân mượn cái 

thân giả tạm 80 năm lưu trụ thế gian rồi đến ngày cũng phải bỏ, xa 

rời nó. Nhưng tâm của Ngài thì nhập vào cảnh giới Vô Dư Niết bàn 

- an lạc giải thoát vĩnh viễn. 

“Tử quy” nghĩa là chết quay về một hướng. Khi HL sống thì 

được BHN hướng dẫn niệm Phật là tâm đang hướng về cảnh giới 

TPCL của đức Phật A-Di-Đà. Giờ đây HL chết là chết cái thân giả 

tạm, huyễn mộng này, chứ TÂM của HL đâu có chết. Nếu giờ này 

linh hồn thần thức đang hiện hữu tại nơi đây, đang nghe Hạnh Phú 

khai thị thì HL đâu có chết, nếu chết rồi làm sao nghe được những 

lời này. HL nên biết thân này thì có sanh có tử nhưng Tâm thì không 

sanh không tử, chẳng qua là chuyển cảnh giới khác sống mà thôi. 

Cũng vậy, trong vô lượng kiếp về trước HL đã sanh sanh tử tử vô 

lượng lần trong vòng lục đạo luân hồi này rồi thì hôm nay có cơ 

duyên thù thắng vinh dự được đức Phật A-Di-Đà đón về Cực lạc 

sống đời an vui- giải thoát. Bằng câu Thánh hiệu A-Di-Đà Phật với 

lòng chân thành tha thiết như con nhớ mẹ mà ngài Đại-Thế-Chí Bồ 

tát đã dạy. Còn nếu như ngược lại giờ này vẫn cứ si mê, mê mờ 

tham chấp lưu luyến tấm thân này thì rồi đây HL tự chọn cho mình 

con đường của những cảnh giới đọa lạc trong lục đạo luân hồi. 

Phật dạy rằng: “thân người khó được – Phật pháp khó nghe” 

liệu rằng đời sau HL có lấy lại được thân người nữa hay không thì 

phải tự hỏi lại bản thân mình có giữ tròn 5 giới sát sanh, trộm cắp, 

tà dâm, nói dối, uống rượu được 100% hay không? Trong kinh đức 

Phật lấy một ví dụ nếu đời sau HL muốn lấy lại được thân người 

này thì cũng giống như dưới đất gắm xuống một cây kim nhỏ rồi 

đứng từ trên núi cao thả sợi chỉ xuống, khi nào sợi chỉ lọt qua được 

lỗ cây kim thì khi ấy HL mới lấy lại  được thân người. 
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Trong kinh đức Phật nói rằng: “Lời nói của Như Lai là chân 

thật ngữ”. Chân là không giả dối, không có hư vọng. Thật là không 

có mị ngụy. Chân thật ngữ là lời nói đúng như sự thật, như chân lý, 

hợp với căn cơ, trước sau duy nhất, không mâu thuẫn sai khác, 

không lường gạt chúng sanh. Tổ Ấn Quang nói: “A-Di-Đà là phước 

điền thứ nhứt, niệm Phật vãng sanh là đại phước điền. Kẻ thiện căn 

lợi trí tin sâu chuyên trì lời Phật dạy, Tổ khuyên chân thật, tuyệt đối 

muôn đời không hư dối”. Nếu như lấy lại thân người không được 

thì HL sẽ thọ thân gì đây? Phải chăng là thân của những cảnh giới 

tam ác đạo địa ngục, ngã quỉ, súc sanh.  

Trải qua vô lượng kiếp HL đã bị đọa lạc thọ khổ trong ba cảnh 

giới này rất nhiều vô lượng lần chẳng lẽ nào giờ này không khiếp 

sợ hay sao? Phải chăng giờ đây muốn lập lại ván cờ thất bại, đi vào 

vết xe đổ như trong bao đời trước hay sao? HL bị đọa lạc thì cũng 

giống như cảnh ở trong tù, bị cảnh giới này, cảnh giới kia quản lý, 

quản thúc thì làm sao được tự do thoải mái đi lại. Chi bằng ngay 

bây giờ niệm A-Di-Đà Phật để vãng sanh về TPCL lúc đó có thần 

thông diệu dụng muốn đi đến mười phương thế giới cứu giúp ông bà, 

cha mẹ và những chúng sanh hữu duyên đều thuận tiện dễ dàng. 

Thời gian giờ đây mỗi giây, mỗi phút như một mũi tên lao thẳng 

nhanh về phía trước không chờ đợi HL. Nếu như HL cứ chần chờ, 

do dự, phân vân khi đức Phật A-Di-Đà hiện ra mà HL không chịu 

theo Ngài, thì sẽ phải ân hận. Đau khổ hay an vui, đọa lạc hay vãng 

sanh cũng chỉ ở tại tâm này. Tâm lực vững vàng, niềm tin sâu sắc, 

chí nguyện tha thiết thì đi làm Phật. Con đường vãng sanh, cơ hội 

thành Phật ngay trước mũi bàn chân của HL giờ đây là vô cùng thù 

thắng thuận lợi. Chân thành kính xin HL hãy mau mau nắm bắt tận 

dụng tốt cơ hội vô cùng thù thắng này thể thoát sanh tử luân  hồi. 

Lời cầu thỉnh chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL: 

Nam mô A-Di-Đà Phật! 

Kính thưa chư nhân giả trong thập phương pháp giới chúng sanh.  

Kính thưa chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL Nguyễn 

Thị Sáu- PD Thị Bảy. 
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Trong Kinh Vô-Lượng-Thọ, đức Phật Thích Ca thay mặt cho 

mười phương chư Phật tán thán đức Phật A-Di-Đà là “Quang 

Trung Cực Tôn – Phật Trung Chi Vương”. Nghĩa là quang minh 

của Ngài phổ chiếu khắp mười phương trên là từ Đẳng-giác Bồ tát 

dưới đến Địa ngục A-tỳ đều bình đẳng được độ như nhau. Trong 

truyện vãng sanh có tấm gương Hùng Thuấn khi còn sống cũng đã 

có phát tâm niệm Phật nhưng không chuyên cần chuyên nhất tinh 

tấn để rồi khi chết bị đọa vào địa ngục, khi sắp chuẩn bị hành hình 

thì nói với vua Diêm Vương rằng: “khi tôi còn sống có phát tâm 

niệm Phật nhưng không chuyên cần chuyên nhất nhưng giờ đây 

tôi không tin rằng tôi niệm A-Di-Đà Phật thì không được đức Phật 

A-Di-Đà phóng quang tiếp dẫn tôi vãng sanh về TPCL. Liền ngay 

lúc đó cất tiếng niệm hồng danh “Nam mô A-Di-Đà Phật” thì từ 

trên không trung một hoa sen xuất hiện bay xuống tiếp dẫn Hùng 

Thuấn vãng sanh về TPCL”. Một người bị đọa vào địa ngục mà 

còn được vãng sanh về TPCL như thế, huống hồ chư vị giờ đây 

đang ở thân trung ấm chưa đi thọ thân mới, hoặc là ở cảnh giới 

cao hơn địa ngục. 

Chỉ cần chư vị tín tâm chân thật phát nguyện tha thiết niệm 

A-Di-Đà Phật cầu nguyện vãng sanh về TPCL thì Hạnh Phú tin 

chắc rằng chư vị sẽ được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn về TPCL một 

đời an vui giải thoát vĩnh viễn. Giờ đây chư vị đang hiện hữu tại 

nơi đây là chư vị đang sống trong quang minh của đức Phật A-Di-

Đà. Bởi vì Đại lão HT Tịnh Không dạy rằng: “nơi nào có tôn ảnh 

của đức Phật A-Di-Đà, nơi nào có người thành tâm niệm A-Di-

Đà Phật thì nơi đó có từ trường quang minh của đức Phật A-Di-

Đà”. Quang minh của Phật nhiếp thọ thì chư vị có trí huệ nhận chân 

ra sự thật rằng oán thù, hiềm khích chỉ gây thêm đau khổ, đọa lạc 

sâu nặng hơn mà thôi, không đem đến lợi ích an vui gì cho nhau cả. 

Đức Phật A-Di-Đà được tôn xưng là vua ở trong các Phật. 

Bởi vì lời đại nguyện Mười niệm tất sanh. Chỉ cần chư vị buông 

những hiềm khích, những chấp trước, những sự hận thù ra, chư vị 

phát khởi tín tâm niệm một câu A-Di-Đà Phật thôi thì cũng được 

đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn vãng sanh về TPCL. Giờ đây chư vị 

đang ở trong thân trung ấm chưa đi thọ cái thân mới, vì vậy mà rất 
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dễ dàng thuận lợi để được vãng sanh về TPCL vì không còn ngăn 

cản bởi cái xác thân phàm này nữa. Kính mong chư vị hãy mau 

mau tận dụng tốt cơ duyên vô cùng thù thắng ở thân trung ấm này 

mà niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng với BHN, hộ niệm giúp 

cho HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy được thuận buồm xuôi gió 

vãng sanh về TPCL thì nhờ cơ duyên này chư vị cũng được đức 

Phật A-Di-Đà tiếp dẫn về TPCL để một đời này hưởng an vui thái 

bình, một đời viên thành Phật đạo. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đây là tiếng thứ 03 kể từ khi HL lâm chung: 

Nam mô A-Di-Đà Phật! 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy, giờ đây BHN sẽ 

đọc lời phát nguyện vãng mà hàng ngày khi HL còn sống đã cùng 

với BHN niệm Phật phát nguyện vãng sanh về TPCL. Vậy giờ đây 

HL hãy mau mau nhiếp tâm lại, định tâm lại đọc theo những lời 

của BHN nhé. 

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về TPCL.  

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về TPCL.  

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về TPCL. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi 

Tiếp Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật... 
(đại chúng cùng niệm Phật khoảng 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng) 
 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 
 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

---------------------------  
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Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu  duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Khai thị cho HL lần thứ 06 (tiếng thứ 3 HL lâm chung): 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. Giờ phút này là 

HL đã thực sự xả bỏ báo thân được 03 tiếng đồng hồ rồi. 

Trong Kinh Vô-Lượng-Thọ, đức Phật dạy rằng: “HL đến thế 

gian này là sanh một mình, chết một mình, đến một mình, đi một 

mình, khổ một mình, vui một mình… đều tự một mình gánh lấy 

không ai có thể thay thế cho mình được”. Vậy giờ đây đọa lạc thì 

HL cũng một mình tự chịu khổ, mà có giải thoát thì HL cũng tự 

một mình được an vui giải thoát. 

Vì vậy mà giờ này hãy mau mau giác ngộ bởi vì chư vị hữu 

duyên trong pháp giới này đang hộ trì hộ pháp cho HL để giúp cho 

HL vãng sanh về TPCL. Tất cả chư Phật trong mười phương đồng 
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khen ngợi tán thán HL nếu như HL niệm câu Thánh hiệu A-Di-

Đà Phật. Bởi vì Đại lão HT. Tịnh Không dạy rằng: Không chỉ đức 

Phật Thích-Ca, đức Phật A-Di- Đà vui- hoan hỷ, mà mười phương 

chư Phật đều đồng vui - hoan hỷ theo khi thấy chúng sanh và HL 

niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật để đời này thoát cái cõi Ta-bà khổ 

nạn này mà vãng sanh về TPCL để mau chóng một đời thành Phật. 

Một lần nữa hãy mau mau giác ngộ thương lấy huệ mạng của 

chính mình. Bởi vì chỉ có thương lấy huệ mạng của chính mình 

HL mới được giải thoát. Gia đình con cháu đang hỗ trợ tích cực, 

họ lo lắng cho HL bị đọa lạc nên thành tâm thỉnh mời BHN đến 

đây để trợ duyên cho HL. Nếu như họ không thương HL thì giờ 

này họ có thể đi coi ngày giờ và tẩm niệm HL vào cái quan tài. 

Lúc đó HL đứng bên quan tài có gào khóc, la hét, rầu rĩ đi nữa thì 

những con cháu cũng đâu có nghe những lời này! Thế rồi HL thêm 

một lần nữa lại đọa lạc như trong vô lượng kiếp về trước. Vì vậy 

giờ này hãy mau mau tận dụng tốt cơ duyên vô cùng thù thắng này 

mà niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng với BHN để được đức 

Phật A- Di-Đà tiếp dẫn về TPCL. Cánh cửa Cực-lạc lúc nào cũng 

rộng mở để đón chào HL. Một niệm giác ngộ niệm câu A-Di-Đà 

Phật thì HL vãng sanh về TPCL đồng nghĩa với cánh cửa của lục 

đọa luân hồi đóng kín lại. Còn ngược lại nếu như giờ này vẫn si 

mê, mê mờ chấp những thứ giả tạm thế gian này thì cánh cửa Cực-

lạc sẽ đóng lại và cánh cửa của lục đạo luân hồi đang chờ đón một 

chúng sanh si mê, mê mờ như HL chuẩn bị bước vào để tiếp nhận 

những đau khổ về thân tâm bị hành hạ. 

Vì vậy mà giờ này không còn thời gian nhiều nữa để cho HL 

lựa chọn, phân vân, do dự con đường đi của mình. Hạnh Phú chỉ 

là người hướng dẫn vạch ra con đường nào tốt nhất HL nên đi, con 

đường nào xấu HL nên tránh chứ Hạnh Phú và BHN không có khả 

năng nào giúp cho HL vãng sanh cả. Nên biết rằng đọa lạc hay giải 

thoát, đau khổ hay an vui là do chính bản thân mình lựa chọn con 

đường đi của mình. Vậy hãy mau mau cấp kì nhanh chóng định 

cái tâm lại niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật để theo đức Phật A-Di-

Đà mà về TPCL. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 
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Lời cầu thỉnh chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL: 

Nam mô A-Di-Đà Phật! 

Kính thưa chư nhân giả trong thấp phương pháp giới chúng sanh.  

Kính thưa chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL Nguyễn 

Thị Sáu-PD Thị Bảy. 

Trong lời nguyện thứ 14 của đức Phật A-Di-Đà có phát 

nguyện rằng: “Quang minh của Ngài phổ chiếu khắp mười 

phương chiếu chạm vào thân không ai mà chẳng an vui, từ tâm 

làm lành, nguyện sanh về nước Ngài đều được như sở nguyện. 

Nếu không được như vậy, Ngài thề không giữ ngôi Chánh 

giác”. Vậy giờ đây chư vị đang hiện hữu tại nơi đây và đang sống 

trong quang minh của đức Phật A-Di-Đà chiếu chạm vào thân 

trung ấm, xin hãy mở cánh cửa tâm hồn của mình ra thì chư vị sẽ 

được an vui, an lành. Muốn niệm Phật vãng sanh về TPCL thì 

trước tiên chư vị phải hội đủ tiêu chuẩn “từ tâm làm lành”, nghĩa 

là phải buông xả tất cả những hận thù, những hiềm khích, những 

oán kết xuống. Chư vị nên biết rằng quang minh của đức A-Di-

Đà không có bất cứ vật gì cản trở, chướng ngại được. Chỉ ngoại 

trừ TÂM của chúng sanh, tâm của chư vị không muốn tiếp dẫn 

quang minh của Ngài. Bởi đức Phật có nói: “Phật không độ người 

thiếu duyên với Ngài”. Trên cõi TPCL toàn là chư vị Bồ tát, tâm 

từ bi của các Ngài còn hơn mẹ hiền thương con thơ. Do vậy mà kính 

mong chư vị muốn hội tụ với chư vị Bồ tát cùng một nhà, tay trong 

tay với các vị Bồ tát  trên cõi TPCL thì chư vị trước tiên hãy buông 

xả tất cả những hận thù, những hiềm khích, oán kết ra rồi sau niệm 

Thánh hiệu A-Di-Đà Phật thì chư vị mới được vãng sanh về 

TPCL. Thế mới biết được vãng sanh hay không chủ yếu chính là 

do lòng tự nguyện, tự giác của chính bản thân chư vị. 

Trong kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật Thích Ca dạy rằng: tông 

chỉ của việc niệm Phật vãng sanh là “phát Bồ đề tâm. Nhất hướng 

chuyên niệm A-Di-Đà Phật cầu sanh Tây-phương Cực- lạc”. 

Tâm Bồ đề nghĩa là phát tâm giác ngộ. Giác ngộ điều gì đây? Giác 

ngộ rằng: 
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- Dù sống ở cảnh giới nào trong lục đạo luân hồi cũng chỉ toàn 

là đau khổ nhiều mà an vui thì ít. Trong Kinh Pháp Hoa, đức Phật 

nói: “ba cõi đều không an ổn, giống như ở trong ngôi nhà lửa”. 

Sống trong hận thù, oán kết chỉ càng thêm đau khổ, đọa lạc hơn 

mà thôi, không lợi ích gì cả. Đại lão HT. Tịnh Không giảng: “gây 

cho người khác sự đau khổ thì chắc chắn bản thân mình sẽ không 

được an vui”. 

- Trong kinh A-Di-Đà, đức Phật nói: Thế giới TPCL ngay 

đến tiếng Khổ cũng còn không nghe nói đến. Huống hồ có thọ cảnh 

khổ. Vì sợ rằng chúng sanh không tin tưởng niệm Phật cầu nguyện 

vãng sanh nên đức Phật Thích Ca đau mồm rát họng bốn lần 

khuyên bảo chúng sanh phải mau giác ngộ niệm A-Di-Đà mà cầu 

nguyện vãng sanh về TPCL…mới thấm thía lòng từ bi thâm sâu 

rộng lớn của chư Phật. Hạnh Phú thành tâm khẩn cầu xin chư vị 

hãy mở tâm lượng hải hà buông tha đừng cản trở con đường vãng 

sanh của HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. Khẩn khoảng xin chư 

vị hãy từ bi mở một con đường sống cho HL Nguyễn Thị Sáu – 

PD Thị Bảy. 

Người xưa nói rằng: “cứu người chính là tự cứu mình” chư 

vị cũng có ông bà, cha mẹ đang bị đọa lạc, họ không có phước 

duyên may mắn gặp câu Thánh hiệu A-Di-Đà Phật giống như chư 

vị để được vãng sanh giải thoát. Giờ đây họ chỉ biết trông mong 

những người con hiếu thảo như chư vị niệm A-Di-Đà Phật để vãng 

sanh về TPCL. Họ nương công đức của vị Bồ tát mà thoát đau khổ 

đọa lạc. Ngưỡng nguyện chư vị cùng hộ pháp cho nhau đồng lòng 

niệm Phật, đồng nguyện vãng sanh, đồng sanh Cực lạc Quốc. 

Tổ sư Ngẫu Ích nói rằng: “chư vị đời này quyết đi làm Phật 

thì đã phát vô thượng Bồ- đề tâm rồi đấy”, chư vị không thấy hoan 

hỷ vui sao? 

Kính thưa chư vị! đức Phật dạy rằng: “chân tâm tự tánh của 

chư vị là một vị Phật, là một đức Như Lai”. Đã là vị Phật, là đức 

Như Lai thì đáng lẽ phải ở những nơi sung sướng, an vui, giải 

thoát mà trong mười phương thế giới của chư Phật thì không cõi 

nước nào hơn cõi nước Tây phương Cực- lạc của đức Phật A-Di-
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Đà, đây là lời giảng của Đại lão HT. Tịnh Không ngài giảng và 

giới thiệu cho chúng ta. Chứ không nên ở chỗ đau khổ, đọa lạc 

nhưng trong lục đạo luân hồi này. Thế mới biết rằng đau khổ, đọa 

lạc cũng ở tâm này, mà an vui- giải thoát cũng không ngoài tâm 

này. Giờ đây, kính mong chư vị hãy mau mau giác ngộ mà nắm 

bắt cơ duyên vô cùng thù thắng mà được đại lợi ích cho chính huệ 

mạng của chư vị được giải thoát. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đây là tiếng thứ 04 kể từ khi HL lâm chung: 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy thì giờ đây BHN 

sẽ đọc lời phát nguyện vãng sanh mà hàng ngày khi HL còn sống 

đã cùng với BHN niệm Phật phát nguyện vãng sanh về TPCL. Vậy 

giờ đây HL hãy mau mau nhiếp tâm lại, định tâm lại đọc theo 

những lời của BHN. 

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về TPCL.  

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về TPCL.  

A-Di-Đà Phật xin Phật cho con về TPCL. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật… 

(Đại chúng đồng niệm Phật khoảng 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng) 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

----------------------------  
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Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu  duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy 

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Khai Thị HL lần thứ 07 (tiếng thứ 04 HL lâm chung). 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. Đến giờ phút này 

HL đã thật sự xả bỏ báo thân là được bốn tiếng đồng hồ rồi. Trải 

qua bốn tiếng đồng hồ chắc HL cũng đã ngộ ra con đường đạo giải 

thoát và niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng BHN để được vãng 

sanh về TPCL. Nếu như HL giờ này đã thực sự đã vãng sanh về 

TPCL rồi thì đây là điều tốt lành. Thành tâm xin chúc mừng cho 

HL, kính xin HL giờ này cũng tiếp tục niệm Phật cùng BHN để cho 

phẩm vị của mình được nâng cao, mau hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. 

Còn ngược lại nếu như đến giờ phút này đã trải qua bốn tiếng đồng 

hồ rồi, mà linh hồn- thần thức của HL vẫn còn đang hiện hữu ở nơi 

đây. Vẫn còn đang nghe Hạnh Phú nói chuyện đồng nghĩa với việc 

HL đã gặp chướng nạn rồi. Một chướng nạn vô cùng to lớn và 

nghiêm trọng. Hãy mau mau giác ngộ niệm câu Thánh hiệu A-Di-
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Đà Phật cùng với BHN. Trong cơ duyên vô cùng thù thắng này kính 

mong HL hãy mau mau thương lấy huệ mạng của chính mình mà 

niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật để được giải thoát. 

Kính thưa HL! Cổ đức dạy rằng: Khi HL sanh ra là hai bàn tay 

trắng, giờ này ra đi cũng là trắng hai bàn tay, không thể mang theo 

những gì ở thế gian này đi qua cảnh giới khác. Tuy rằng cả đời HL 

chưa đủ duyên biết Phật pháp, đi chùa, ăn chay, tu hành niệm Phật 

ở cuộc sống hiện tại nhưng cuối đời khi bị bệnh, con cháu nghe sự 

giới thiệu về pháp môn niệm Phật Hộ niệm đã thành tâm thỉnh mời 

BHN đến nhà hướng dẫn khai thị chỉ bảo con đường niệm Phật vãng 

sanh. Chính nhờ thiện căn trong đời quá khứ hội đủ nên HL đã quyết 

lòng tin tưởng thành tâm tha thiết niệm Phật phát nguyện vãng sanh 

về TPCL. Đây là cái thuận duyên thù thắng cho HL trên con đường 

niệm Phật vãng sanh TPCL. Giờ này hãy mau mau giác ngộ buông 

xả tất cả những thứ ở thế gian này ra: vàng bạc, tiền của, nhà cửa, 

con cái v.v... đều là cái duyên hội đủ trong đời này. Trong kinh Pháp 

Cú, đức Phật dạy rằng: “Con ta, tài sản ta. Người mê chấp vào đó. 

Tự ta, ta không có. Con - tài sản nào thật”. Giờ này cái duyên đã 

đoạn tận hết rồi thì phải mau mau buông xả để niệm Phật A- Di-Đà 

mà vãng sanh về TPCL. Về TPCL thì HL có đầy đủ tất cả không 

thiếu thứ gì. Ông bà, cha mẹ của HL họ đã không có gặp cái cơ 

duyên thù thắng này giống như HL rồi. Vì vậy có thể họ đang bị đọa 

lạc trong vòng lục đạo luân hồi này đặc biệt là ở trong tam ác đạo. 

Bởi vì đức Phật dạy rằng thời mạt pháp này duy chỉ có hai con 

đường để mình đi, một là giải thoát, hai là đọa lạc. Giải thoát thì chỉ 

có pháp môn niệm Phật A-Di-Đà là con đường duy nhất cho chúng 

sanh trong thời mạt pháp này để giải thoát. Hai là không tu hành thì 

bị đọa lạc. Vậy HL nỡ lòng nào vấp phải cái vết xe đổ, thất bại như 

trong đời quá khứ nữa hay sao? Chẳng lẽ nào HL không thấm thía 

được cái nỗi đau khổ bị đọa lạc từ vô lượng kiếp cho đến ngày hôm 

nay hay sao? Giờ này mà chưa chịu giác ngộ niệm Thánh hiệu A-

Di-Đà Phật cùng BHN để được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn về TPCL 

hưởng đời an vui giải thoát. 

Không tu hành thì chỉ có con đường duy nhất là đọa lạc. Ví dụ 

như ông bà, cha mẹ của HL đang ở trong tù, chẳng lẽ HL cũng muốn 
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vào tù ở chung với ông bà, cha mẹ để đoàn tụ cho vui vẻ hay sao? 

Đấy gọi là sự hiếu thảo trả ơn sanh thành dưỡng dục của người con 

hay sao? Vì vậy kính mong HL hãy mau giác ngộ cấp kỳ định tâm 

lại, nhiếp tâm lại niệm câu A-Di-Đà Phật cùng BHN. Bởi vì thời 

gian không còn nhiều nữa để cho HL lựa chọn, phân vân, do dự con 

đường đi của mình, hãy mau mau giác ngộ. Sự đọa lạc hay giải 

thoát, đau khổ hay an vui là do nơi chính HL tự quyết định huệ 

mạng của mình. Hạnh Phú và BHN chỉ là người hướng dẫn vạch 

ra con đường tốt nhất, viên mãn nhất để HL đi mà thôi. Chứ không 

có khả năng nào giúp cho HL vãng sanh giải thoát cả, kính mong 

HL hiểu đều này.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Lời cầu thỉnh chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL. 

Kính thưa chư nhân giả trong thập phương pháp giới chúng sanh.  

Kính thưa chư vị trong pháp giới hữu duyên với HL Nguyễn 

Thị Sáu -PD Thị Bảy. 

Trong kinh Lăng Nghiêm, đức Phật nói: “Do người ăn dê, dê 

chết thành người, người chết thành dê. Như thế cho đến mười 

loại sinh vật. Chết chết, sống sống, ăn nuốt lẫn nhau, ác nghiệp 

cùng sinh đến cùng tột đời vị lai”. Những ngày cộng tu BHN cũng 

đã hướng dẫn cho HL nhận tất cả những lỗi lầm về mình rồi. Đây 

là người đáng trân quý trong thế gian mà đức Phật Thích Ca đã nói. 

Ngài dạy rằng: “ở thế gian có hai loại người đáng trân quý. 

- Hạng người thứ nhất là hạng người không tạo tội chỉ cho 

những bậc thánh, chứng quả. 

- Hạng thứ hai là những người tạo tội nhưng biết ăn năn sám 

hối lỗi lầm của mình. Đây là hạng người đáng quý ở thế gian”. 

Người xưa thường nói: “đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh 

người chạy lại”. Tất cả chúng sanh hầu hết đa số là do nghiệp báo 

mà đến thế gian này, mà trong kinh đức Phật gọi là “nhân sanh thù 

nghiệp” thì chắc không trí huệ để hiểu thấu lý nhân- quả. Chính vì 

vậy mà đều có lỗi lầm vô tình hay cố ý gây ra lẫn nhau. Đại lão HT. 

Tịnh Không thường giảng rằng: “con người con phải Thánh hiền 

không ai mà không có lỗi lầm. Điều quan trọng là biết lỗi và sửa lỗi 
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thì không gì đại thiện hơn” hay “nhân vô thập toàn”. Vì vậy giờ phút 

này là để chư vị và HL xả bỏ oán thù cùng nhau kết thành bạn lữ, 

kết thành anh em một nhà trên cõi TPCL. 

Thật ra, Hạnh Phú và BHN không có ý xen vào chuyện nhân 

quả của chư vị. Bởi vì Hạnh Phú biết rằng chư vị đau khổ, đọa lạc 

hôm nay là do cái nhân trong đời quá khứ hoặc trong hiện tại HL đã 

gây ra làm cho chư vị thân tan xương nát trước. Giờ đây chư vị đến 

đây để trả thù là đúng thôi, là hiển nhiên thôi. Nhưng thành tâm kính 

xin chư vị hãy bình tâm xuy xét nghĩ kỹ lại xem, chư vị trả thù được 

rồi? Thì được lợi ích gì? Mất điều gì? Hạnh Phú nay xin phân tích 

để chư vị thấy rõ lợi ích và thiệt hại. Được lợi ích chẳng qua đó là 

sự vui sướng nhất thời vì chư vị đã trả thù được rồi. Nhưng mất đó 

là chư vị sẽ bị đọa lạc, đau khổ, trầm luân thêm vài đời kiếp nữa, 

khó có cơ hội được an vui giải thoát. Người xưa gọi là lợi bất cập 

hại nghĩa là điều lợi ích cho mình không bù được điều hại mà mình 

phải gánh chịu. 

Đại lão HT. Tịnh Không thường giảng rằng: “Đời này mạt pháp 

đã quá khổ rồi chư vị ơi! Chẳng lẽ nào chư vị lại không thấm thía 

được cái nỗi khổ của lục đạo luân hồi từ vô lượng kiếp cho đến ngày 

hôm nay hay sao, đặc biệt là sự thọ khổ ở cảnh giới tam ác đạo nhiều 

không tính đếm hết?” Nay gặp được cơ duyên vô cùng thù thắng 

này mà chư vị đành đoạn nỡ lòng nào bỏ lỡ qua cơ hội quí tốt này 

hay sao. Đây là một sai lầm nghiêm trọng nhất ở thế gian này, mà 

Đại lão HT. Tịnh Không nói rằng “ở thế gian không có sai lầm nào 

lớn hơn sai lầm là đời này không được vãng sanh về TPCL”. 

Tận tấm lòng thành tâm cang, giờ đây Hạnh Phú còn chỉ biết 

nói lại những lời đức Phật đã dạy, để chư vị thấu hiểu rõ chân lý. 

Tấm lòng đại từ đại bi thâm sâu rộng lớn của chư Phật. Mà trong 

kinh đức Phật Thích Ca nói “Chư Phật trong mười phương không 

đành lòng thấy một chúng sanh trong đó có chư vị phải thọ khổ, 

đọa lạc thêm một phút một giây nào nữa hết”. Vì sao lại có đau 

khổ- đọa lạc, là do chính bởi có sự hận thù, hiềm khích, oán kết. 

Làm thế nào để được an vui, giải thoát. Đó là chỉ có lòng từ bi xoa 

dịu. Từ đây mà cảm nhận được ân đức rộng lớn thâm sâu của chư 

Phật đối với chúng sanh vậy. 
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Đây là tiếng thứ 05 kể từ khi HL lâm chung. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Qui mạng lễ A-Di-Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 

HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nay xin phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…  

(Đại chúng cùng nhau niệm Phật 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng). 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

-----------------------------  

Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu  duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  
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Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Lúc này không cần phải khai thị nếu như người Trưởng ban thấy HL đã 

chuyển biến tốt. Bởi vì 01 giờ sau và 01 giờ trước thì sẽ có sự chuyển biến 

trên sắc mặt của HL. Người Trưởng ban phải quan sát kỹ nếu như thấy 

chuyển biến tốt thì không cần khai thị, nếu như không thấy chuyển biến thì 

cần phải khai thị thêm vài lần nữa. 

(Thường thì Hạnh Phú khai thị cho HL và cầu giải chư vị trong pháp 

giới hữu duyên với HL khoảng 07 - 08 lần kể từ khi tắt thở và trước khi tắt 

thở. Đến tiếng thứ 08 thì khai thị một lần nữa và đến tiếng thứ 10 khai thị 1 

lần nữa.) 

Đây là tiếng thứ 06 kể từ khi HL lâm chung: 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Qui mạng lễ A-Di-Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 

HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nay xin phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…  

(Đại chúng cùng nhau niệm Phật 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng). 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 
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Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

----------------------------  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Đây là tiếng thứ 07 kể từ khi HL lâm chung: 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Qui mạng lễ A-Di-Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 

HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nay xin phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. 
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Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật...A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật… 

(Đại chúng cùng nhau niệm Phật 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng). 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

HL Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

---------------------------- 

Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu  duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 
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Khai thị cho HL lần 08 (tiếng thứ 08 HL lâm chung).  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. 

Đến giờ phút này HL đã thật sự xả bỏ báo thân là được tám tiếng 

đồng hồ rồi. Tám tiếng đồng hồ là thời gian mà chư Tổ đưa ra để 

niệm Phật- Hộ niệm cho một người lâm chung. Nhưng BHN sẽ phát 

tâm niệm Phật- Hộ niệm cho HL thêm bốn tiếng đồng hồ nữa để 

bảo đảm an toàn cho linh hồn- thần thức của HL xuất ra khỏi cơ thể. 

Vì vậy mà giờ này kính thông báo với HL rằng: Nếu như giờ này 

HL đã thực sự vãng sanh về TPCL rồi thì giờ đây kính nguyện HL 

cũng niệm thêm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng BHN để cho phẩm 

vị của mình càng được nâng cao, mau hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh. 

Còn nếu như ngược lại đến giờ phút này đã trải qua tám tiếng đồng 

hồ rồi nhưng linh hồn, thần thức của HL vẫn còn đang hiện hữu tại 

nơi đây, vẫn còn đang nghe Hạnh Phú nói chuyện đồng nghĩa với 

việc HL đã gặp chướng nạn rồi. Một chướng nạn vô cùng to lớn và 

nghiêm  trọng! 

Giờ này không còn thời gian nhiều nữa để cho HL lựa chọn 

phân vân, do dự con đường đi của mình. Bởi vì một ý niệm chần 

chừ, do dự, phân vân khi đức Phật A-Di-Đà hiện ra mà HL không 

chịu đi theo Ngài thì HL sẽ bị đọa lạc trầm luân trong lục đạo luân 

hồi thêm một lần nữa. Liệu rằng đời sau HL có được làm thân người, 

có gặp được Phật pháp đặc biệt là pháp môn Niệm Phật và cuối đời 

HL có liệu rằng mình có gặp được BHN nữa hay không. Đây là một 

vấn đề, một dấu chấm hỏi lớn, HL cần nên suy xét cho thật kỹ. Vì 

vậy mà giờ này HL vẫn cứ mê hoặc chấp vào những thứ giả tạm, 

huyễn mộng ở thế gian này, rồi không chịu niệm A-Di-Đà Phật cùng 

với BHN và gia đình con cháu thì xem như HL đã cầm chắc chiếc 

vé của sự đọa lạc. Khẩn cầu HL giờ này hãy mau mau định tâm lại, 

nhiếp tâm lại niệm thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng với BHN để được 

Đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn vãng sanh về TPCL để một đời này viên 

thành Phật đạo. 

Cư sĩ Diệu Âm nói rằng: được vãng sanh về TPCL là được tất 

cả, không vãng sanh về TPCL là mất tất cả. Được tất cả là cái được 
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lớn nhất - một đời viên thành Phật đạo, cái được vô cùng to lớn. Vì 

vậy mong HL mau mau giác ngộ, nắm bắt tận dụng tốt cơ duyên vô 

cùng thù thắng này niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật. Ông bà, cha 

mẹ, cửu huyền thất tổ của HL họ đang đợi HL niệm Thánh hiệu A-

Di-Đà Phật để vãng sanh TPCL mà nương công đức Bồ tát mà được 

giải thoát về cõi trời. Rồi sau đó HL dùng thần thông, đạo lực của 

mình về cõi trời thuyết pháp độ sanh ông bà- cha mẹ, hướng dẫn 

khuyên bảo ông bà- cha mẹ niệm Phật để cùng nhau vãng sanh về 

TPCL. Đại lão HT. Tịnh Không dạy rằng: “Ngoài cõi TPCL ra 

không có cõi thứ hai để cho gia đình, người thân đoàn tụ”. Vậy hãy 

giác ngộ thương lấy huệ mạng của chính mình, mau mau cấp kỳ định 

cái tâm lại, nhiếp cái tâm lại niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng 

BHN để được đức Phật A-Di-Đà Phật tiếp dẫn về TPCL. 

 Đây là tiếng thứ 08 kể từ khi HL lâm chung: 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Qui mạng lễ A-Di-Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 

HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nay xin phát nguyện vãng sanh  

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật… 
(Đại chúng cùng nhau niệm Phật 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng). 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

----------------------------  
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Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Đây là tiếng thứ 09 kể từ khi HL lâm chung: 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Qui mạng lễ A-Di-Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 

HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nay xin phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật… 
(Đại chúng cùng nhau niệm Phật 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng). 
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VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

---------------------------  

Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu  duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Khai thị lần thứ 09 (tiếng thứ 10 HL lâm chung). 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy. 
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Đại sư Ấn Quang tương truyền là Đại Thế Chí Bồ tát trên cõi 

TPCL thừa nguyện xuống cõi Ta- bà này để giáo hóa chúng sanh. 

Ngài lấy một ví dụ giống như HL có một viên Minh châu và đem 

đổi lấy một viên kẹo ít ỏi, nhỏ nhoi. Viên minh châu là tượng trưng 

cho câu Thánh hiệu A-Di- Đà Phật và sự việc vãng sanh về TPCL. 

Viên kẹo ít ỏi, nhỏ nhoi tượng trưng cho sự tham tiếc về tấm thân 

này, ý niệm sợ chết, tình cảm thương con mến cháu, lưu luyến nhà 

cửa… những ý niệm giả tạm ở thế gian này. Vì vậy chẳng lẽ nào HL 

đem một viên Minh Châu giá trị vô giá đi đổi lấy một viên kẹo nhỏ 

nhoi ít ỏi hay sao? Điều này cần phải bình tâm suy xét cho thật kỹ. 

Bởi vì nếu như HL không suy xét cho thật kỹ thì rồi đây sự đọa 

lạc đau khổ sẽ thêm một lần nữa đến với HL, đồng nghĩa với việc 

HL lập lại cái ván cờ thất bại như trong đời quá khứ, lập lại đi vào 

vết xe đổ như trong đời quá khứ thêm một lần nữa. Liệu rằng là đời 

sau HL có được làm thân người, gặp được Phật pháp, gặp được pháp 

môn Tịnh độ nữa hay không? Do vậy kính mong HL hãy mau mau 

giác ngộ. Thời gian còn lại vô cùng ít ỏi để cho HL quyết định con 

đường đi của mình. Một niệm giác ngộ HL niệm Thánh hiệu A-Di-

Đà Phật mà vãng sanh về TPCL, một ý niệm tham chấp những thứ 

giả mộng hão huyền ở thế gian này HL sẽ bị đọa lạc, sẽ bị chịu 

nhiều đau khổ. Vì vậy mà hãy mau mau sáng suốt, rõ ràng, minh 

bạch lựa chọn cho mình con đường tốt lành để đi đó là con đường 

niệm Thánh hiệu A-Di- Đà Phật vãng sanh về TPCL. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. Vậy là chỉ còn 2 

tiếng đồng hồ nữa thôi BHN sẽ kiểm tra thoại tướng của HL để biết 

được là linh hồn thần thức của HL đã xuất ra khỏi thân thể an toàn 

hay chưa? Vì vậy mà giờ này Hạnh Phú kính thông báo rằng: Nếu 

như HL thật sự vãng sanh về TPCL rồi thì xin để lại thoại tướng tốt 

lành: tay chân mềm mại, gương mặt tươi hồng, nụ cười hoan hỷ nở 

trên môi để làm niềm tin cho gia đình, cho hàng xóm, cho đồng tu 

về pháp môn niệm Phật hộ niệm là bất khả tư nghì, là vi diệu, là 

nhiệm màu. Đây là HL đang chứng minh lời Phật dạy rằng có một 

cõi TPCL là có thật, có đức Phật A-Di-Đà luôn tiếp dẫn chúng sanh 

trong thập phương thế giới này phát tâm niệm Phật cầu nguyện về 

cõi Tây phương. Nam mô A-Di-Đà Phật. 
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 Đây là tiếng thứ 10 kể từ khi HL lâm chung: 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Qui mạng lễ A-Di-Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 

HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nay xin phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…  

(Đại chúng cùng nhau niệm Phật 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng). 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

-----------------------------  

Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu  duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  
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Đồng thành Phật đạo  

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Đây là tiếng thứ 11 kể từ khi HL lâm chung. 

Qui mạng lễ A-Di-Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành  

HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nay xin phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật… 

(Đại chúng cùng nhau niệm Phật 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng). 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện 

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

----------------------------  

Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 
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Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu   duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Đây là tiếng thứ 12 kể từ khi HL lâm chung: 

Qui mạng lễ A-Di-Đà Phật 

Ở phương Tây thế giới an lành 

HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Nay xin phát nguyện vãng sanh 

Cúi xin đức Từ bi tiếp độ. 

Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp 

Dẫn Đạo Sư A-Di-Đà Phật. 

A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…A-Di-Đà Phật…  

(Đại chúng cùng nhau niệm Phật 1 tiếng rồi dừng lại đọc hồi hướng). 
 

VĂN CẦU PHẬT TIẾP ĐỘ - HỒI HƯỚNG CÔNG ĐỨC 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đệ tử chúng con. Thành tâm cầu nguyện  

A Di Đà Phật – Quán Âm – Thế Chí 

Chư Đại Hải Chúng 

Đại từ đại bi – Lai nghinh tiếp độ 

Hương linh Nguyễn Thị Sáu - PD Thị Bảy  
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Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

-----------------------------  

Nam mô A-Di-Đà Phật.  

Nguyện đem công đức này 

Hồi hướng cho HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy  

Được Vãng Sanh Về Tây Phương Cực Lạc. 

Hồi hướng cho chư vị pháp giới hữu duyên  

Với HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy 

Nguyện xin chư vị - phát tâm niệm Phật  

Cầu sanh Tây Phương Cực Lạc 

Trong một cơ duyên này  

Đều được vãng sanh –  

Đồng thành Phật đạo 

Trên đền bốn ân nặng  

Dưới cứu khổ tam đồ  

Nếu có ai thấy nghe  

Đều phát tâm Bồ- đề  

Hết một báo thân này 

Đồng sanh Cực- lạc quốc.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. (3 lần) 

Chuẩn bị kết thúc tiếng thứ 12 thì người Trưởng ban đứng 

dạy  để kiểm tra sơ bộ thoại tướng của HL. Trước khi kiểm tra 

thì cần nên khấn nguyện báo với HL biết để kiểm tra cho được 

an toàn. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy đến bây giờ HL đã 

thực sự xả bỏ báo thân 12 tiếng đồng hồ rồi. Trong thời gian qua 

HL đã được niệm Phật Hộ niệm thì chắc giờ này đã theo A-Di-Đà 

Phật mà vãng sanh về TPCL. Nếu mà giờ này còn ở tại đây thì thật 

sự đã bị trở ngại rồi, mau mau tỉnh ngộ. Giờ này cho Hạnh Phú mạn 

phép đụng chạm thân xác của HL để kiểm tra thần thức đã xuất ra 
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khỏi thân thể an toàn hay chưa, cũng như để sửa lại cái thân tướng 

cho được trang nghiêm. Vì vậy mong HL hoan hỷ cho HP đụng 

chạm vào thân xác. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

----------------------------- 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Đây là phần phụ lục của tiếng thứ 05 và thứ 06. Bởi vì nếu như 

tiếng tứ 04 HL chưa được tốt có nghĩa là HL còn vướng cấp cái điều 

gì ở thế gian này. Vì vậy HP xin mạn phép được bổ sung thêm khai 

thị ở tiếng thứ 05 và tiếng thứ 06. 

KHAI THỊ TIẾNG THỨ 05 VÀ TIẾNG THỨ 06: 

(Nếu như HL có vướng bận, chướng duyên điều gì ở tiếng thứ 04)  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. 

Giờ phút này là tiếng thứ 05 kể từ khi HL lâm chung. Trải qua 

05 tiếng đồng hồ nhưng Hạnh Phú nhìn sắc mặt của HL, thoại tướng 

của HL thấy chưa được tốt lành. Chắc rằng HL còn vướng chấp điều 

gì ở thế gian này. Vậy giờ này một lần nữa kính mong HL hãy định 

tâm nghe những lời nói chân thành tha thiết của Hạnh Phú. 

HL trong đời này được làm thân người là điều quý. Nhưng để 

đời sau HL lấy lại được thân người là vô cùng khó khăn. Bởi vì đời 

sau được làm thân người thì đức Phật dạy rằng: “giống như đất mà 

dính trên móng tay”. Còn mất thân người giống như đất ở đại địa. 

Vì vậy mà Đại lão HT. Tịnh Không dạy rằng: đời nay mình được 

vãng sanh về TPCL nó còn dễ  dàng, thuận lợi hơn là đời sau mình 

lấy lại cái thân người này. Bởi vì vãng sanh về TPCL chỉ cần HL 

phát khởi tín tâm chân thành tha thiết phát nguyện vãng sanh về 

TPCL và niệm A-Di-Đà Phật thì HL sẽ được đức Phật A-Di-Đà tiếp 

dẫn về TPCL. Thật là dễ dàng vô cùng, không có gì là khó khăn cả. 

Còn để được làm thân người đời sau thì HL phải giữ tròn không vi 

phạm ngũ giới. Chỉ cần HL buông xả những tình chấp ở thế gian 

này ra, buông xả những tình cảm lưu luyến thương con mến cháu 

ra, buông xả tiền của, nhà cửa ra, v.v... 
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Bởi vì đức Phật A-Di-Đà, Ngài không cần HL đem bất cứ thứ 

gì ở thế gian này về TPCL ngoài câu Thánh hiệu hồng danh A-Di-

Đà Phật mà thôi. Vậy hãy mau mau cấp kỳ định cái tâm lại, nhiếp 

cái tâm lại niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật cùng BHN để được theo 

chân đức Phật A-Di-Đà mà vãng sanh về TPCL để một đời này viên 

thành Phật đạo. Sau đó đi khắp mười phương hóa độ chúng sanh, 

trong đó có ông bà, cha mẹ và chư vị pháp giới hữu duyên với HL. 

Đời này HL có duyên có phước gặp được câu Thánh hiệu hồng danh 

A-Di-Đà Phật, gặp được BHN trợ duyên giữ chánh niệm cho HL 

mà HL không tân dụng tốt cơ duyên vô cùng thù thắng này để niệm 

Phật A-Di-Đà cầu nguyện vãng sanh về TPCL thì đây Đại lão HT 

Tịnh Không giảng rằng: 

- HL có lỗi với đức Phật A-Di-Đà bởi vì Ngài thương xót 

chúng sanh trong thời mạt pháp này có  

- tu hành nhưng không có cái khả năng nào giải thoát khỏi 

luân hồi lục đạo. Nên Ngài mở rộng ân huệ lòng đại từ đại bi thâm 

sâu mà phát đại nguyện “Mười niệm tất sanh” để giúp chúng sanh có 

chỗ nương vào mà có con đường giải thoát lục đạo luân hồi, viên 

mãn nhanh chóng thành Phật. 

- HL có lỗi với đức Phật Thích-Ca, Ngài đã bốn lần trong 

Kinh A- Di-Đà đau mồm, rát họng hết lời khuyên bảo chúng sanh vì 

cái huệ mạng, Phật tánh của mình mà mau mau niệm Thánh hiệu A-

Di-Đà Phật mà cầu nguyện vãng sanh TPCL. 

- Đặc biệt nặng hơn hết là HL có lỗi với chính bản thân mình. 

Bởi vì chỉ một tình chấp trước ở thế gian này, rồi đây HL bị đọa lạc 

vô tình HL nhấn chìm cái Phật tánh của mình, một vị Phật của mình 

trong luân hồi lục đạo thêm một đời một kiếp nữa. Liệu rằng đời 

sau, kiếp sau HL có gặp lại cái cơ hội vô cùng thù thắng này nữa 
hay không? Liễu rằng HL có gặp được con đường Phật pháp, pháp môn 

Tịnh độ nữa hay không? Khi mà trong kinh đức Phật đã răn đe, cảnh 

cáo “thân người khó được – Phật pháp khó nghe”. Hơn 80 năm khổ vui, 

nóng lạnh ở cuộc đời này giờ đây thời gian chỉ còn tính bằng giây, bằng 

phút, nó quyết định cả vạn kiếp đời sau này HL sẽ được an vui giải thoát 

hay là đọa lạc đau khổ. Nếu như Tâm lực thắng nghiệp lực thì HL sẽ 

thoát luân hồi lục đạo vãng sanh TPCL.  
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Khai Thị tiếng thứ 06 kể từ khi HL lâm chung. 

Nam mô A-Di-Đà Phật! 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. Đến giờ phút này 

HL đã thật sự xả bỏ báo thân được 06 tiếng đồng hồ rồi. 

Cổ đức dạy rằng: “Thế gian này chỉ là quán trọ và HL chỉ là lữ 

khách sống trong quán trọ”. Trong vô lượng kiếp về trước HL đã 

không gặp được cơ hội giải thoát thế rồi bị đọa lạc đây là điều bình 

thường hiển nhiên thôi. Nhưng trong đời này HL đã có đầy đủ 

phước duyên chẳng lẽ nào đành đoạn bỏ qua cơ hội vô cùng thù 

thắng này hay sao? Quê nhà của HL không phải cõi Ta bà này mà 

là ở cõi Tây phương Cực lạc. Hãy mau mau giác ngộ mà trở về quê 

nhà chân thật của mình.  

Trong cơ duyên vô cùng thù thắng này kính mong HL hãy mau 

mau thương lấy huệ mạng của chính mình mà niệm Thánh hiệu A-

Di-Đà Phật để được giải thoát. Con cháu cũng đã thành tâm thể hiện 

sự hiếu thảo của mình. Vậy kính mong HL hãy mau mau nghĩ nhớ 

đến ông bà-cha mẹ của mình họ đang bị đọa lạc trong luân hồi lục 

đạo, đang chịu nhiều đau  khổ. Họ đang trông mong chờ từng giờ, 

từng phút, từng giây đợi HL niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật để 

vãng sanh TPCL. Họ nương công đức của một vị Bồ tát bất thối 

chuyển mà được giải thoát khỏi những cảnh giới đau khổ, đọa lạc. 

Cũng giống như ở nhân gian có câu: “một người làm quan cả 

họ được nhờ”. Đức Phật dạy rằng: “Giọt nước trước như thế nào, thì 

giọt nước sau sẽ như thế”. HL là người con hiếu thảo thì xin hãy 

nghĩ nhớ đến công ơn sinh thành dưỡng dục của ông bà- cha mẹ để 

làm tấm gương cho con, cho cháu về một người mẹ, người cha hiếu 

thảo. Họ sẽ noi theo tấm gương này mà học tập. 

HL hãy mau mau nhìn xem đức Phật A-Di-Đà lúc nào Ngài 

cũng đang sẵn sàng đưa cánh tay sắc vàng ra để chuẩn bị tiếp dẫn 

dìu dắt HL vãng sanh về TPCL. Nhưng người xưa nói rằng: “Ai ăn 

nấy no, ai tu nấy chứng”. Pháp môn niệm Phật Hộ niệm cũng là dựa 

trên tông chỉ nhị lực pháp môn, nghĩa là trước tiên HL phải tự mình 

niệm Thánh hiệu A-Di- Đà Phật, sau mới nương vào tha lực của 

đức Phật A-Di-Đà. HL nên biết rằng BHN và gia đình con cháu 
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chỉ là người trợ duyên giữ chánh niệm cho HL mà thôi, chứ không 

có khả năng nào giúp cho HL vãng sanh cả. Ngay chính đức Phật 

A-Di-Đà ngài có thần thông, đạo lực vô lượng vô biên nhưng cũng 

không có khả năng nào giúp cho HL vãng sanh nếu như HL không 

muốn vãng sanh về TPCL mà vẫn thích ở cõi Ta- bà này hơn. Bởi 

vì được vãng sanh về TPCL hay không là do chính lòng tin-ưa-thích- 

muốn, trong lời đại nguyện thứ 18 gọi là “CHÍ TÂM TIN ƯA” của 

HL mà niệm Thánh hiệu A-Di-Đà Phật. Vì vậy mới biết rằng nếu 

như HL không muốn vãng sanh thì đức Phật A-Di-Đà cũng đành 

phải rơi lệ thương tiếc cho HL một chúng sanh chấp si mê bất giác 

mà thôi. Đau khổ, đọa lạc từ tâm này mà ra hay an vui, giải thoát 

cũng ở chính nơi tâm niệm này. Nếu giờ này HL chọn con đường đi 

đọa lạc thì làm sao có khả năng nào cứu ông bà, cha mẹ, những 

người hữu duyên với HL. 

Xin hãy mau mau tỉnh ngộ HL ơi! Cánh cửa Cực lạc đang rộng 

mở, cơ hội thành Phật ngay trước mũi bàn chân. Chỉ cần HL giờ này 

buông xuống những ý niệm tham sống sợ chết, lưu luyến thương con 

mến cháu cùng niệm A-Di-Đà với các con, các cháu, BHN với lòng 

chân thành tha thiết thì Hạnh Phú tin chắc rằng đức Phật A-Di-Đà 

cùng chư Thánh chúng sẽ hiện thân ra tiếp dẫn HL vãng sanh về 

TPCL. Bởi vì đây là lời nguyện của Ngài, mà Ngài thành Phật được 

10 kiếp thì chứng tỏ lời nguyện này đã thành sự thật rồi. Có biết bao 

chúng sanh giống như HL trong thập phương thế giới này vì cái 

nguyện ân huệ lớn lao này mà đã vãng sanh về TPCL đến nay số 

lượng nhiều tính đếm không hết được. Về TPCL thì lấy thân bằng 

vàng ròng, thân không sanh không tử nữa, HL không muốn, không 

vui thích hay sao? Giờ này xin hãy suy xét cho thật kỹ giữa đau khổ 

và an vui, đọa lạc và giải thoát trước khi quá muộn màng, lúc đó ân 

hận thì chẳng còn lợi ích gì nữa? 

Vì vậy, một lần nữa Hạnh Phú thành tâm HL hãy mau mau 

giác  ngộ thương lấy huệ mạng của chính mình mà niệm Thánh hiệu 

A-Di-Đà Phật để được đức Phật A-Di-Đà tiếp dẫn vãng sanh về 

TPCL một đời viên thành Phật đạo. 

------------------------------- 
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 Đây là khai thị sau 12 tiếng đồng hồ khi HL chưa được tốt 

lành,  nghĩa là linh hồn, thần thức gặp chướng nạn, chướng 

duyên chưa niệm thánh hiệu A-Di-Đà Phật để vãng sanh về 

TPCL. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu- PD Thị Bảy. Một người khi bị 

bệnh & mất nếu như được BHN niệm Phật - Hộ niệm trợ duyên thì 

thường để lại thoại tướng tốt lành: nghĩa là gương mặt hoan hỷ, tay 

chân mềm mại… đây là một biểu chứng cho một linh hồn được an 

toàn giải thoát. 

Nhưng đối với HL giờ đây đã trải qua 12 tiếng đồng hồ rồi. 

BHN niệm Phật hướng dẫn khai thị chỉ bảo con đường đi cho HL 

và vừa rồi BHN cũng đã kiểm tra thoại tướng của HL nhưng thấy 

chưa được tốt lành, chưa viên mãn. Nghĩa là linh hồn- thần thức đang 

gặp chướng nạn, chướng duyên chưa chịu niệm Thánh hiệu A-Di-

Đà Phật để mà vãng sanh về TPCL. Thì giờ đây kính mong HL hãy 

mau mau giác ngộ nghe những lời cuối cùng của HP. Bởi vì chỉ còn 

vài tiếng đồng hồ nữa thôi là BHN sẽ giao thân xác này lại cho gia 

đình lo hậu sự. Vì vậy mà giờ này mong HL hãy hiểu điều này. Khi 

HL còn sống, BHN đã đến nhà để trợ duyên hướng dẫn, chỉ bảo 

vạch ra những con đường tốt đẹp nhất để cho HL an toàn niệm Phật 

A-Di-Đà mà vãng sanh về TPCL. HL cũng đã hứa với BHN là đời 

này quyết tâm quyết lòng niệm A-Di-Đà Phật để vãng sanh về 

TPCL. Nhưng giờ đây HL không giữ lời hứa của mình mà vẫn còn 

hiện hữu tại nơi đây nghĩa là HL đã gặp chướng nạn, chướng duyên 

rồi. Trong đời này HL đã đầy đủ Thiện căn- Phước đức- Nhân duyên 

để niệm Thánh hiệu A- Di-Đà Phật mà vãng sanh về TPCL. Vậy giờ 

này hãy mau mau tận dụng tốt cơ hội này. Bởi vì nếu như HL để 

vụt mất cơ hội này thì trăm ngàn vạn kiếp về sau HL có gặp lại cơ 

hội này một lần nữa hay không? 

1. / Khai Thị cho HL vướng nạn vợ(chồng) - con cháu: 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy. 
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Cổ đức dạy: “Vợ chồng gặp nhau là do DUYÊN. Thiện duyên 

và duyên bất thiện. Không có duyên thì không thể gặp nhau. Con 

cái là NỢ. Đòi nợ - trả nợ không có nợ thì không đến làm con cái” 

HL và ông cụ  trong đời này có duyên làm vợ chồng đã trải qua 

những ngày tháng với  nhau, có sướng, có khổ, có vui, có buồn… 

âu đó cũng là nhân duyên số phận. Giờ đây nhân duyên đó đã đoạn 

tận chấm hết rồi, đường ai đấy đi,  âm dương cách nẻo. 

Phụ lục ghi chú: Nếu như HL người chồng đã chết lâu rồi thì bỏ 

đoạn khai thị này (những dòng chữ gạch bên dưới). 

Còn các người con của HL thì có người hiếu thảo, có người 

không hiếu thảo. Sự việc này HL phải nhận biết rằng đây là cái 

QUẢ mà cái NHÂN đó là trong đời trước chính tự mình đã gieo tạo 

ra. Nhân duyên tốt là báo ân – trả nợ thì sẽ sanh các người con hiếu 

thảo hưởng quả tốt. Nhân duyên không tốt báo oán – đòi nợ thì đời 

này sanh ra những người con bất hiếu hưởng quả xấu. Hiểu được 

điều này thì HL nên chấp nhận sự thật rằng người con hiếu thảo tốt 

– con không hiếu thảo cũng tốt. Bởi vì trong tư tưởng giờ này chỉ 

có những ý tốt – thiện lành cùng với việc niệm A- Di-Đà Phật thì 

HL mới có cơ hội hội tụ cùng chư vị Thượng Thiện Nhân Bồ tát 

trên cõi TPCL. Chư Phật - Bồ tát đều thương yêu tất cả chúng sanh 

như mẹ thương con. HL đã quy y Tam bảo nghĩa là con của Phật thì 

phải học cái hạnh của Phật. Hạnh của Phật là Từ bi thương yêu tất 

cả chúng sanh, người thiện hay người bất thiện chư Phật- Bồ tát đều 

thương yêu giống như nhau. HL nên hiểu rằng ông bà mình thường 

nói “con nhà tông không giống lông cũng giống cánh”. 

Theo tình lý thế gian thì mẹ thương con, bà thương cháu là 

đúng, là hiển nhiên thôi, không có gì là sai trái cả. Nhưng đó là lúc 

HL còn sống trên thế gian này. Giờ đây HL đã thật sự xả bỏ báo 

thân 12g rồi, nếu như còn giữ những ý niệm mẹ thương con, bà 

thương cháu thì vô hình chung cái tình thương yêu này đã làm hại 

huệ mạng HL bị đọa lạc. Con cháu trở thành người bất hiếu. Bởi vì 

do chúng mà HL bị đọa lạc. Vậy thì suy xét kỹ xem HL đang thương 

con thương cháu hay là đang hại con hại cháu? 
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Hơn nữa HL đã sanh tử luân hồi vô lượng kiếp. Thì sẽ có vô 

lượng người cha, người mẹ, những người con, người cháu. Họ 

không có cơ duyên thù thắng gặp đươc pháp môn niệm Phật, gặp 

được Thiện tri thức BHN Hộ niệm ở cuối đời và giờ đây có thể 

những người cha, người mẹ, những người con, người cháu. Họ đang 

bị đọa lạc trong sáu nẻo luân hồi, họ đang trông chờ phước của HL 

niệm A-Di-Đà Phật trở thành Bồ tát trên cõi TPCL mà họ thoát cảnh 

khổ không còn đọa lạc. Trong đời này HL có duyên có phước nên 

được các người con cháu hổ trợ tích cực con đường niệm Phật A-

Di-Đà cầu nguyện vãng sanh TPCL. Thay vì ý niệm lưu luyến 

thương con mến cháu thì giờ đây HL nên lưu luyến về cõi TPCL và 

đức Phật A-Di-Đà thì HL sẽ được vãng sanh và gặp vô lượng vô 

biên con cháu trong nhiều đời nhiều kiếp trước. Khẩn nguyện HL 

phải biết trân quí tận dụng tốt cơ duyên vô cùng thù thắng này mà 

niệm A-Di-Đà Phật để được vãng sanh về TPCL.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

2/. Khai thị cho HL bị vướng nạn ý niệm tham chấp thân sợ chết.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

Kính thưa HL Nguyễn Thị Sáu – PD Thị Bảy. Đến giờ phút này 

HL đã trải qua 12 tiếng đồng xả bỏ báo thân. Nhưng Hạnh Phú nhìn 

thần sắc của HL thì thấy chưa được tốt lành, phải chăng HL còn tham 

chấp lưu luyến tấm thân này rồi sợ chết. Thật sợ rằng giờ này HL có 

muốn sống trở lại với con với cháu thì đã không còn có cơ hội được 

nữa rồi. HL phải nên chấp nhận sự thật này thì mới có con đường 

hy vọng giải thoát. 

Phật dạy rằng: “niệm Phật là nhân - thành Phật là quả. Niệm 

Phật sẽ thành Phật”. Thiện căn- Phước đức- Nhân duyên trong đời 

này đã hội đủ. 

- Thiện căn chính là khi HL bị bệnh, BHN đến giới thiệu câu 

Thánh hiệu hồng danh A-Di-Đà Phật thì HL liền quyết lòng tin 

tưởng niệm Phật và phát nguyện vãng sanh về TPCL. Đây chính là 

Thiện căn trong quá khứ HL tu phước- huệ đầy đủ, nay cơ duyên 

đã chín mùi. HL hãy nhìn xem xung quanh ngôi nhà của mình có 

bao nhiêu người biết được con đường Phật pháp, nghe biết tin tưởng 
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pháp môn niệm Phật giống như HL vậy. Rất ít…rất ít…phải không 

nào? Họ không có cơ duyên gặp được Phật pháp thì đời này duy 

nhất chỉ có một con đường để đi đó là đọa lạc trong lục đạo luân hồi 

mà thôi. 

- Phước đức là HL đời này sanh ra những người con có hiếu 

thảo. họ lo lắng cho cái huệ mạng, Phật tánh của HL bị đau khổ, đọa 

lạc nên thành tâm thỉnh mời BHN đến nhà, để hướng dẫn con đường 

tốt lành nhất cho HL đi nhằm được phước phần giải thoát vãng sanh 

về TPCL. Họ đồng tâm, đồng lòng, đồng nguyện theo sự hướng dẫn 

của BHN niệm Phật- lạy Phật nhằm đem lòng hiếu thảo chân thành 

cầu khẩn đức Phật A-Di-Đà phóng quang tiếp dẫn HL vãng sanh về 

TPCL. Nếu họ không mời BHN vậy thì sau khi chết rồi linh hồn 

thần thức của HL sẽ đi về đâu? Phải chăng là đi vào con đường đọa 

lạc như bao nhiêu người thế gian khác và cũng giống như HL trong 

bao đời kiếp về trước phải không? 

- Nhân duyên đó là HL gặp được BHN những Thiện tri thức biết 

được con đường giải thoát nên đến giới thiệu chỉ bảo cho HL đi. 

Nhưng HL nên biết rằng BHN chỉ là những người phàm phu không 

có một năng lực gì, thần thông gì có thể giúp cho HL vãng sanh cả. 

Ngay chính như vua Tịnh Phạn là cha của đức Phật Thích Ca, Ngài 

muốn giúp cha mình được vãng sanh thì cũng chỉ có phương pháp 

duy nhất là giới thiệu cảnh giới TPCL trang nghiêm thù thắng và 

khuyên cha tự mình phải niệm A-Di-Đà Phật cầu nguyện vãng sanh 

mà thôi. Bởi vì nhân gian có câu: “ai ăn đấy no – ai tu đấy chứng” 

không ai có thể tu dùm cho ai được cả. 

Vậy khẩn nguyện HL hãy mau mau giác ngộ thương lấy huệ 

mạng của chính mình. Cơ duyên trong vô lượng kiếp về trước HL đã 

không nắm bắt tận dụng tốt, bỏ lỡ cơ hội vãng sanh rồi, thì giờ đây 

thêm một lần nữa cơ duyên thù thắng này đã đến với HL, kính mong 

HL mau mau đừng để vụt mất cơ hội này.  

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

3/ Khai thị cho HL vướng nạn tham chấp tiền của. 

Việc làm trước tiên là vị Trưởng BHN gọi các người con vô bên 

cạnh giường của HL quỳ xuống sám hối và thành tâm khuyên bảo HL 
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nên buông xả tiền của. Hứa với HL là đem những tiền, vàng sẽ làm 

việc phóng sanh, cúng dường Tam bảo, làm thiện, v.v…để nhằm giúp 

cho HL an lòng yên tâm không phải lo lắng về số tiền, vàng này nữa. 

Sau đó, vị Trưởng ban khai thị như sau: 

Kính thưa HL! Khi HL sanh ra ở thế gian này là 2 bàn tay trắng, 

thậm chí trên thân không có mảnh áo che thân, rồi khi lớn lên HL có 

chồng, có con. Vì phải mưu sinh HL làm ra đồng tiền, vàng bạc, để 

chi tiêu sinh hoạt trong cuộc sống hằng ngày. Giờ đây HL đã xả bỏ 

báo thân này được 12g rồi, con cháu có đưa tiền, vàng cho HL nắm 

giữ thì cũng không được nữa rồi. Tiền, vàng ở thế gian này tại sao HL 

thấy quí hiếm, có giá trị. Chính bởi vì nó ít, phải lao động cực khổ vất 

vả mới có được. Còn tại sao ở đây không khí không thấy quí hiếm, có 

giá trị. Bởi vì nó nhiều, HL thấy có ai đi tranh giành cướp không khí 

không? Ở đây HL muốn ăn, muốn mặc thì phải dùng tiền mà mua 

nhưng chỉ cần HL niệm A-Di-Đà Phật vãng sanh về TPCL thì trong 

kinh Vô Lượng Thọ, đức Phật Thích Ca nói: “nghĩ đến ăn thì có cả 

trăm món ăn hiện ra trên bàn cho mình tùy thích mà chọn. Nghĩ đến 

mặc thì những chiếc áo vô cùng đẹp đẽ, trang nghiêm hiện trên thân 

của mình. Tiền, vàng ở thế gian này sợ mất cắp nên phải cất kỹ trong 

tủ - khoá giữ cẩn thận. Còn vàng, bạc ở TPCL thì lót dưới đất làm 

đường mà đi lại, nơi nơi đều là đồ thất bảo vàng, bạc, lưu ly, hổ 

phách, v.v… Tùy tâm sở cầu đều được như ý muốn sở nguyện. 

Kính thưa HL! Nói về tiền của – vàng bạc thì xin hỏi HL rằng 

có nhiều bằng những vị tổng thống, những ông tỷ phú trên thế giới 

này hay không? Nhưng cuối đời lúc lâm chung họ có mang theo 

xuống nấm mồ được không? Họ thiếu phước – thiếu duyên không 

gặp được Thiện Tri Thức hướng dẫn chỉ bảo- hướng dẫn họ tham 

chấp tiền của để rồi phải bị đọa lạc đó là chuyện thường, chuyện 

đương nhiên. Nhưng đối với HL tiền của thì ít hơn họ, nhưng HL có 

duyên – có phước gặp được những Thiện Tri Thức BHN hướng dẫn 

– khai thị - chỉ bảo con đường giải thoát mà đành đoạn nỡ lòng nào 

HL cũng đi vào con đường đọa lạc, đau khổ giống như họ. Vậy có 

đáng hay không? 

Cổ đức dạy: “Vạn thứ trên thế gian này không đem theo được, 

chỉ có nghiệp theo thân. Một khi mất thân người, muôn kiếp khó tìm 
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lại”. Nghiệp ở đây có 2 loại: nghiệp thiện và nghiệp bất thiện. Nhưng 

dù nghiệp thiện hay là nghiệp bất thiện cũng không thể giúp cho HL 

thoát đau khổ, đọa lạc, thoát sanh tử luân hồi lục đạo được. Mà giờ 

đây chỉ có con đường duy nhất là kết Tịnh nghiệp, nghĩa là kết pháp 

duyên với đức Phật A-Di-Đà và cõi TPCL qua câu thánh hiệu hồng 

danh A-Di-Đà Phật thì sẽ an vui giải thoát vĩnh viễn, không còn trong 

sanh tử luân hồi nữa. Giờ đây chỉ vì tham chấp một ít tiền, vàng, của 

cải ở thế gian này mà HL đành nỡ lòng nào cam chịu cảnh đọa lạc 

hay sao? Thậm chí, HL đã nhấn chìm một vị Phật đáng được giải 

thoát thêm một lần nữa phải ở trong lục đạo luân hồi đau khổ.  

Hạnh phú đã phân tích cạn tấm lòng thành, chỉ duy nhất một 

điều là mong HL tỏ ngộ ra sự việc mà phát tâm niệm A-Di-Đà để 

vãng  sanh. 

Nam mô A-Di-Đà Phật. 

-------------------------------- 

PHỤ LỤC II: 
Những lời khai thị mẫu để tham khảo: (Dựa theo ý một số 

các cuộc tọa đàm của cư sĩ Diệu Âm) 

1. Người khai thị đối với người bệnh muốn tuyệt thực để 

mau được vãng sanh 

Bác à! Trước hết con xin tán thán cái chí nguyện vãng sanh 

sớm của Bác. Nhưng Bác quyết không ăn uống để mau được vãng 

sanh thì không đúng rồi! Vì đâu phải mình muốn đi sớm là được 

đâu. Thọ mạng của Bác đã có phần sẵn rồi, thêm một giờ, bớt một 

giờ cũng không được. Bác nhịn ăn uống thì cơ thể suy nhược, đầu 

óc sẽ hôn mê thì làm sao Bác phân biệt được đâu là oan gia trá hình, 

đâu là A-Di-Đà-Phật để theo? Bác cần phải khỏe mạnh, tinh thần 

tỉnh táo để vãng sanh chắc chắn phải tốt hơn bị đói khát mê man mà 

chết chứ?... Chúng con phát tâm trợ niệm cho Bác thì trợ niệm tới 

cùng. Bác nằm đây một ngày chúng con trợ niệm cho Bác một ngày. 

Bác nằm đây một tháng chúng con sẽ trợ niệm cho Bác một tháng. 

Nhờ Bác mà chúng con có cơ hội Niệm Phật nhiều, làm công đức 

lớn. Chúng sanh ở quanh đây cũng nhờ vậy mà được lợi lạc. Vậy 
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thì Bác cứ yên tâm, đừng lo ngại nữa. Bác nằm bao lâu cũng được, 

hãy yên tâm mà niệm A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh về TPCL. Đến 

khi nào được mãn bỏ báo thân cứ để cho Phật A-Di-Đà lo đi nhé. 

Bác không thể nhịn ăn được, vì nhịn ăn là tự tử. Phật không cho 

phép tự tử. Vậy Bác hãy ăn uống lại cho khỏe nhé. Chịu không? 

(Vỗ tay lên!…). Ăn được ngày nào cứ ăn, ăn đồ bổ dưỡng càng tốt, 

nhưng ăn đồ chay nhé, không thèm đồ mặn. Chịu không? (Vỗ tay 

lên!…). Về TPCL Bác thành Bồ-Tát rồi, quay lại độ chúng sanh và 

cứu tụi con nữa nghen Bác. 

2. Người khai thị giải quyết thế nào đối với người bệnh 

đang sợ chết: 

- Bác Tư à! Tổ sư Thiện Đạo dạy rằng: “Người nào sợ chết 

thì mất phần vãng sanh”. Người còn muốn sống thêm tại cõi này thì 

không thật sự muốn vãng sanh TPCL. Thân mạng vô thường, cát 

bụi trở về với cát bụi, nhưng chính Bác không chết đâu. Hãy bỏ cái 

thân tàn tạ này, quyết lòng niệm A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL, hưởng 

đời an vui hạnh phúc. Bác nên nhớ kỹ, tất cả đều vô thường giả tạm. 

Chỉ có niệm A-Di-Đà-Phật vãng sanh về TPCL thành Phật mới là 

chân thật. Nhất định không được sợ chết nữa nhé. Sợ chết thì Bác bị 

chết, mất phần vãng sanh mà còn bị đọa lạc. Oan uổng lắm!... 

- Bác Sáu à! Sống chết là lẽ thường. Chết là cái cục thịt này 

chết chứ Bác không chết. Vậy thì tại sao ta lại chạy theo cái cục thịt 

này để bị đọa lạc khổ đau? Khi còn sống thì ta niệm A-Di-Đà-Phật 

cầu vãng sanh. Khi xác thịt bỏ đi, thì ta cũng niệm A-Di-Đà-Phật để 

về TPCL thành Phật, rời xa cái thân bệnh hoạn nhơ nhớp này, thọ 

nhận một cái thân không già, không bệnh, không chết có phải hay 

hơn không? 

- Bác Chín ơi!... Chúng ta không chết mà chỉ đổi cái thân tốt 

hơn hay xấu hơn mà thôi. Vãng sanh về TPCL thì ta có cái thân kim 

cang bất hoại. Chỉ vì sợ chết mà bị nạn. Tham cái thân mà bị đọa 

trong tam đồ ác đạo đau khổ vô cùng!... Vậy thì Bác không được sợ 

chết nữa nhé. Quyết lòng niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh về 

Tây-Phương Cực-Lạc, nhất định dịp này về miền Cực-Lạc thành 

đạo, chấm dứt mọi khổ đau.. 
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- Bác Bảy à! Chết là cái thân này mình liệng đi, nhưng chính 

mình không chết đâu. Mình vẫn còn sống mãi. Bác hãy kiên cường 

niệm Phật với chúng con cầu về TPCL nhé. Đức A-Di-Đà Phật đã 

phát đại thệ, nếu Bác niệm câu A-Di-Đà Phật, niệm được 10 niệm 

rồi ra đi cũng được đi về TPCL. Nếu bác tin tưởng, hãy phát nguyện 

liền đi... “Nam Mô A-Di- Đà Phật, xin Phật cho con về TPCL”... 

Thành tâm phát nguyện liền đi Bác. Nhờ lời nguyện này mà bác 

được vãng sanh đó. 

3. Người khai thị đối với người bệnh đang còn ganh ghét 

hay giận hờn một người nào: 

- Bác Tư à! Bác đang giận (anh Ba) phải không? Cái giận, cái 

ghét đối với người thế gian không biết tu hành thì là chuyện bình 

thường, vì họ không muốn thoát khỏi lục đạo luân hồi. Nhưng Bác 

muốn vãng sanh mà còn giận hờn, ganh ghét thì bị trở ngại lớn lắm 

rồi. Còn giận hờn, oán ghét ai thì cả đời này Bác niệm Phật cầu vãng 

sanh bị thất bại rồi. Chính cái tâm sân giận này sẽ kéo Bác thọ sanh 

vào những đường đọa lạc, dễ sợ lắm. Nếu bị đọa lạc quá khổ đau, 

thì cớ gì phải giận hờn ai mà đành chịu nạn phải không Bác? Hơn 

nữa, Bác đang thành tâm sám hối với chư vị mà mình giết hại họ để 

cầu xin họ tha thứ cho mình phải không? Bác phải biết tha thứ, bao 

dung, độ lượng cho người khác, thì họ mới tha thứ cho mình. (Anh 

Ba) có sai gì đi nữa thì cũng chưa đến nổi giết hại, hành hình 

Bác mà Bác không chịu bỏ qua, thì oan gia trái chủ làm sao có 

thể cảm thông sự sám hối của Bác mà tha thứ đây?... 

- Bác Bảy à! Hãy mở tâm yêu thương, bao dung, tha thứ mọi 

người, rồi quyết lòng niệm A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh TPCL thì đó 

mới là chân thành sám hối. Nếu mình có tâm oán giận ai thì oán thân 

trái chủ của mình cũng sẽ quyết tâm báo thù cái nợ sanh mạng mà 

Bác đã gây ra cho họ, vậy thì làm sao Bác có thể thoát nạn để về 

TPCL được. Hãy tha thứ cho người làm sai với mình, để oan gia 

trái chủ tha thứ tội lỗi của mình. Phải có tâm đại từ đại bi tha thứ tất 

cả, khoan dung tất cả, mới hợp với tâm Phật, Bồ-Tát, mới vãng sanh 

về với Phật A-Di-Đà được. Bác hãy buông xả tất cả niệm Phật cầu 

xin vãng sanh. Vãng sanh Bác thành đạo rồi quay lại giúp đỡ tất cả, 
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cứu độ oán thân trái chủ để chuộc lại lỗi lầm của mình trong quá 

khứ. Cho nên muốn hóa giải với chư vị trong pháp giới, thì chính 

Bác phải hóa giải chính cái tâm của mình trước nhé. Quyết không 

còn giận hờn, ghét bỏ ai nữa. Quyết tâm niệm Phật cầu vãng sanh 

nghen Bác!... 

- Chị Sáu à! Mình về Tây-Phương là thành Bồ-Tát, thành 

Phật. Phật Bồ-Tát không bao giờ ghét một người nào hết. Đức 

Thích-Ca-Mâu-Ni Phật lúc tiền thời, Ca-Lợi vương bắt xẻo thịt Ngài 

từng miếng từng miếng trong khi Ngài không có lỗi lầm gì hết. Xẻo 

thịt gọi là lăng trì. Ấy thế mà đức Phật còn nói khi ta thành Phật ta 

quyết lòng sẽ độ ông trước. Cái tâm của Ngài rộng như vậy Ngài 

mới thành Phật được. Bây giờ Chị muốn về Tây-Phương, muốn gia 

nhập chư Đại Thánh Chúng trên cõi Tây-Phương mà Chị còn căm 

thù người này, căm thù người kia thì làm sao có khả năng hội tụ với 

các Ngài?...Nhất định phải bỏ hết mới được vãng sanh nghen Chị! 

- Anh Tám à! Phật dạy: “Nhân duyên quả báo tơ hào không 

sai”. Hiểu được điều này thì tất cả đều do nhân quả cả. Người khác 

làm anh bực mình, phiền não cũng là do chính Anh trong đời kiếp 

trước tạo ra nhân này nên bây giờ mới nhận quả báo mà thôi. Đừng 

sơ ý mà đánh mất cơ hội vãng sanh quý giá từ vô lượng kiếp qua. 

Bỏ qua đi để hóa giải cái nhân quả đọa lạc mà vãng sanh về TPCL. 

Đừng chấp vào việc nhỏ nhặt này mà chịu đọa lạc vạn kiếp nghe 

anh. Nhất định không giận, ghét ai nữa nhé. 
4. Người khai thị giải quyết thế nào đối với người bệnh đang 

còn lo lắng, thương nhớ, ái luyến con cháu, người thân ở xa? 

- Bác tư à! Muốn vãng sanh Bác phải nhớ tới A-Di-Đà-Phật 

niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL, ngoài ra Bác không nên nhớ 

tới bất kỳ ai, dù cho đó là người thân, con cháu. Nếu Bác vẫn còn 

thương nhớ, mong ngóng con cháu thì nhất định không về tới được 

TPCL mà phải chịu đọa lạc vạn kiếp. Đọa lạc rồi Bác làm sao mà 

quay trở về cứu giúp con cháu đây, rồi con cháu cũng như Bác cũng 

sẽ bị đọa lạc. Nếu Bác thật sự thương con nhớ cháu thì Bác phải quyết 

tâm hơn nữa niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL thì mới thật sự 

là thương con nhớ cháu. Vì sao?... Vì về tới TPCL Bác mới có đạo 
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lực thần thông quay lại cứu con cháu mình vãng sanh về TPCL 

được. Khi đó cả nhà sẽ được đoàn tụ trên cõi TPCL mãi mãi. Tuyệt 

đối không nghĩ tới con cháu nữa mà mất phần vãng sanh nghe Bác. 

- Bác chín à! Nếu trước lúc lâm chung mà Bác còn thương 

con nhớ cháu, Bác mất phần vãng sanh đã đành mà coi chừng Bác 

sẽ tái sanh lại làm con vật nuôi trong nhà để được gần gũi con cháu. 

Nhưng con cháu vì không biết đây là ông bà cha mẹ mình nên giết 

hại bác như bao nhiêu con vật khác. Thật chua xót! Do vậy không 

còn con đường nào khác là phải buông xả nhớ thương này ra, đừng 

lưu luyến lo lắng chúng nó nữa mà phải quyết tâm niệm câu A-Di-

Đà-Phật cầu A-Di-Đà-Phật tiếp dẫn vãng sanh về TPCL. Đó mới là 

đúng đắn. Vì vãng sanh rồi mới có thần thông đạo lực mình muốn 

gặp chúng nó thì dễ dàng, muốn cứu giúp chúng nó vãng sanh cũng 

dễ dàng. Cả nhà đoàn tụ tại TPCL có phải là chân thật thương chúng 

nó không? Vậy quyết tâm xả bỏ niệm A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL 

nghe Bác. 

- Thưa Bác Hai! Phật dạy, đời người ở thế gian, nhỏ là gia đình 

quyến thuộc, lớn là quốc gia dân tộc đều không ngoài báo ân, báo 

oán, đòi nợ, trả nợ. Con cháu trong gia đình cũng vậy, còn duyên 

thì ở bên nhau, hết duyên thì đường ai nấy đi xét cho cùng là như 

vậy. Còn Bác đến thế gian này một mình thì ra đi cũng một mình, 

nếu may mắn tái sanh một gia đình khác thì có con cháu mới, luân 

chuyển như thế thì chúng ta có vô lượng con cháu từ vô lượng kiếp 

đến giờ. Bác nên sáng suốt quyết tâm niệm  A- Di-Đà-Phật cầu A-

Di-Đà-Phật tiếp dẫn vãng sanh về TPCL, tuyệt đối không nhớ tới 

hay lưu luyến gì nữa. Vì sao? Vì Bác ra đi không mang con cháu đi 

theo được mà lại bị đọa lạc vì cái tâm thương nhớ con cháu. Chi 

bằng Bác quyết tâm không nghĩ nhớ con cháu nữa, chỉ nghĩ tới A-

Di-Đà- Phật cầu A-Di-Đà-Phật tiếp dẫn vãng sanh về TPCL thì Bác 

sẽ gặp lại vô lượng vô biên con cháu từ vô lượng kiếp. Không những 

thế Bác còn cứu giúp con cháu vãng sanh hội tụ về TPCL bên nhau 

mãi mãi. Một niệm nhớ thương đọa lạc, một niệm giác ngộ vãng 

sanh TPCL thành đạo cho chính mình và con cháu của mình. Quyết 

tâm vãng sanh để cứu con cháu nhé Bác. 
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5. Người khai thị giải quyết thế nào đối với người bệnh 

đang tham tiếc tài sản? 

- Thưa Bác A! Phật dạy chúng ta đến thế gian này với hai bàn 

tay trắng và khi ra đi cũng hai bàn tay trắng, duy chỉ có nghiệp mang 

theo. Cho nên đối với tài sản vật chất như tiền bạc, vàng vòng, trang 

sức, nhà cửa, đất đai… và ngay cả cái xác thân của mình cũng phải 

bỏ lại mà thôi. Vậy Bác để tâm tới những thứ đó làm gì cho vô ích 

mà không để tâm tới câu A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh TPCL. Lỡ 

mất phần vãng sanh bị đọa lạc vạn kiếp thì có hối hận cũng đã quá 

muộn rồi. Muốn vãng sanh TPCL, Bác phải niệm A-Di-Đà-Phật cầu 

về TPCL từng giây từng phút chứ không được nghĩ tưởng tới bất kỳ 

thứ gì khác thì Bác chắc chắn được vãng sanh. Còn bây giờ Bác vẫn 

tham đắm những cái vô thường ấy không nghe lời cháu khuyên thì 

thôi đành chịu thua. Cháu chẳng thể đảm bảo cho Bác được vãng 

sanh tới 5%. Quyết lòng buông xả nhé Bác. 

- Thưa anh B! Phật dạy vạn pháp tâm duyên sanh. Tâm anh 

duyên với sân hận thì đọa vào địa ngục, tâm anh duyên với si mê 

không biết đúng sai, tốt xấu thì sanh vào cõi súc sanh, tâm anh hiền 

lành giúp người, thương vật, ăn ở có đạo đức duyên với thiện lành thì 

sanh vào ba cõi thiện: Trời, Người, Atula, tâm anh duyên với câu A-

Di-Đà-Phật cầu vãng sanh 

TPCL thì nhất định chắc chắn anh được vãng sanh về TPCL. 

Còn nếu như tâm anh duyên với tham tài sản, tiền bạc, nhà cửa, thì 

sanh vào cõi Ngạ quỷ chịu đói khát, đau khổ hàng vạn năm. Do vậy 

giữa cái đọa lạc khổ đau và cái sung sướng, thần thông tự tại muốn 

gì được nấy của cõi TPCL anh chọn cái nào đây? TPCL đúng không. 

Vậy thì anh còn chần chờ gì nữa mà không tranh thủ từng giây từng 

phút để niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu vãng sanh về TPCL. Anh vãng 

sanh sớm được ngày nào thì hưởng sự vui sướng sớm được ngày ấy. 

Tiếc chi cái gia tài vô thường này mà chịu nạn. Những thứ như tiền 

bạc, tài sản anh có mang theo được đâu mà lại khiến cái tâm anh 

dính mắc vào để trở thành Quỷ đói. Anh cứ mạnh dạn giao lại cho 

con cháu, rồi quyết lòng quên nó đi mà niệm A-Di-Đà-Phật cầu 

vãng sanh về TPCL nghe anh. 
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- Bà Triệu Vinh Phương vãng sanh. Lúc sinh thời cụ có một 

sợi dây chuyền có tượng Phật bằng ngọc, đế làm bằng cát bên sông 

hằng Ấn Độ. Đây là vật gia bảo luôn mang theo bên mình, được 

truyền từ đời này sang đời khác rất quý hiếm. Thế mà khi cụ ngộ ra 

con đường niệm câu A-Di- Đà-Phật cầu về TPCL cụ giao lại cho 

người con dâu và dặn “Đừng bao giờ cho mẹ thấy sợi dây chuyền 

này nữa”. Ai tới hỏi thăm cụ cũng niệm A-Di-Đà-Phật, hỏi cụ khỏe 

không cụ cũng trả lời bằng câu A-Di-Đà-Phật, không nói một câu gì 

ngoài câu A-Di-Đà-Phật. Gần ngày ra đi cụ đã thấy A-Di-Đà-Phật 

hai lần và niệm Phật tới hơi thở cuối cùng. Cụ đã vãng sanh thật vi 

diệu để lại rất nhiều xá lợi trong đó có xá lợi hình đóa sen và tượng 

Phật. Bác thấy đó, muốn vãng sanh thì phải như vậy mới được. Cụ 

Triệu Vinh Phương có sợi dây chuyền gia truyền quý giá vậy mà 

khi ngộ đạo cụ ấy bỏ luôn không thèm để ý tới còn mình thì lại dính 

mắc, lo lắng, lại sợ mất đủ thứ thì làm sao A-Di-Đà-Phật rước mình 

được. Vậy giờ Bác nghe lời con giao lại cho con cháu những tài sản 

vật chất này để con cháu làm lành làm phước hỗ trợ cho Bác vãng 

sanh. Còn Bác cũng phải quyết lòng như cụ Triệu Vinh Phương 

buông xả tất cả, chỉ giữ mỗi một câu A- Di-Đà-Phật cầu về TPCL 

thì Bác chắc chắn được vãng sanh TPCL hưởng sự vui sướng không 

cùng tận. Quyết tâm như cụ Triệu nghen Bác. 

6. Người khai thị giải quyết thế nào khi người bệnh nói là 

đã thấy người thân đã mất tới đón? 

- Bác ơi! Muốn vãng sanh TPCL thì tất cả những gì hiện ra 

cũng mặc kệ. Bác tuyệt đối không được đi theo bất kỳ ai, chỉ được 

quyền đi theo A- Di-Đà-Phật như tấm hình treo trước mặt. (Trong 

trường hợp này nếu chưa được hộ niệm thì khuyên gia đình nên 

thỉnh mời BHN gấp rút chuẩn bị hộ niệm càng sớm càng tốt, không 

được chần chờ nữa). 

7. Người khai thị giải quyết thế nào khi người bệnh nói là 

đã cảm ứng thấy chư Phật, Bồ-Tát? 

- Bác thấy được chư Phật, Bồ-Tát là tốt rồi. Mấy Ngài tới 

động viên Bác niệm Phật đấy nhé. Biết vậy Bác phải càng tha thiết, 

chân thành cố gắng niệm A-Di-Đà-Phật cầu xin A-Di-Đà-Phật tiếp 
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dẫn về TPCL mạnh mẽ hơn nữa nhé! Bác thổ lộ cho Con là đủ rồi, 

mau mau nhiếp cái tâm lại để niệm A-Di-Đà-Phật. Nếu tâm Bác 

vọng động ham thích khoe với người này người nọ thì những cảm 

ứng ấy sẽ biến thành chướng ngại con đường vãng sanh của Bác đấy. 

Bác chỉ được quyền đi theo A-Di-Đà-Phật giống như tấm hình trước 

mặt, ngoài ra tuyệt đối không được theo bất kỳ ai khác cho dù đó là 

Phật Thích-Ca-Mâu-Ni, Phật Dược-Sư, Bồ-Tát Quán-Thế-Âm, 

Đại-Thế-Chí hay Địa-Tạng Vương-Bồ tát nhé… Mau mau định tâm 

lại niệm Phật nghen Bác! 

- Bác à! Những gì Bác thấy rất là tốt chứng tỏ Bác đã tinh tấn 

niệm Phật cũng như đã rất tha thiết muốn được vãng sanh càng sớm 

càng tốt phải không ạ? Mấy Ngài tới là để điềm chỉ cho Bác là cần 

cố gắng hơn nữa mới được, phải nguyện tha thiết hơn nữa ạ! Điều 

Bác thấy chứng tỏ lúc nào Bác niệm A-Di-Đà-Phật cũng có 25 vị 

Bồ-Tát vây quanh bảo vệ rất an toàn, nhưng với điều kiện Bác phải 

chân thành muốn vãng sanh, buông xả tất cả những gì ở thế gian này 

thì mới được vậy. Nếu Bác không xả ra được thì Bác cũng không 

còn được bảo vệ nữa đâu ạ! Thôi được rồi giờ Bác phải nhiếp tâm 

lại niệm câu A-Di-Đà-Phật quyết tâm cầu vãng sanh TPCL khi nào 

A-Di-Đà-Phật tới thì đi theo Ngài mà vãng sanh. Tất cả những cảnh 

tượng gì hoặc bất kỳ ai hiện ra cũng mặc kệ, đừng để động tâm nữa 

nhé. Chỉ quyết lòng niệm A-Di-Đà-Phật, đi theo A-Di-Đà-Phật mà 

thôi. Về TPCL thành đạo rồi quay lại cứu chúng con nha Bác! 

- Người bệnh nói: “Tối qua tôi mộng thấy A-Di-Đà-Phật tới 

xoa xoa đầu mấy cái rồi biến mất...”. Hình dáng Phật như thế nào 

ạ? Giống như tấm hình treo trên tường. Thật là tốt không gì bằng. 

Bác niệm Phật rất chân thành nên cảm ứng đấy ạ. Nhưng Bác cũng 

không được chủ quan và tự mãn mà trở thành chướng ngại đó nhé. 

Chừng nào về tới TPCL rồi mới an tâm. Dù sao đi nữa đó cũng chỉ 

là một sự cảm ứng do lòng chí thành mà thôi chứ chưa đảm bảo gì 

cả. Từ giờ tới khi xả bỏ cái báo thân bệnh hoạn này Bác vẫn phải 

tiếp tục cố gắng buông xả thật nhiều hơn nữa và quyết lòng niệm 

Phật cầu vãng sanh. Chuyện này Bác không nên khoe ra cho mọi 

người mà tâm sẽ bị động không tốt. Bác nên nghĩ như vậy “Thấy 

cũng như không thấy”. Bác hãy niệm câu A-Di-Đà-Phật và chỉ đi 
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theo A- Di-Đà-Phật mà thôi, tất cả những gì hiện ra đều là giả thì 

mới không trở ngại. Quyết tâm kiên cố nghen Bác. 

8. Người khai thị giải quyết thế nào khi người bệnh nói là 

nghiệp tôi nặng quá, phải sám hối cho tiêu nghiệp mới vãng 

sanh được? 

- Trong kinh Quán-Vô-Lương Thọ Phật có nói đến vua A Xà 

Thế giết cha hại mẹ, phạm tội ngũ nghịch sẽ đọa vào địa ngục vô 

gián không có ngày ra, thế mà khi sắp lâm chung biết được pháp môn 

niệm Phật. Ngài đã phát tâm sám hối mãnh liệt, quyết tâm trì giữ 

câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL. Ngài được vãng sanh về TPCL với 

phẩm vị rất cao, thượng phẩm trung sanh. Còn Bác có làm gì đi nữa 

cũng chưa phạm cái tội ngũ nghịch như vua A Xà Thế thì làm sao 

Bác mất phần vãng sanh? Bác cần phải tin cho vững, nguyện cho 

thiết tha; buông xả chuyện thế gian xuống; trong tâm chỉ có câu A-

Di-Đà-Phật cầu vãng sanh về TPCL. Ngoài ra Bác không được cầu 

cái gì khác, Bác nói là nghiệp của bác nặng quá, kệ nó. Bác không 

được cầu tiêu nghiệp mà phải cầu vãng sanh TPCL thì mới được 

vãng sanh. Chứ Bác cứ nhớ tới cái nghiệp, lo sợ cái nghiệp thì 

nghiệp nó quấn lấy mình… mất phần vãng sanh! Pháp môn niệm 

Phật là pháp môn đới nghiệp vãng sanh, tức là A-Di-Đà-Phật cho 

chúng ta mang theo cái nghiệp quá khứ về TPCL. Bác yên tâm đi 

nhé! Bác đã sám hối rồi thì cũng quên nó luôn đi. Việc Bác cần làm 

là chỉ nhớ tới A-Di-Đà- Phật, niệm câu A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL, 

ngoài ra không được nghĩ tới gì khác thì Con sẽ đảm bảo cho Bác 

95% được vãng sanh TPCL. Tin tưởng vững vàng lên Bác. 

9. Người khai thị giải quyết thế nào khi người bệnh nói là 

là tôi niệm Phật ít quá không đủ công đức, lại tội chướng nhiều 

không biết có được vãng sanh không? 

- Bác phải tin tưởng vững vàng mới được vãng sanh. Vì sao? 

Vì Ngài Ngẫu Ích dạy rằng: “Được vãng sanh hay không hoàn toàn 

do Tín và Nguyện, phẩm vị cao thấp là do trì danh sâu hay cạn; dẫu 

cho niệm Phật loạn tâm cũng được vãng sanh”. Niệm Phật nhiều 

hay ít chỉ ảnh hưởng phẩm vị cao thấp thôi. Thế thì Bác còn gì mà 

nghi ngờ nữa chứ! Vậy thì Bác biết mình cần làm những gì rồi phải 
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không? Phải buông, trong tâm rỗng rang niệm Phật cầu sanh TPCL 

thì ai ai cũng được vãng sanh. Chắc chắn và nhất định như vậy. Còn 

nghiệp chướng Bác đừng để tâm tới, vì sao?... Vì pháp môn này là 

mang cái nghiệp để đi vãng sanh chứ không phải diệt nghiệp chứng 

đắc, nhưng Bác nên chú ý là Phật chỉ cho Bác mang theo nghiệp cũ 

chứ không mang theo cái tập khí thị phi, đố kỵ, ganh ghét, thù hận, 

tham sống, sợ chết, sợ bệnh, lo lắng cái nhà, tài sản, con cái… Nếu 

Bác còn dính mắc những thứ này thì hãy buông xuống liền mà niệm 

A-Di-Đà-Phật cầu về TPCL thì việc vãng sanh mới an toàn được. 

Chúng con luôn yểm trợ cho Bác để thêm phần chắc chắn. Dũng 

mãnh tin tưởng lên nghen Bác. 

10. Người khai thị nên nhắc nhở như thế nào khi người 

bệnh đang trong cơn hấp hối? 

- Bác Tám ơi! Giờ phút này Bác đã sắp sửa buông báo thân 

rồi. Mau mau nhiếp tâm lại niệm câu A-Di-Đà Phật để theo A-Di-

Đà Phật vãng sanh về TPCL. Đây là cái giây phút hết sức quan 

trọng, đừng phân tâm, đừng chao đảo, cố gắng niệm theo chúng 

con, chờ A-Di-Đà Phật đến, theo A-Di-Đà Phật vãng sanh về TPCL. 

- Bác Bảy ơi! Bao nhiêu năm qua Bác chờ đợi cái giờ phút 

này để theo A-Di-Đà Phật vãng sanh về Tây-Phương thành đạo. Thì 

giờ phút này sắp đến rồi. Hãy vui vẻ lên! Nhiếp tâm lại niệm A-Di-

Đà Phật để cơ hội này mình được vãng sanh thành đạo. Nhất định 

đừng có phân tâm nhé. Trong giờ phút này tất cả mọi cảnh giới chỉ 

là huyễn mộng!... Là giả!... Xin bác hãy nhiếp tâm niệm A-Di-Đà 

Phật, theo A-Di-Đà Phật. Tuyệt đối không theo một vị nào khác... 

- Bác Chín ơi! Một đời mình tu hành là chờ đến cái giây phút 

này để xả bỏ báo thân, xả bỏ những thứ vô thường của cuộc đời, đi 

về Tây- Phương thành đạo. Thì đây là cơ hội thù thắng. Bác phải 

vui mừng lên, vững vàng, theo A-Di-Đà Phật. Nhớ niệm theo chúng 

con nhé... 

- Bác Mười ơi!… Giờ phút ra đi đã sắp tới rồi. Hãy kiên cường, 

dũng mãnh, vui vẻ lên, niệm Phật với chúng con. Quyết chờ A-Di-

Đà Phật đến tiếp dẫn, theo Ngài vãng sanh thành đạo. Nhớ nhé! Giờ 

đây chỉ còn niệm A-Di-Đà Phật. Quyết buông hết tất cả. 
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- Bác Sáu ơi! Cố gắng tranh thủ từng giây niệm A-Di-Đà Phật. 

Kiên cường, vững mạnh nhé. Có chúng con đang ở chung quanh 

Bác hộ niệm đây. Vững vàng nhé!... Có quang minh chư Phật đang 

bao phủ tại đây. Mau mau nhiếp tâm niệm A-Di-Đà Phật để theo A-

Di-Đà Phật về TPCL. 

11. Sau mười lăm phút tắt hơi, trong khi đồng tu vẫn đứng 

chắp tay niệm Phật thật mạnh. Người khai thị nhắc nhở cho 

người mất như thế nào? 

- “Phật tử Trần văn X, nên nhớ rằng, Phật tử thật sự đã buông 

xả báo thân rồi. Đừng lưu luyến thân xác này. Đừng lưu luyến gia 

đình con cháu nữa. Nhất định phải nhiếp tâm lại niệm câu A-Di-Đà 

Phật. Giai đoạn này vô cùng quan trọng. Đừng sơ ý, đừng phân tâm 

mà lỡ luống qua cơ hội này thì ngàn vạn kiếp sau bị khó khăn. Quyết 

tâm đi về Tây-Phương. A- Di Đà Phật đang phóng quang tới đây, 

mau mau theo A-Di-Đà Phật để về TPCL nhé”. 

12. “Sau ba mươi phút, người khai thị ra dấu tạm thời 

ngưng niệm Phật lại vài phút để nhắc nhở hướng dẫn người 

mất. Lời khai thị phải như thế nào? 

- Phật tử Trần văn X..., pháp danh Y... bây giờ đã ba mươi 

phút xả bỏ báo thân. Trong giờ phút này thật sự là một bài pháp rất 

là thấm thía cho Phật tử. Rõ ràng là mình đã bỏ cái báo thân, là mình 

đã bỏ cái cục thịt nhơ bẩn vô thường của thế gian, nhưng chính Phật 

tử còn đang sống, còn đang nghe... Như vậy rõ ràng Phật tử không 

chết. Trong giờ phút này mà còn ở tại đây tức là bị trở ngại! Hãy 

mau mau nhiếp tâm lại, một câu A- Di-Đà Phật mà niệm, quyết lòng 

theo A-Di-Đà Phật... (Khi nói tới đó, mình thường chỉ tay về hướng 

ảnh tượng đức A-Di-Đà). Phật tử phải nhiếp tâm lại niệm Phật để 

theo A-Di-Đà Phật về TPCL. Nhất định đừng chao đảo, đừng luyến 

lưu, đừng phân tâm, đừng để bất cứ một điều gì chi phối mà quên 

lãng con đường về Tây-Phương (Nói cho rõ ràng, sau đó thì mình 

mời). Bây giờ xin Phật tử nhiếp tâm lại, niệm Phật đi theo A-Di- Đà Phật. 

- Nam Mô A-Di-Đà Phật, hương linh Trần văn X... Đời này 

vô thường, sống tạm, ta lìa báo thân thì về Tây-Phương thành đạo. 

Phật dạy: Chân tâm tự tánh của ta là Phật, là Phật thì mau mau giác 
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ngộ, bỏ hết tất cả những gì vô thường, theo A-Di-Đà Phật để thành 

đạo. Nếu ngay từ bây giờ mà không ngộ ra, còn luyến lưu chuyện 

này, chuyện nọ, thì vô lượng kiếp phải chịu trầm luân. Đây là một 

cơ hội vô cùng quý giá quyết định vạn kiếp trong tương lai, nhất 

định phải sáng suốt, nhất định phải buông vạn duyên xuống để niệm 

câu A-Di-Đà Phật đi về Tây-Phương. Trong những giây phút này, 

tuyệt đối không để ý gì đến những cảnh giới chung quanh. Nhiếp 

tâm lại, đừng có ngại, có chúng tôi bảo vệ đây, có chúng tôi niệm 

Phật, có quang minh của Phật ở tại đây, niệm A-Di-Đà Phật, tất cả 

đều được an toàn theo A-Di-Đà Phật về Tây-Phương Cực-Lạc. 

13. Vài lời khai thị mẫu về oán thân trái chủ sau khi lâm chung: 

- Nam Mô A-Di-Đà Phật. Ngưỡng mong chư vị trong pháp 

giới hiện hữu nơi đây đừng nên chống phá hương linh Trần Văn X, 

mà nên kết duyên lành với hương linh để hộ niệm cho hương linh 

Trần Văn X sớm được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, công đức 

này vô lượng vô biên. Xin vì vấn đề liễu đoạn sanh tử, mong chư vị 

phát tâm bồ-đề cùng với chúng tôi niệm A-Di-Đà Phật, hộ niệm cho 

hương linh sớm vãng sanh về Tây-Phương-Cực-Lạc, nhờ công đức 

này chư vị cũng được vãng sanh về Tây-Phương Cực Lạc. 

 

 

 

 

 

 


