
PHÁP TU HỘ NIỆM  
CHO NGƯỜI LÂM CHUNG 

“Trợ giúp thành tựu cho một chúng sinh được vãng sinh, tức 
là thành tựu cho một chúng sinh tương lai thành Phật. Công 
đức này thật không thể nghĩ bàn.“  

Ấn Quang Đại Sư 

LỜI TỰA 

 Nam mô A Di Đà Phật. 
 Kính thưa chư vị đồng tu! 

Từ khi có những lá thư mà cư sĩ Diệu Âm 
gửi thân sinh của mình, tha thiết khuyên cha mẹ 
Niệm Phật và cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, 
thì những lá thư ấy chính là những bài Pháp vô 
giá về Pháp Môn Niệm Phật và phương pháp 
hộ niệm vãng sinh của Tịnh Độ Tông do chính 
cư sĩ đã ngộ ra.  Từ những lá thư ấy một số Phật 
tử đã tập hợp nó trở thành cuốn sách “Khuyên 
người niệm Phật“. Liền sau đó thì ngay ở trong 
nước và ngoài nước đã dấy lên phong trào hộ 
niệm. Đến nay đã có rất nhiều ban hộ niệm trên 
khắp các tỉnh thành Việt nam cũng như ở nước 
ngoài được thành lập và chỉ trong vài năm đã 
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cứu được hàng ngàn người vãng sanh về Tây 
Phương cực lạc.  

Vì xét thấy việc hộ niệm rất thù thắng và lợi 
ích vô cùng, nên chúng tôi xin đóng góp những 
kinh nghiệm đã rút ra trong quá trình học hỏi và 
thực tiễn tu tập, hy vọng rằng chút kinh nghiệm 
này sẽ giúp ích quý liên hữu trong công việc 
Niệm Phật trợ niệm này. Tự xét thấy sự hiểu 
biết và chỗ kinh nghiệm còn hạn chế, song vì 
cấp thiết trong sự lợi tha, nếu có điều thiếu sót 
xin được thành tâm sám hối. Rất mong chư 
Liên hữu đóng góp bổ sung ý kiến góp phần 
hoàn thiện hơn.  
  Chúng tôi cũng vô cùng tri ân cùng Cư sĩ Diệu 
Âm (Úc châu), chị Thu Hương (trưởng ban hộ 
niệm Hoa Sen Đà nẵng) và các bạn đồng tu đã 
chỉ dẫn cho chúng tôi những kinh nghiệm quý 
báu này. 
Nam mô A Di Đà Phật. 

Tâm  Nhật Thuyết - Đào Quang Vinh 
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PHẦN I: DẪN NHẬP 

A: PHÁP HỘ NIỆM 

Gần đây trong cộng đồng người Việt khắp nơi 
trên thế giới dấy lên phong trào hộ niệm vãng 
sanh rất mạnh mẽ nhưng cũng rất nhiều người 
chưa hiểu pháp hộ niệm là thế nào, hộ niệm để 
làm gì, tại sao phải hộ niệm và hộ niệm có phải 
là chánh pháp không?. 

“Trong kinh Đức Phật cho chúng ta biết con 
người đều có quá khứ, hiện tại và vị lai, nhân 
quả thông ba đời, cho nên con người không 
phải chết là hết mà còn có kiếp sau, hiện tại các 
nhà khoa học đã và đang đưa ra những bằng 
chứng thực nghiệm về việc này. Kiếp người ở 
nhân gian chỉ có mấy chục năm mà các kiếp 
sau thì dài vô tận“ (Hoà Thượng Tịnh Không). 
Chính vì sau khi chết còn có kiếp sau nên 
chúng ta ngoài việc lo sống cho kiếp này còn 
cần phải biết lo cho kiếp sau nữa. Trong kinh 
Đức Phật cũng giảng giải về thập pháp giới là 
Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, Thiên 
(cõi Trời), A Tu La, Nhân, Ngã Quỷ, Súc Sanh, 
Địa Ngục. Hiện tại chúng ta đang thọ báo trong 
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cõi người nhưng sau khi chết sẽ theo nghiệp mà 
thọ báo ở trong thập pháp giới. Người tái sanh 
trong sáu pháp giới (Thiên (cõi Trời), A Tu La, 
Nhân, Ngã Quỷ, Súc Sanh, Địa Ngục) thì còn  
có sinh tử luân hồi, kiếp này ở cõi giới này kiếp 
sau có thể sang cõi giới khác. Đức Phật lại chia 
lục đạo (sáu cõi giới) làm hai là tam thiện đạo 
tức cõi Trời, A Tu La Người và tam ác đạo là 
Địa ngục, Ngã quỷ, Súc sanh. Như thế khi một 
chúng sanh chết đi không phải tất cả sẽ về cõi 
Âm ty hay Suối vàng như nhiều người tưởng 
mà tuỳ theo nghiệp báo của đời này và nhiều 
đời trước chiêu cảm dẫn đến sẽ sanh vào các 
cảnh giới khác nhau. Đức Phật cũng nói cho 
chúng ta biết rằng phần lớn con người sau khi 
chết sẽ sanh vào tam ác đạo cho nên Đức Phật 
nói được thân người là vô cùng khó khăn, Ngài 
so sánh được lại thân người giống như đất dính 
trên móng tay so với đại địa (đất của quả địa 
cầu) và giống con rùa mù ở giữa biển mà gặp 
được bọng cây để chui vào. Nếu có may mắn 
được sanh vào tam thiện đạo thì sau khi hưởng 
hết phước ở nơi đó thì khi xả bỏ báo thân cũng 
dễ rơi xuống tam ác đạo. Vì vậy mà chúng ta 
cần phải tu tập để giải thoát cho chính mình 
thoát khỏi lục đạo luân hồi thì mới vĩnh viễn an 
vui được.  
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Nhưng làm thế nào để có thể thoát ly được sinh 
tử lân hồi như chúng ta muốn?  

Đức Phật ra đời cũng chỉ vì thương chúng sanh 
luôn lặn ngụp trong sinh tử luân hồi chịu nhiều 
khổ đau mà Ngài chỉ cho chúng ta biết con 
đường giải thoát khổ đau đó. Vì vậy Ngài đã 
dùng phương tiện phù hợp với căn cơ không 
đều của chúng sanh mà dạy các pháp tu khác 
nhau mục đích là giúp chúng sanh thoát khỏi 
khổ mà thành chánh đẳng chánh giác (thành 
Phật), phương pháp không đồng nhưng mục 
tiêu chỉ là một. 

Vì có nhiều pháp khác nhau nên trong đạo Phật 
cũng có nhiều tông phái khác nhau, mỗi tông 
phái có tông chỉ khác nhau. Về vấn đề này 
chúng tôi không muốn đi quá chi tiết chỉ giới 
thiệu qua để dẫn nhập. 

Tịnh Độ tông là một trong những tông phái nói 
trên. Mục đích của Tịnh Độ tông là hành giả sẽ 
sanh về Tây Phương Cực Lạc ở đó tiếp tục tu 
tập cho tới khi thành Phật. Trong các kinh Tịnh 
Độ Đức Thế Tôn đã chỉ dạy chúng sanh mà 
được sanh về Tây Phương Cực Lạc thì sẽ trở 
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thành bất thối Bồ Tát và từ đó sẽ tiến thẳng lên 
quả vị Phật, có nghĩa là vĩnh viễn không bao 
giờ bị sanh tử luân hồi nữa ngoại trừ vì nguyện 
cứu độ chúng sanh mà quay lại nhưng sau đó 
không phải theo nghiệp lực mà thọ báo nữa. 
Trong Kinh Vô Lượng Thọ Ngài đã thọ ký 
những chúng sanh được sanh về Tây Phương 
Cực Lạc đều sẽ thành Phật hiệu là Diệu Âm 
Như Lai. Và trong kinh Niệm Phật Ba La Mật 
Ngài cũng nói: “Vãng sanh đồng nghĩa với 
thành Phật“. 

Trong Tịnh Độ tông cũng lại có các pháp tu 
khác nhau nhưng kết quả cuối cùng là được 
vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc.  

Điều kiện được vãng sanh Tây Phương Cực 
Lạc phải có đầy đủ ba thứ là TÍN-NGUYỆN-
HẠNH thiếu một trong ba yếu tố trên đều 
không thể vãng sanh được. Tín, Nguyện thì 
giống nhau nhưng Hành thì có sự khác nhau 
giữa các pháp tu, trong đó có pháp trợ niệm. Ở 
đây chúng tôi chỉ xin đi sâu về pháp Trợ niệm 
còn các pháp khác không bàn tới. 
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Con người tới giờ phút lâm chung nghiệp lực 
ảnh hưởng rất mạnh, nếu người đó không đủ 
tỉnh táo để giữ chánh niệm niệm Phật thì sẽ bị 
cuốn theo nghiệp lực cho nên không thể niệm 
Phật để được Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn được. 
Vì vậy mà nhiều người cũng niệm Phật mà 
không thể vãng sanh được như chúng ta thường 
gặp.  
Xin dẫn lời giảng của Hoà Thượng Tịnh Không 
trong phần giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 
mười băng số 139 để chứng minh .......... 

Do đó mà chúng ta rất cần có được sự hộ niệm 
nhất là vào giờ phút lâm chung. (còn sửa) 

Vậy thế nào là hộ niệm (trợ niệm)?  

Hộ niệm là giúp cho một người phát khởi được 
ba yếu tố TÍN-NGUYỆN-HẠNH để người đó 
có đầy đủ điều kiện khi xả bỏ báo thân hiện tại 
(lúc chết) được vãng sanh về Tây Phương Cực 
Lạc của Đức Phật A Di Đà, thoát sinh tử luân 
hồi. Có nghĩa là giúp cho một người được 
thành Bồ Tát bất thối và là vị Phật tương lai 
như các kinh Tịnh Độ mà Đức bổn sư Thích Ca 
Mâu Ni Phật đã chỉ dạy.  
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Nhưng tại sao phải trợ niệm?  

“Việc trợ niệm đối với phàm phu học Phật như 
chúng ta vô cùng quan trọng“. (Hoà Thượng Tịnh 
Không - Giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10) 

Trong phần giảng kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 
mười Ngài Tịnh Không cũng nói: “Những 
người vãng sanh thì lúc lâm chung nhất định 
phải có đầy đủ ba điều kiện: 
Ðiều kiện thứ nhất chính là đầu óc của họ tỉnh 
táo, rõ ràng, chẳng mê hoặc tí nào. Việc này 
khó lắm, chẳng dễ đâu. Chúng ta tự mình có thể 
bảo đảm tương lai lúc chết, lúc mình sắp mất 
(có được đầu óc tỉnh táo) rõ ràng, minh bạch 
hay chăng? Đây là phước đức to lớn, có phước 
đức to lớn thì sẽ có được nhân duyên thù thắng, 
sẽ có trợ duyên (trợ niệm) (điều kiện thứ ba là 
người bệnh chịu nghe lời nhắc nhở, chịu niệm 
Phật.) 
Nếu chẳng có phước đức to lớn thì nhân duyên 
này sẽ chẳng xuất hiện. Nhân duyên là gì? Lúc 
lâm chung gặp  được thiện tri thức giúp đỡ, trợ 
niệm cho bạn. Cho nên việc trợ niệm đối với 
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phàm phu học Phật như chúng ta vô cùng quan 
trọng.“ 

Ngài U Khê đại sư trong Kinh A Di Đà viên 
chung sớ sao có nói: “Người ta trong lúc mạng 
chung, chánh niệm hiện tiền, tâm chẳng điên 
đảo. Đây không phải là sức lực của mình, mà 
hoàn toàn nhờ vào lòng từ bi của đức Phật A Di 
Ðà cứu giúp.” (bài giảng kinh Vô Lượng Thọ  
lần thứ mười của Hoà Thượng Tịnh Không) 

Công việc của người hộ niệm thế nào? 
Công việc của người hộ niệm là giảng giải cho 
người được hộ niệm về cảnh giới Tây Phương 
Cực Lạc, giảng giải điều kiện để cho một người 
được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc như 
trong kinh A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ đã 
miêu tả giúp cho người đó tin tưởng rằng có cõi 
Tây Phương Cực Lạc, có Đức Phật A Di Đà và 
tin tưởng họ cũng sẽ được sanh về đó. Người 
hộ niệm (thiện tri thức) ở bên cạnh niệm Phật 
và nhắc nhở người đó niệm Phật, khuyên họ 
buông bỏ vạn duyên quyết lòng đi theo A Di Đà 
Phật. Từ tín tâm đó mà họ khởi tâm tha thiết 
được sanh về Tây Phương Cực Lạc, phát tâm 
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chân thành niệm danh hiệu A Di Đà Phật. Nhờ 
Tín-Nguyện-Hạnh đầy đủ và lúc lâm chung tâm 
không điên đảo mà người lâm chung sẽ được 
Đức Phật A Di Đà tới tiếp dẫn vãng sanh về 
Tây Phương Cực Lạc. Như trong kinh Bi Hoa 
có đoạn: .......“còn ghi lại trích đoạn“.  

Như vậy hộ niệm không phải là tới niệm Phật 
cho người sắp và đã chết mà là lúc người đó 
còn tỉnh táo, còn nhận biết và phân biệt được 
việc làm của họ. Trợ niệm cũng không phải chỉ 
dành cho người lâm trọng bệnh hoặc già đang 
chờ chết mà khi chúng ta kết nhóm cùng nhau 
tu tập niệm Phật và khuyến tấn nhau phát khởi 
Tín Nguyện Hạnh thì đó cũng là đang hộ niệm 
cho nhau rồi.  

Ngay kể cả đối với những người đã nhiều năm 
tu tập và cũng có chút ít công phu nhưng khi 
lâm chung cũng rất cần có sự trợ niệm vì theo 
lời của Đức Phật đã dạy là khi xả báo thân, 
nghiệp lực sẽ hiện hành, nghiệp lành nghiệp dữ 
lẫn lộn, ào ào như cơn lốc, nhiều khi khiến cho 
người đó mê mờ không biết được phương 
hướng. Vì vậy để đảm bảo cho việc vãng sanh 
được thành công rất cần có sự trợ niệm.  
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Pháp Hộ niệm có từ bao giờ? 

Theo Tịnh Độ Thánh Hiền Lục do Hoà thượng 
Thích Thiền Tâm dịch thì Tịnh độ tông được 
xiển dương từ thời niên hiệu Thái Nguyên thứ 
sáu khi Huệ Viễn Đại sư tới Tầm Dương tỉnh 
Giang Tây Trung Quốc tại Lô Sơn xây dựng 
chùa Đông Lâm làm nơi quy tụ được hơn ba 
ngàn người quyết chí cầu sanh Tây Phương 
Cực Lạc tới tu hành lấy tên là Bạch Liên Xã và 
Ngài đã trở thành Sơ Tổ của Tịnh Độ Tông 
Trung Hoa. Tại đây các xã viên được học hỏi 
về Phật pháp và đặc biệt chuyên sâu về pháp 
môn Tịnh Độ, lấy Tín Nguyện sâu thực Hành 
niệm Phật, cùng nhau tu tập cho tới khi xả bỏ 
báo thân.  
Hiện tại ở Lô Sơn vẫn có các khoá tu tập thực 
hành niệm Phật và có khu cho những người 
buông bỏ vạn duyên quyết lòng cầu vãng sanh 
tới ở, trong khu vực này họ sẽ niệm Phật cho 
tới ngày vãng sanh, quyết không ra ngoài nữa.  
Cũng trong Tịnh Độ Thánh Hiền Lục (Hoà 
Thượng Thích Thiền Tâm dịch và lấy tên mấy 
điệu sen thanh) có ghi chép lại rất nhiều trường 
hợp vãng sanh nhờ sự trợ niệm của đại chúng 
đồng tu.  
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Theo lời giảng của Hoà Thượng Tịnh Không thì 
thực chất trước đây đã có rất nhiều vị cả tại gia 
và xuất gia đã được hộ niệm vãng sanh, tuy 
nhiên việc này không được biết đến rộng rãi vì 
phương tiện giao thông và thông tin đại chúng 
ngày trước còn hạn chế. Cho nên không được 
ghi chép cụ thể về các trường hợp vãng sanh 
này. Ngày nay nhờ có các phương tiện truyền 
thông hiện đại như Internet, băng Video, Audio, 
điện thoại v.v. nên các trường hợp vãng sanh 
thành công được lan truyền nhanh chóng và 
rộng khắp khiến chúng ta lầm tưởng rằng ngày 
trước không có trợ niệm vãng sanh mà bây giờ 
mới xuất hiện khiến họ sanh tâm ngờ vực 
không biết có đúng pháp hay không. 

Tại Việt Nam Pháp môn Hộ Niệm cũng đã có 
từ lâu và đã có nhiều người được vãng sanh, 
nhưng rất tiếc Pháp môn không được cổ vũ và 
truyền bá rộng. Như cố Hoà Thượng Thích 
Thiền Tâm khi biết được ngày giờ vãng sanh 
Ngài đã báo cho đại chúng tới niệm Phật trợ 
duyên cho Ngài. Được sự trợ lực của đại chúng 
Ngài đã an nhiên vãng sanh  năm 1992 tại Đại 
Ninh Lâm Đồng.  
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Trước đây tuy đã có pháp trợ niệm nhưng 
không được đưa ra nghiên cứu tỉ mỉ nên cũng 
không được ghi chép rõ ràng. 

Trong Thiền Sư Duy Tắc trả lời hành giả Tịnh 
độ do Ngài Thích Đồng Ngộ dịch có đoạn: 
"Hãy xem Thanh Quy của Ngài Bá Trượng nói 
về việc tụng niệm cho Tăng bị bệnh, trong ấy 
ghi: Nhóm chúng đồng thanh xưng niệm Nam 
mô A Di Đà Phật, hoặc trăm tiếng, hoặc ngàn 
tiếng, rồi hồi hướng phục nguyện rằng: "Các 
duyên hết sạch, sớm được nhẹ nhàng, mệnh lớn 
khó thoát, về thẳng Lạc bang". Lại nữa, phần 
tẩm liệm tống táng chư tăng, đại chúng tụng 
niệm và hồi hướng phục nguyện rằng: "Thần 
siêu cõi Tịnh, nghiệp dứt trần ai, hoa sen 
thượng phẩm mở bày, Phật liền thọ ký đời này 
vãng sanh". Đến như lúc trà-tỳ, chư tăng vẫn 
không làm cách thức nào khác, mà chỉ thỉnh 
Duy-na cao giọng xướng "Nam mô Tây phương 
Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật". 
Xướng như vậy 10 lần, đại chúng hòa theo 10 
lần, thì gọi là 10 niệm. Xướng xong lại hồi 
hướng rằng: "Mười niệm vừa rồi, trợ giúp 
vãng sanh", đó không phải chỉ quy về Tịnh độ 
thì là cái gì?" 
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Chỉ tới đầu những năm 2000, khi Cư Sĩ Diệu 
Âm Úc châu phát động phong trào trợ niệm tại 
Việt Nam thì việc trợ niệm ở Việt Nam mới 
được thực sự quan tâm. Cũng nhờ phương tiện 
truyền thông hiện đại cho nên pháp trợ niệm 
cũng được phổ biến rộng rãi hơn ngày trước rất 
nhiều, khiến cho khắp nơi trong nước và ngoài 
nước nhiều người được hướng dẫn và phổ biến. 
Từ đó nhiều ban hộ niệm đã được thành lập ở 
nhiều địa phương và tới nay đã có hàng ngàn 
người được trợ niệm vãng sanh.  

“Phương pháp Hộ niệm là một phép tu rõ rệt 
chứ không phải là một sự quan hoài, thăm hỏi 
cho vui“ (Cư sĩ Diệu Âm - Hộ niệm là pháp tu) 

Nói tóm lại có thể khẳng định pháp Hộ Niệm là 
chánh pháp vì pháp này dựa vào các kinh Tịnh 
Độ và theo sự chỉ dậy của các tổ sư Tịnh Độ 
Tông.  

Dưới đây chúng tôi xin đưa bài khai thị của Ấn 
Quang Đại Sư, tổ thứ mười ba của Tịnh Độ 
Tông về việc hộ niệm để làm minh chứng. 
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HỘ NIỆM VÀ KHAI THỊ CHO  
NGƯỜI LÂM CHUNG 
Ấn Quang Đại sư khai thị 

     “Trợ giúp thành tựu cho một chúng sanh 
được vãng sanh, tức là thành tựu cho một 
chúng sanh tương lai thành Phật. Công đức này 
thật không thể nghĩ bàn”. 

     Hộ niệm là trợ giúp cho một người được 
vãng sanh. Người hộ niệm cần phải biết rõ 
phương pháp cũng như đạo lý về vãng sanh thì 
mới đem lại lợi ích cho người được hộ niệm.  

     Người không tu hành, không hiểu Phật pháp, 
không được hướng dẫn vãng sanh, không có hộ 
niệm, giờ lâm chung đa phần thần thức của họ 
thường bị dìm trong ác mộng, bị rơi vào những 
cạm bẫy dữ ác, rơi vào những cảnh hung hiểm. 
Bị lôi vào đó rồi thì rất khó thoát thân, thần 
thức sẽ theo nghiệp đi thọ báo. 

     Người lâm chung, thần thức của họ không 
tập trung. Mỗi người mỗi khác, trong tiềm thức 
của họ khơi lại những hành vi thiện ác mà khi 
sống họ đã huân tập từ lâu nay. Hình bóng tạng 
thức sẽ dẫn thần thức của họ đi ra ngoài. Lúc 
này họ bị bất lực, vì thần thức hoàn toàn do 
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nghiệp lực làm chủ, năng lực và sức hút của 
nghiệp cũ rất nặng. Nếu nghiệp xấu ác của 
người đó nhiều, thì chủng tử xấu ác khởi lên 
mạnh mẽ, lập tức họ bị chiêu cảm đi vào trong 
ba đường xấu ác. Nếu nghiệp thiện nhiều, thì 
chủng tử thiện khởi lên, họ được chiêu cảm 
sanh về các cõi thiện, là cõi trời, cõi người, cõi 
A-tu-la. 

     Nếu bình thường, hằng ngày họ siêng năng 
tu niệm Phật, tức là gieo chủng tử Phật vào 
trong tâm của họ. Chủng tử Phật ngày càng 
phát triển lớn mạnh, khi lâm chung, chủng tử 
Phật xuất hiện trước, lúc ấy mới cảm ứng đạo 
giao với Phật và được Phật tiếp dẫn về Tây 
Phương Cực Lạc.  

     Nếu sự huân tập chủng tử Phật vào trong 
tâm họ chưa đủ mạnh, chưa đủ năng lực để 
vãng sanh, thì cần phải có người khác trợ lực, 
bằng cách niệm Phật trợ niệm, thì chủng tử 
Phật mới xuất hiện, mới dễ dàng vãng sanh 
được. Cho nên, điều cốt yếu là hằng ngày 
chúng ta phải siêng năng niệm Phật, khi lâm 
chung chủng tử Phật trong tâm xuất hiện trước, 
thì lúc đó mới hy vọng có cơ hội vãng sanh. 
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Nói tóm lại, trợ niệm nghĩa là trợ giúp cho 
tâm người đó khởi lên chủng tử Phật.  

     Là một Phật tử, bất luận là người đó tu hành 
theo pháp môn gì, hành trì như thế nào (ăn 
chay, tụng kinh, niệm Phật, trì chú vv...), điều 
quan trọng nhất là làm sao để khi lâm chung 
trong tâm họ xuất hiện bốn chữ “A Di Đà 
Phật” và có ý nguyện muốn được vãng sanh. 
Phát khởi chủng tử Phật mới thật có công dụng, 
mới trợ giúp cho việc vãng sanh. 

     Khi hộ niệm cho những người chưa biết tu 
hành, chưa biết niệm Phật, thì điểm đầu tiên là 
cần phải giải thích cho họ thấy rõ sự khác biệt 
giữa Chết và Vãng Sanh. Người chưa biết tu 
hành, nhưng trước giờ phút lâm chung nếu biết 
ăn năn sám hối, quyết lòng niệm Phật cầu vãng 
sanh, vẫn được vãng sanh. Hãy tùy cơ khai thị, 
giúp cho họ vững tâm niệm Phật, và tha thiết 
cầu vãng sanh để được hưởng cảnh an vui cực 
lạc, chứ không phải chết.  

     Chết rồi thì thần thức theo nghiệp mà đi thọ 
báo, đi luân hồi. Thật tình mà nói, chết rồi thì 
ghê lắm, không còn thuốc chữa nữa! Không 
thể chết, niệm Phật là pháp môn bất tử, 
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không thể chết. Khi thọ mạng của chúng ta 
đến rồi, lẽ ra là ta phải chết, nhưng không chết, 
A Di Đà Phật đến tiếp dẫn chúng ta về Tây 
Phương Cực Lạc. Vãng sanh là sống mà đi, 
lúc lâm chung thấy Phật đến tiếp dẫn, cùng 
đi với Phật, thân thể này không cần nữa, vứt 
bỏ đi. Điều này chúng ta phải hiểu rõ ràng, phải 
minh bạch, pháp môn niệm Phật thật sự là pháp 
môn bất tử. Cái túi da thúi bao bọc thân xác này 
không phải là đồ tốt, là gánh nặng phiền lụy, 
bình thường chúng ta không có cách chi vứt bỏ. 
Khi Phật đến, nhờ Phật lực gia trì chúng ta mới 
có thể đem vứt bỏ nó, theo Phật mà đi. 

     Điểm thứ hai, phân tích rõ thế giới Ta bà này 
là “Ngũ trược ác thế”, là khổ, không có vui. 
Vãng sanh Tây Phương Cực Lạc là vĩnh viễn 
thoát khỏi tam giới lục đạo, một đời bất thối 
thành Phật. Nếu có thời gian có thể sơ lược giới 
thiệu quang cảnh ở Tây Phương Cực Lạc cho 
người bệnh nghe, để kích khởi tâm ưa thích và 
tâm ham muốn vãng sanh của họ.  

     Điểm thứ ba, được vãng sanh hay không là ở 
“một niệm sau cùng” của thời khắc lâm chung. 
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- Một niệm sau cùng là ác, liền lúc đó trong tâm 
xuất hiện cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc 
sanh. Thần thức sẽ theo nghiệp mà đi đầu thai 
vào những cảnh giới ác trong tam ác đạo. 

- Một niệm sau cùng là thiện, lúc đó trong tâm 
liền xuất hiện thiện cảnh của trời, người và thần 
thức sẽ theo những thiện cảnh này mà đầu thai 
vào tam thiện đạo. 

- Một niệm sau cùng, nếu là nhất tâm niệm “A 
Di Đà Phật”, cầu vãng sanh Tây Phương. Trong 
tâm sẽ xuất hiện cảnh giới Tây Phương Cực 
Lạc và A Di Đà Phật cùng chư Thánh Chúng 
đến tiếp dẫn, thần thức liền đi theo Phật về 
Thánh đạo của thế giới Cực Lạc. 

     Vấn đề tâm lý rất cần thiết khi hộ niệm cho 
người bệnh. Đối với những người chưa tu hành 
hoặc ít tu hành, khi hộ niệm chúng ta cần phải 
chú ý sử dụng đến phương tiện thiện xảo để hóa 
giải những chướng ngại về mặt tâm lý trước, có 
như vậy thì sự hộ niệm mới khỏi bế tắc, giúp 
người bệnh được có cơ duyên tin tưởng và 
niệm Phật cầu vãng sanh Tịnh độ. Giảng giải, 
chỉ bày, hướng dẫn, an ủi họ một cách khéo léo 
khiến họ phát khởi chánh tín. Khuyên người 
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bệnh buông xả tất cả, nhất tâm niệm Phật, phát 
nguyện vãng sanh, mạnh dạn phát lồ sám hối 
tội lỗi, không sợ chết, thích vãng sanh, buông 
xả vạn duyên, sẵn sàng đi theo Phật bất cứ lúc 
nào. 

      Mọi người thay nhau luân phiên niệm Phật, 
giúp cho người lâm chung giữ được chánh 
niệm. Vì lúc này tâm và sức lực của người bệnh 
rất yếu, họ khó có thể niệm liên tục và lâu dài 
được, hoàn toàn nương nhờ vào sự trợ niệm của 
người khác mới có thể thành tựu được. Nên 
biết, mình giúp cho một người khác được chánh 
niệm vãng sanh, tức là mình được quả báo lành 
ở tương lai, là người khác sẽ trợ niệm lại cho 
mình được chánh niệm vãng sanh về cõi Phật. 
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B GIẢI THÍCH MỘT SỐ THẮC MẮC 

1. Oan gia trái chủ:

Trong pháp hộ niệm chúng ta hay nghe thấy 
danh từ "OAN GIA TRÁI CHỦ". 

a. Thế thì, oan gia trái chủ là gì?  

Đó là những chúng sanh trong pháp giới đang 
phải sống rất đau khổ, nhiều vị không có ăn, 
không có mặc không nhà không cửa đang lang 
thang vất vưởng, trong lòng hận thù sâu sắc, 
tìm mọi cách để báo thù người đã gây nên sự 
đau khổ cho họ, vì lòng hận thù như thế nên họ 
không thể giác ngộ để thoát khỏi sanh tử luân 
hồi mà chỉ chờ đợi cơ hội để trả thù cho hả 
giận. Họ là những đối tượng không hẹn mà gặp, 
và khi gặp thì đem đau khổ ít nhiều cho ta. 

Ví dụ: Trong quá khứ vì lý do nào đó (vô tình 
hay cố ý) ta đã sát hại mạng sống của những 
chúng sanh khác như giết để ăn thịt, vì tranh 
đấu mà giết hại lẫn nhau, vì cuộc sống của 
mình mà giết hại sinh mạng của họ như vì làm 
ăn mà phải giết các con vật để bán v.v. hoặc vô 
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tình làm họ mất mạng như đi đường dẫm lên 
các con vật hay trong lúc làm việc không để ý 
mà làm chúng bị não loạn hoặc mất mạng. 
Những chúng sanh đã vì ta mà bị mất mạng, vì 
ta làm cho não loạn từ trong nhiều đời nhiều 
kiếp vẫn theo ta để đòi cái nợ này đó gọi là các 
oan gia trái chủ. Những oan gia trái chủ là một 
phần trong cái NGHIỆP của ta.  

b. Nhưng tại sao bình thường ta không thấy các 
oan gia trái chủ?  

Vì trong lúc thân thể ta khoẻ mạnh thì họ khó 
có cơ hội để hành động, đôi khi họ đã hành 
động nhưng lúc bình thường ta không để ý đến 
nên không nhận ra. Khi tinh thần và thể lực của 
ta bị suy giảm thì họ có cơ hội hành động nhiều 
hơn, (như Kinh Thủy Sám đã kể lại chuyện của 
Ngài Ngộ Đạt quốc sư), đặc biệt là khi sắp chết 
lúc này sức tàn lực kiệt thì họ xuất hiện nhiều 
nhất cho nên nhiều khi ta thấy những người làm 
nghề sát sanh khi họ sắp chết sẽ thấy họ đau 
đớn rất giống những con vật mà họ đã từng giết 
hại. Trên thực tế có rất nhiều ví dụ chứng minh 
cho việc này. 
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Xin dẫn chứng lời của Hoà Thượng Tịnh 
Không trong phần giảng kinh Địa Tạng như 
sau: „còn ghi dẫn“ 
“Theo đạo Phật, sự đời không hề có việc nào là 
ngẫu nhiên ngoài ý muốn. Tất cả vận hành đều 
đặn, do một quy luật công bằng là: NHÂN 
QUẢ. Sự may mắn, xui xẻo, vui vẻ, buồn rầu 
v.v... đều do một cái nhân của quá khứ mà 
thành“. (Hoà Thượng Tịnh Không) 

c. Vậy oan gia trái chủ liên quan gì tới việc 
vãng sanh?  

Họ liên quan rất mật thiết tới sự vãng sanh của 
một người vì họ sợ con nợ đi mất thì họ không 
có cơ hội báo thù được nên tìm mọi cách để 
ngăn cản việc vãng sanh của người đó, nếu các 
oan gia trái chủ không buông tha thì cơ hội 
vãng sanh của người đó là vô cùng hiếm hoi. 
Hoà thượng Tịnh Không nói: “Chúng ta đời đời 
kiếp kiếp học Phật tu hành không được thành 
tựu, không có biện pháp thoát khỏi luân hồi, là 
vì có oan gia trái chủ đến gây phiền phức, làm 
ma chướng.“ 
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d. Oan gia trái chủ xuất hiện như thế nào?  

Khi một người sắp lâm chung họ thường nương 
vào những người xung quanh và nhiều khi 
nương cả vào người bệnh để cản trở việc hộ 
niệm. Chẳng hạn ban hộ niệm đang hộ niệm 
cho người bệnh thì có người nhà không đồng ý 
và đề nghị ban hộ niệm đi về. Lại có lúc người 
bệnh vừa tắt hơi thì người thân dứt khoát đòi 
cấp cứu, mắng chửi y bác sĩ, làm náo động nơi 
hộ niệm v.v... Hoặc người bệnh tự dưng đau 
đầu không muốn nghe tiếng niệm Phật. Đôi khi 
người bệnh đuổi người hộ niệm về, có khi còn 
tỏ ra rất dữ tợn, xé quần xé áo v.v... Đại loại 
những việc gây cản trở việc hộ niệm đều do oan 
gia trái chủ gây nên. 

e. Chúng ta nên có thái độ thế nào đối với oan 
gia trái chủ?  

Trước tiên ta phải nhận lỗi với họ, chân thành 
sám hối những tội lỗi mà do vô minh trước kia 
đã gây nên cho họ (nếu đang hộ niệm cho 
người bệnh thì thay mặt bệnh nhân nhận lỗi với 
họ và khuyên bệnh nhân sám hối tức là xin lỗi 
họ). Chỉ có lòng kiệt thành sám hối thì mới có 
thể hoá giải hận thù nơi họ được. 
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Chúng ta phải cảm thông với họ, họ oán thù 
mình là có lý do chứ không phải vô duyên vô 
cớ, họ có quyền đến đòi nợ ta nên chúng ta chỉ 
xin họ tha thứ, tuyệt đối không dùng tâm oán 
hận họ mà ngược lại phải thương sót họ đang 
phải chịu cảnh sống khổ sở và khuyên họ nên 
xoá bỏ hận thù cùng với chúng ta niệm Phật để 
về Tây Phương Cực Lạc chấm dứt khổ đau. 
  
Phải dùng lời ân cần, tha thiết và chí thành để 
khuyên giải, tuyệt đối không được dùng những 
biện pháp khác để xua đuổi, ép buộc và đánh 
đập họ, mà phải phát lòng niệm Phật, lậy Phật, 
làm các việc thiện lành như phóng sanh, in ấn 
kinh sách, bố thí, cúng dường v.v. để hồi hướng 
cho họ giúp họ có đủ phước đức và công đức 
mà siêu thoát khỏi cảnh khổ đau (sanh về tam 
thiện đạo hoặc sanh về Tây Phương Cực Lạc).  
Có như thế chúng ta mới có thể hoá giải hận 
thù một cách viên mãn được.  

2. Niềm tin  

Trong quá trình cộng tu và những buổi trò 
chuyện với một số cụ lớn tuổi có rất nhiều 
người nói rằng “tôi tin tưởng, niệm Phật hàng 



 - A  -26

ngày và cũng muốn được vãng sanh nhưng 
không biết liệu có được không?“ 

Xin thưa trong pháp niệm Phật cầu vãng sanh 
rất kị sự nghi ngờ, cho nên xin phép phân tích ở 
đây về vấn đề này để chúng ta thông tỏ mà phát 
khởi niềm tin chắc chắn.  

Trong kinh Vô Lượng Thọ có nói tới bốn mươi 
tám lời nguyện của Đức Phật A Di Đà trong đó 
lời nguyện thứ mười tám Ngài đã nguyện rằng: 
 “Lúc con làm Phật ,  chúng sinh mười 
phương, nghe danh hiệu con, chí tâm 
tin vui, có được căn lành, tâm tâm hồi 
hướng, nguyện sanh nước con, cho đến 
mười niệm, nếu không được sanh, con 
thề  quyết không giữ  ngôi Chánh Giác, 
duy trừ  ngũ  nghịch, phỉ  báng chánh 
pháp.“ 

Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện như vậy và 
Ngài đã thành Phật được mười kiếp rồi vậy ta 
phải tin tưởng lời nguyện của Ngài. Theo như 
trong lời nguyện thứ mười tám của Ngài ta thấy 
người TIN tưởng lại phát NGUYỆN sinh về 
nước của Ngài, chỉ cần niệm được mười niệm 
(lúc lâm chung) Ngài cũng tiếp dẫn về nước 
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của Ngài là Tây Phương Cực Lạc, ngoại trừ 
người phạm tội ngũ nghịch (giết cha giết mẹ, 
giết A Xà Lê, giết A La Hán, phá hoà hợp Tăng 
và làm thân Phật chảy máu) và phỉ báng chánh 
pháp mới không được sanh về. Trong Quán 
Kinh chỉ nói người phạm tội phỉ báng chánh 
pháp mới không được sanh về. Trong kinh Đức 
Phật cũng dạy người phạm tội ngũ nghịch, tội 
phỉ báng chánh pháp đều bị đoạ vào A Tỳ địa 
ngục mà A Tỳ địa ngục thì không có ngày được 
ra. Chúng ta hiện đang thọ báo thân người là 
một trong tam thiện đạo thì đương nhiên chúng 
ta trong quá khứ chưa phạm hai tội này rồi. Còn 
hiện tại chúng ta có niềm tin với Phật Pháp, 
đang niệm Phật và tin tưởng cầu vãng sanh về 
Tây Phương Cực Lạc thì cũng không thể phỉ 
báng chánh pháp được. Người có được niềm tin 
và phát nguyện được vãng sanh phải là người 
có căn lành vì nếu không có căn lành đâu có 
được nghe đại pháp (chúng tôi gọi pháp niệm 
Phật cầu vãng sanh là đại pháp là vì chỉ có kinh 
A Di Đà và kinh Vô Lượng Thọ mới có cả 
mười phương chư Phật đứng ra chứng minh và 
khuyến tấn). Hoà Thượng Tịnh Không nói: 
„.còn bổ xung.“ Như vậy điều kiện không được 
vãng sanh chúng ta không có, do đó chúng ta 
phải tin tưởng tuyệt đối rằng chúng ta chắc 
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chắn có tiêu chuẩn được vãng sanh, tin tưởng 
lời của Đức Phật A Di Đà đã phát nguyện, tin 
tưởng lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca vì chư 
Phật không bao giờ nói lời vọng ngữ. Như 
trong kinh Kim Cang Đức Phật có nói: “Này 
Tu-Bồ-Đề! Đức Như-Lai là bậc nói lời chơn 
chánh, lời chắc thiệt, lời đúng đắn, lời không 
phỉnh phờ, lời không sai khác.“ 

3.Tiêu trừ nghiệp chướng 

Có người nói: “Mấy người tu tại gia nghiệp 
chướng sâu nặng thì làm sao có thể vãng 
sanh“. Và cũng có nhiều người nói: “Tôi còn 
nhiều nghiệp chướng không biết có được 
vãng sanh không?“ 
Xin thưa chưa có kinh nào mà Đức Phật nói 
rằng chỉ có người đã tiêu trừ hết nghiệp 
chướng mới được vãng sanh. Lại nữa trong 
kinh Đức Phật cũng nói: “Nếu tội chướng có 
hình tướng thì cả hư không cũng không chứa 
nổi nghiệp chướng của chúng ta“.  

Trong kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp 
Thọ (chính là Kinh A Di Đà do Ngài Tam 
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Tạng Pháp Sư Huyền Trang đời nhà Đường 
dịch) có đoạn: 

Lại này Xá Lợi Tử! Nếu có các thiện nam tử 
hoặc thiện nữ nhân lòng tin trong sạch được 
nghe danh hiệu vô lượng vô biên công đức 
chẳng thể nghĩ bàn của Phật Vô Lượng Thọ 
và thế giới Cực Lạc công đức trang nghiêm 
như vậy, nghe xong tư duy: hoặc một ngày 
đêm, hoặc hai, hoặc ba, hoặc bốn, hoặc năm, 
hoặc sáu, hoặc bảy ngày, hệ niệm chẳng loạn 
thì các thiện nam tử, hoặc thiện nữ nhân đó 
lúc lâm chung Vô Lượng Thọ Phật và vô 
lượng Thanh Văn đệ tử, Bồ Tát chúng của 
ngài vây quanh trước sau đến đứng trước 
mặt, từ bi gia hựu khiến tâm chẳng loạn. Xả 
mạng xong theo Phật chúng hội sanh vào thế 
giới Cực Lạc, cõi Phật thanh tịnh của Vô 
Lượng Thọ Phật. 

Trong Kinh Bi Hoa có đoạn nói: (còn ghi 
lại) 

Như vậy điều kiện để được vãng sanh là 
lòng tin tưởng chân chính, phát nguyện tha 
thiết và niệm danh hiệu của Đức Phật A Di 
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Đà tức sẽ được Ngài tiếp dẫn về Tây Phương 
Cực Lạc.  
Chúng ta sẽ được sự gia trì của Đức Phật A 
Di Đà mà đới nghiệp vãng sanh có nghĩa là 
gói nghiệp cũ lại để vãng sanh. Điều đó 
không có nghĩa là chúng ta đã xoá nghiệp 
mà là khi vãng sanh thành đạo rồi, đã có 
thần thông diệu dụng rồi sẽ trả nghiệp sau.  
Như vậy cũng không có nghĩa là chúng ta 
tha hồ tạo nghiệp rồi lúc lâm chung niệm 
Phật là sẽ được vãng sanh. Mà là chúng ta 
phải phát lồ sám hối nghiệp chướng của ta 
và từ nay không tạo tội mới nữa. Như Hòa 
Thượng Tịnh Không có dạy là “Phải sám 
trừ nghiệp chướng, nghiệp cũ có thể mang 
theo nhưng nghiệp mới thì không được 
tạo như vậy mới có thể vãng sanh được“. 
Vậy chúng ta cần sám hối nghiệp chướng cũ 
và không được tạo nghiệp mới chứ không 
phải là sám trừ tất cả nghiệp chướng. Đương 
nhiên nếu chúng ta tiêu trừ được nghiệp thì 
sẽ tự tại vãng sanh, đứng mà đi, ngồi mà đi 
thậm chí cả lộn phộc mà đi vãng sanh, có thể 
tự tại chọn ngày giờ vãng sanh. (Trong thực 
tế có những người đã làm được như vậy.) 
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Trong A Xà Thế Vương Kinh chúng ta thấy 
vua A Xà Thế đã phạm tội ngũ nghịch là giết 
cha, giam cầm mẹ, phá hoà hợp Tăng và cấu 
kết cùng Đề Bà Đạt Đa để làm thân Phật 
chảy máu thế mà khi ông kiệt thành sám hối 
tội lỗi của mình lại phát tâm chân chánh 
niệm Phật cầu sanh Tịnh Độ cuối cùng ông 
đã được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc ở 
phẩm vị khá cao là thượng phẩm trung sanh.  
Đương nhiên ông chưa thể tiêu trừ hết 
nghiệp chướng của mình được. Như vậy đủ 
để chúng ta tin tưởng rằng mình cũng được 
vãng sanh rồi. 

Nhiều người vì nghe giảng và đọc Kinh thấy 
mình còn nhiều nghiệp chướng thì lại quá sợ 
hãi lúc nào cũng nghĩ tới nghiệp chướng và 
băn khoăn là không biết nghiệp chướng của 
mình còn nhiều hay ít, đã sắp hết chưa? Xin 
chư vị đừng quá lo lắng như vậy, hãy tin 
tưởng và giao phó cho Phật A Di Đà đi việc 
đó Ngài sẽ lo, nhiệm vụ của mình là chân 
thành, thanh tịnh niệm Phật cầu sanh Tây 
Phương và quyết tâm thực hiện được việc 
này. 
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4. Lại có vị nói “Các vị đọc kinh A Di Đà mà 
không chịu hiểu Đức Phật có nói là: Bất khả dĩ 
thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh 
bỉ quốc. Có nghĩa là: Chẳng thể có chút ít thiện 
căn phước đức nhân duyên mà được sanh về 
nước đó. Các vị trong đời làm bao điều ác mà 
lại muốn sanh về đó thì có mơ hồ quá không?“. 

Xin thưa, Ngẫu Ích Đại Sư là Tổ thứ chín của 
Tịnh Độ tông, trong Kinh A Di Đà yếu giải do 
Ngài Tuệ Nhuận dịch có viết: "Chỉ có người 
Tín, Nguyện trì danh hiệu Phật thì mỗi một 
tiếng niệm Phật, tiếng nào cũng đầy đủ thiện 
căn rất nhiều, phước đức rất nhiều. Nói ngay 
người niệm Phật tâm còn tán loạn thế mà  
phước đức và thiện căn cũng đã nhiều vô 
lượng, huống chi là người niệm Phật nhất tâm 
bất loạn thì nhiều thiện căn, phước đức biết là 
nhường nào? Thế cho nên tâm người niệm Phật 
cảm động đến tâm Phật, tâm Phật ứng hợp với 
tâm người, hai đường giao chập với nhau thành 
một vẻ, giống như lấy bàn in, in thành nét đẹp 
rồi thì bỏ bàn in đi." và "Bất luận là hạng người 
nào, người tại gia, người xuất gia, người sang, 
người hèn, người già, người trẻ, người trong 
sáu ngả: thiên, nhân, a tu la, súc sanh, ngã quỷ, 
địa ngục; người trong bốn loại chúng: thai sanh, 
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noãn sanh (sanh từ trứng), hoá sanh, thấp sanh; 
bất luận là hạng người nào, miễn là người được 
nghe danh hiệu A Di Đà, tức là cái quả thiện 
căn của người ấy trồng từ nhiều kiếp trước nay 
đã thành, đã chín mùi, thì những người ấy dù có 
phạm tội ngũ nghịch, thập ác cũng được gọi là 
thiện. A Di Đà Phật là một danh hiệu lớn lao, 
gồm có vạn công đức, niệm danh hiệu ấy để vời 
công đức đến với mình rồi hồi hướng về Tây 
Phương Cực Lạc thì công đức nào cũng phải 
đến hết ". 

Vậy đây đã là câu trả lời trọn vẹn rồi, xin quý 
vị đừng chao đảo nữa, hãy thành tâm niệm Phật 
để mà vãng sanh đi.  
  
4.Phóng sanh (còn viết)  

5.Niệm Phật mà tâm còn tán loạn có được 
vãng sanh không? 

Trong Kinh A Di Đà yếu giải Ngẫu Ích Đại 
Sư nói:  (còn viết) 

7. Trong quá trình tu tập có một số người 
băn khoăn là trước đây đang tu Thiền hoặc 
tu Mật, nay nghe thấy pháp môn Niệm Phật 
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Hộ Niệm cũng sanh tâm hoan hỷ muốn cầu 
vãng sanh nhưng còn phân vân rằng: Như 
vậy có lỗi với Thầy, Tổ hay không, liệu mình 
đang tu như vậy mà thay đổi thì có được 
không?. 
Về việc này chúng tôi không dám bàn luận 
chỉ xin dẫn lời của Thiền Sư Vĩnh Minh 
Diên Thọ là một vị hoá thân của A Di Đà 
Phật và là Tổ thứ sáu trong Tịnh Độ tông để 
thay lời giải đáp: 

“Có Thiền không Tịnh Ðộ 
Mười người, chín lạc lộ 
Ấm cảnh khi hiện ra 
Chớp mắt đi theo nó. 

Không Thiền, có Tịnh Ðộ 
Muốn tu, muốn thoát khổ 
Vãng sanh thấy Di Ðà 
Lo gì chẳng khai ngộ? 

Có Thiền, có Tịnh Ðộ 
Như thêm sừng mãnh hổ. 
Hiện đời làm thầy người 
Về sau thành Phật, Tổ. 
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Không Thiền, không Tịnh Ðộ 
Giường sắt, cột đồng lửa! 
Muôn kiếp lại ngàn đời 
Chẳng có nơi nương tựa.“ 
(Mấy điệu sen thanh do Hoà Thượng Thích Thiền Tâm dịch) 

Ngẫu Ích Đại Sư trước là một vị Thiền Sư sau 
vì gặp cơn bệnh nặng may mà qua khỏi mới 
giật mình vì lúc đó nếu Ngài chết thì thực 
không biết đi về đâu. Ngài đã thấy được Tây 
Phương là chốn đi về nên Ngài đã niệm Phật 
cầu sanh Tịnh Độ và đã trở thành Tổ thứ chín 
của Tịnh Độ Tông. (tương truyền Ngài là Phật 
Thích Ca Mâu Ni thị hiện để độ cho chúng 
sanh). 
Còn Hoà Thượng Thích Thiền Tâm là một vị 
cao tăng đời hiện đại, là một Thượng Sư của 
Mật tông Ngài luôn khuyến tấn hành giả niệm 
Phật cầu sanh Tịnh Độ và bản thân Ngài đã 
niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. (trong “Ẩn tu 
ngẫu vịnh“ Ngài đã nói rõ) 

Ngài Hoàng Niệm Tổ là một vị Kim Cang 
Thượng Sư bên Trung Hoa khi gặp pháp môn 
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Tịnh Độ Ngài cũng Niệm Phật và Ngài cũng đã 
vãng sanh. 

Chư Tổ Sư đã nêu gương như vậy thì chúng ta 
còn lo chi việc này nữa.  

Phần dẫn nhập còn bổ xung thêm. 
Phần thực hành đã đầy đủ. 
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PHẦN II: THỰC HÀNH PHÁP HỘ NIỆM 

A. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHUẨN BỊ 
 Để bắt đầu cho một ca hộ niệm, thành tựu 
cho người lâm chung được vãng sanh Tây 
Phương Cực Lạc, ngoài việc giúp phát khởi 
TÍN, NGUYỆN, HẠNH niệm Phật siêu sanh 
Tịnh Độ cho người lâm chung, chúng ta còn 
cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và chính xác 
phương pháp hộ niệm nữa. Cũng giống như 
người bác sĩ cấp cứu nếu không học hỏi cho kỹ 
lưỡng có thể chỉ một chút thiếu sót mà làm mất 
một mạng người. Hơn nữa chúng ta lại phải cứu 
huệ mạng (linh hồn) của một người, cái huệ 
mạng còn quan trọng hơn thân mạng (thể xác) 
của họ rất nhiều. Xin quý Liên hữu chớ coi nhẹ 
việc này. 
Chúng tôi xin được phân chia theo các trình tự 
như sau:  

I. Đối với ban hộ niệm 
1. Chúng ta phải luôn tâm niệm rằng: Cảm ơn 
người bệnh và gia đình họ đã cho ta cơ hội tạo 
chút công đức chứ không phải ta là ân nhân của 
họ. Việc vãng sinh được là nhờ thiện căn phước 
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đức từ nhiều đời nhiều kiếp của người bệnh, 
chứ không phải ta là người có năng lực đưa họ 
về Tây Phương Cực Lạc. 
2.Việc trợ niệm chỉ được thực hiện nếu gia đình 
bệnh nhân thỉnh mời và cho phép. Nếu gia đình 
chưa tin thì chỉ dùng lời phân tích chứ không 
được gạn ép, chúng ta chỉ cố gắng hết sức mình 
(tùy duyên không phan duyên). 
3. Không nhận thù lao của gia chủ bằng bất cứ 

hình thức nào.  
Nhưng nếu gia chủ phát tâm hộ trì Phật Pháp 
như: muốn gửi để in ấn kinh sách giúp cho 
pháp môn hộ niệm hoặc trợ giúp cho ban hộ 
niệm trong công việc hộ niệm tiếp theo thì 
chúng ta có thể nhận được để hồi hướng cho 
người vãng sanh.  Điều kiện là gia quyến đồng 
lòng hoặc người bệnh trước khi vãng sanh đã 
dặn con cháu làm việc này (ví dụ như cụ Kiều 
Thị Hoà pháp danh Diệu Nhã ở Praha). Chúng 
ta phải phân biệt rất rõ sự trả công hoặc trả ơn 
ban hộ niệm và việc phát tâm hộ trì Phật Pháp, 
nếu không sẽ lẫn lộn mà hành sử không đúng. 
4. Để giúp cho việc hộ niệm đạt kết quả mỹ 
mãn, chúng ta phải trao đổi kỹ với gia đình 
người được hộ niệm để mọi người trong nhà 
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thông suốt và hiểu rõ mục đích của Ban hộ 
niệm là không phải đến để cầu an hay cầu siêu 
mà là trợ lực giúp người lâm chung vãng sinh 
Cực Lạc. Vì vậy, gia đình người được hộ niệm 
cần làm theo các yêu cầu của Ban hộ niệm. (có 
bản ghi rõ chi tiết yêu cầu đối với gia đình 
được hộ niệm) 
- Hướng dẫn cho gia đình cách hộ niệm cho 
người lâm chung khi tắt thở, mà lúc đó Ban hộ 
niệm không có mặt tại chỗ.  
5. Tuyệt đối giữ yên tĩnh ở trong nhà, cố gắng 
hết sức để cho người lâm chung lúc này chỉ còn 
nghe danh hiệu A Di Đà Phật là tốt nhất. nếu bị 
ho, đằng hắng, hắt hơi hoặc bàn chuyện gì thì 
nên ra chỗ khác đừng để người bệnh bị phân 
tâm, kể cả việc kéo ghế, làm việc gì nên nhẹ 
nhàng tránh gây tiếng động không cần thiết. 
6. Hướng dẫn cho gia đình cách đắp mền (chăn) 
Quang Minh, nhẹ nhàng đắp lên thân thể, tránh 
làm mạnh khiến thần thức bị động. Khi người 
lâm chung tắt hơi thở, chỉ đắp mền và đắp mũ 
nhưng chưa đắp khăn đậy mặt vội vì lúc này 
thần thức có thể còn ở trong thân, người lâm 
chung sẽ có cảm giác như mình đang còn sống, 
sợ khó thở. (Có một số nơi chỉ có mền không có 
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mũ và khăn thì cứ đắp mền bình thường) 
7. Hướng dẫn cho gia đình cách niệm Phật khi 
người bệnh gần tắt thở, khi vừa mới tắt thở và 
thời gian sau đó khi ban hộ niệm chưa có mặt 
để gia đình nắm rõ tiến trình trợ niệm, bình tĩnh 
trợ niệm đợi ban hộ niệm tới tiếp ứng.  
Tám tiếng đồng hồ đầu là thời gian quan trọng 
nhất, tất cả mọi người nên toàn tâm toàn ý dồn 
hết tâm lực để hộ niệm cho người lâm chung, 
cầu xin Đức Phật A Di Đà từ bi thị hiện phóng 
quang tiếp dẫn cho người lâm chung sớm được 
vãng sinh Cực Lạc. 
8. Chúng ta cần phải biết cách khai thị cho 
người lâm chung (ví dụ văn khai thị phía sau)  
Chú ý: không nói dài dòng mà phải ngắn gọn 
đầy đủ vì lúc này thần thức đã yếu nên người 
bệnh khó tiếp thu hết những điều ta nói.  
9. Chỉ người trưởng ca đứng gần để theo dõi 
người bệnh, còn tất cả những người khác ngồi 
phía sau. Người hộ niệm không nên ngồi dưới 
đất, nên ngồi trên ghế, ngồi ở tư thế phải cao 
hơn người được hộ niệm và theo dõi sự chỉ đạo 
của người trưởng ca. 
- Chỉ có người trưởng ca hộ niệm lúc đó mới 
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được nói lời khai thị, các thành viên phải nhất 
nhất tuân theo, không tự ý nói với người bệnh. 
(để tránh có những lời nói làm cho bệnh nhân 
bị phân tâm). 
- Khi niệm Phật phải theo người bệnh mà niệm, 
nghĩa là nếu người bệnh thích niệm Phật kiểu gì 
thì mình niệm như vậy, không làm trái ý người 
bệnh mà có thể gây phiền não cho người bệnh 
và người bệnh niệm chậm thì ta niệm chậm 
theo vì có khi yếu quá họ không niệm nhanh 
được mà ta cứ niệm nhanh họ không theo kịp sẽ 
không niệm nữa mà nằm ngủ. 
- Người khai thị phải vui vẻ, thường động viên 
và khuyến khích người bệnh buông bỏ vạn 
duyên quyết tâm về với Phật A Di Đà, (thường 
vỗ tay tán thán họ để họ phấn chấn phát khởi 
tín nguyện hạnh niệm Phật cầu sinh Tịnh Độ từ 
trong tâm), tuyệt đối không được ủy mị. 
10. Không tự tiện đi lại tại gia chủ, tránh tối đa 
sự phiền phức tới gia chủ. (để họ còn lo việc 
gia sự của họ) 
- Người có âm thanh cao quá (chói tai) hoặc 
khàn quá thì không nên hộ niệm mà làm công 
việc khác để tránh cho tâm người bệnh bị động. 
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-  Người đang bị bệnh thì không nên hộ niệm. 
- Người hay bị hắt hơi cũng không nên hộ 

niệm. 
- Người mà bình sinh không hợp với người 

bệnh cũng không nên có mặt trong lúc hộ 
niệm. 

11.Đến nhà để hộ niệm nên thành tâm khấn 
nguyện và xin phép Thần linh trong nhà, 
cửu huyền thất tổ, các hương linh của gia 
đình người bệnh và các chư vị có duyên 
không lành với người bệnh (chư vị oan gia 
trái chủ của người bệnh), nói rõ mình đến 
đây để giúp đỡ cho một người đi về Tây 
Phương Cực Lạc, xin các chư vị ủng hộ cho 
mình được hoàn thành công việc, phước 
đức này thật là vô lượng. Khai thị cho chư 
vị nên phát tâm vãng sinh về Cực Lạc, cùng 
niệm Phật với đại chúng để khi xả bỏ báo 
thân hiện tại cũng được vãng sinh về Tây 
Phương Cực Lạc.  

12.Khi tới hộ niệm cho người bệnh, sau khi 
đã giải thích (khai thị) cho người bệnh và 
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người nhà của người bệnh hiểu rõ pháp hộ 
niệm, chúng ta nên thành tâm khấn nguyện 
với chư vị có duyên với người bệnh đại loại 
như sau. 

Nam mô A Di Đà Phật! 

Kính thưa chư vị trong pháp giới chúng sinh 
có duyên với (cụ).... Pháp danh.... 

Chúng tôi xin thành khẩn cúi đầu khấn 
nguyện chư vị và xin thưa đôi điều.  

Trong đời này chư vị gặp được cái duyên với 
(cụ).... dù là lành hay là chẳng lành thì cũng 
là duyên, nếu là lành thì xin chư vị hỗ trợ để 
(cụ).... được thuận buồm xuôi gió vãng sinh. 
Nếu là duyên chẳng lành thì xin thưa với chư 
vị rằng (cụ).... dù thế nào cũng là phàm phu 
tục tử, đã là phàm phu tục tử thì ai cũng có 
lúc mê mờ làm điều sai trái kết nên nhân 
chẳng lành với chư vị. Nhưng mà bây giờ 
(cụ).... đã thành tâm sám hối đang niệm Phật 
cầu về Tây Phương ngưỡng mong chư vị tha 
thứ buông xả hận thù để chúng ta cùng nhau 
kết thành bạn lữ đi về Tây Phương Cực Lạc. 

Khi điều giải oan gia trái chủ cho người bệnh, 
chúng ta phải dùng tâm chân thành, cung kính 



 - A  -44

với chư vị oan gia, xin họ tha thứ cho người 
bệnh, tuyệt đối không được dùng chưởng lực 
hoặc áp lực để trục xuất hoặc ép buộc oan gia 
ra khỏi mà phải thành tâm, cung kính điều giải, 
hoà giải với họ để chư vị oan gia đồng ý buông 
tha cho người bệnh thì người bệnh mới được an 
toàn vãng sinh.  
Điều quan trọng: nếu người hộ niệm dùng thế 
lực để trục xuất oan gia ra khỏi người bệnh, 
nhiều khi vì sức mạnh của bản thân và của 
đông người mà họ phải rời khỏi người bệnh 
nhưng hận thù của họ càng tăng, họ sẽ tìm cách 
trả thù người bệnh và trả thù cả những người hộ 
niệm, họ tiếp tục theo để đòi nợ người hộ niệm, 
họ chờ tới khi mình yếu sẽ trả thù. Cho nên 
người hộ niệm phải chú ý việc này. Điều rất 
quan trọng là người bệnh phải thành tâm sám 
hối với chư vị oan gia, xin họ tha thứ cho lỗi 
lầm của mình thì chúng ta mới có thể dễ dàng 
điều giải được. Nếu người bệnh không thành 
tâm sám hối thì chư vị oan gia sẽ hiểu thâm tâm 
của người bệnh không thành tâm thì họ không 
chịu tha thứ, cho nên người hộ niệm phải giải 
thích rõ cho người bệnh hiểu về nhân duyên với 
pháp giới chúng sinh, khiến họ phát khởi Tín, 
Hạnh, Nguyện và thành tâm sám hối. Chỉ có 
lòng kiệt thành sám hối của người bệnh mới 
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có năng lực  khiến chư vị oan gia cảm thông 
cho họ.  
Nên nhớ chuyện oán thù của chư vị oan gia đối 
với người bệnh là việc của họ mình chỉ là người 
đứng ra khuyên giải giữa đôi bên để họ cùng 
nhau hoá giải hận thù, giúp đỡ lẫn nhau cùng về 
Tây Phương Cực Lạc. Và cũng nên nhớ rằng 
các chư vị oan gia có quyền đến để đòi nợ 
người bệnh vì người bệnh đã nợ họ, chứ không 
phải vô duyên vô cớ mà họ tới quấy rối người 
bệnh. Cho nên chúng ta phải phát tâm cứu 
người bệnh và cứu cả những chư vị có duyên 
với người bệnh được vãng sinh về Tây Phương 
Cực Lạc. Chúng ta phải nói rõ điều này với chư 
vị và xin họ hoan hỷ ủng hộ chúng ta hoàn 
thành nhiệm vụ. 
Chúng ta nên dùng Lời khai thị chư vị oan gia 
trái chủ của Hoà Thượng Tịnh Không đọc 
cho họ nghe để họ ngộ ra, khi đọc chúng ta phải 
thật trang nghiêm, thành kính, chắp tay lại đọc 
rõ ràng, chậm rãi để họ dễ hiểu. Vì lời nói của 
chư Phật, chư Tổ và của chư vị Cao Tăng có uy 
đức rất lớn, nhờ uy đức của quý Ngài khiến cho 
chư vị trong pháp giới cảm động và họ giác ngộ 
ra đường tu hành, khi họ ngộ rồi thì họ sẽ hoan 
hỷ buông tha cho người bệnh. Như vậy ta điều 
giải để oán thù giữa hai bên được hoá giải một 
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cách vui vẻ chứ không kết thêm oán thù với 
pháp giới chúng sinh nữa. 

LỜI KHAI THỊ OAN GIA TRÁI CHỦ CỦA 
HOÀ THƯỢNG TỊNH KHÔNG. 
Chúng ta có thể cầm giấy để đọc, giới thiệu rằng đây là 
lời của Hoà Thượng Tịnh Không để chư vị pháp giới 
chúng sinh chú ý lắng nghe. 

Nam mô A Di Đà Phật! 
Kính thưa chư vị trong pháp giới có duyên với 
Phật tử..... được sự thỉnh mời của gia quyến và 
sự đồng ý của Phật tử (cụ).... Chúng tôi là 
những người niệm Phật hôm nay tới đây để hộ 
niệm cho (cụ)..... xin được đọc lời khai thị của 
Hoà Thượng Tịnh Không cho tất cả chư vị 
được nghe, xin chư vị hãy chú ý lắng nghe. 

Phật nói: 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". Do bốn thứ duyên này mà tương 
hợp. Hà huống tập khí và nghiệp chướng 
của chúng sanh sâu nặng, sống thiếu ân 
nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, kết oán thì 
nhiều, do đó mà luân hồi trong lục đạo từ vô 
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lượng kiếp đến nay để oan oan tương báo, 
khổ không kể xiết.  
- Chúng ta nhờ nhiều đời vun trồng thiện 
căn, nên nay gặp được chánh pháp cho nên 
phải một lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật 
dạy, đoạn ác tu thiện. 
Phật dạy: "Tất cả các pháp là vô sở hữu, tất 
kính không, bất khả đắc". Cho nên phải trừ 
hết tất cả những oán kết của những gì đã 
qua, nhất là đối với những kẻ oán thù của ta, 
khi họ bị suy yếu bệnh khổ. Chúng ta có thể 
xả bỏ thù xưa, giữ tâm ý tốt hộ trì giúp đỡ 
họ, lấy ân báo oán, biến oán thành thân dù 
sống trong biển nghịch mênh mông, chúng ta 
đã bước lên con đường quang minh rộng lớn 
để lìa khổ được vui.  
Nguyện thường nghe kinh, niệm Phật, không 
cho gián đoạn, nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ, 
tất sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn vô 
thượng Bồ Đề. Duy nguyện chư nhân giả y 
giáo phụng hành, hãy luôn nghĩ như vậy.  
Nam mô A Di Đà Phật. 

HT Tịnh Không chứng minh. 

Phần lớn chư vị trong pháp giới nghe được 
những lời này thì ngộ ra và phát tâm tu hành, 
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giúp người bệnh đủ duyên lành vãng sinh. 
Nhưng cũng còn rất nhiều chư vị vì lòng hận 
thù quá lớn mà không chịu buông tha cho người 
bệnh, nhiều khi họ nhập vào xác để nói chuyện, 
xé quần xé áo v.v... hoặc dọa nạt người hộ 
niệm. Những lúc này chúng ta phải bình tĩnh, 
thành tâm điều giải với họ, không nên sợ hãi 
hoặc dùng những bùa chú hoặc bằng bất cứ 
hình thức gì để ép buộc, trục xuất hoặc dọa nạt 
họ, mà chỉ khuyên giải để họ ngộ ra. Nên biết 
họ đang phải chịu những cảnh vô cùng khổ sở 
chỉ vì những sự sai lầm của người bệnh đã gây 
nên cho họ, cho nên họ có quyền để đòi nợ. Là 
Phật tử chân chính chúng ta phải phát lòng bình 
đẳng thương xót tất cả chúng sinh trong pháp 
giới, giúp đỡ cả những chúng sinh có duyên 
không lành với mình, Đức Phật đã dậy chỉ có 
lòng từ bi mới hoá giải được hận thù. Cho nên 
đối với chư vị oan gia tuyệt đối không được có 
lòng oán trách, không nên gọi họ là nó hoặc nói 
chúng nó xảo quyệt, mưu mô v.v... thiếu tôn 
trọng với chư vị oan gia. Chúng ta thấy Hoà 
Thượng Tịnh Không khi nói với chư vị oan gia 
Ngài cũng nói „chư nhân giả“ chứ quý Ngài 
không bao giờ dùng lời thiếu tôn trọng đối với 
pháp giới chúng sinh cả. Nếu không cẩn thận 
chúng ta đi giúp người vãnh sinh mà lại tiếp 
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nhận những oan gia trái chủ của họ về phần 
mình. 

Mong quý đồng tu nhìn nhận vấn đề này cho 
thấu đáo thì mới có lợi lạc thực sự được. 
Chúng ta nên chuẩn bị: 

- 4 cây nến lớn (để 4 góc giường, cao hơn 
giường người bệnh),  
- 4 chiếc đèn dầu lạc (đậu phộng) để dưới nền 
nhà (chú ý phải lót 1 chiếc đĩa ở dưới kẻo 
hỏng nền nhà)  
- 2 hoặc 4 đĩa trà xanh (trà móc câu) (cũng để 
dưới nền nhà) để khử mùi hôi và âm khí (tử 
khí) (vì khi người bệnh sắp tắt hơi thường có 
hơi hôi xông ra khiến không khí trong phòng 
hôi và độc hại) 
- Không nên nhét tiền vào miệng vong nhân 
vì có nhiều người theo tập tục nhét tiền vào 
miệng vong nhân để làm lộ phí?. 

II. Khai thị cho người nhà của bệnh nhân 
1. Khi nói chuyện với gia đình và người bệnh, 
lúc ban đầu chúng ta không nên dùng từ “oan 
gia trái chủ, mà nên dùng từ những chúng sinh 
có duyên với mình, duyên lành và duyên chẳng 
lành. (vì theo kinh nghiệm nếu nói không khéo 
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léo lúc ban đầu, khi người nhà họ chưa hiểu 
Phật pháp, rất có thể họ nghĩ là mình nói người 
thân họ thiếu phước, mà như vậy họ không có 
cảm tình với mình. Vào những thời điểm này họ 
luôn nghĩ mình sống rất tốt không có thù oán 
với ai và họ đã làm bao nhiêu việc giúp mọi 
người nên không nghĩ là có oán thù với ai cả.)   
Chú ý: Người nhà của bệnh nhân đóng vai trò 
vô cùng quan trọng cho việc trợ niệm vì nếu họ 
tha thiết thì sẽ cảm động đến chư Phật và chư 
Bồ Tát, cảm động tới người bệnh để họ cầu 
vãng sinh và ủng hộ nhiệt tình cho ban hộ 
niệm. Còn nếu họ không ưa thì họ cản trở việc 
ta hộ niệm có khi làm mất phần vãng sinh của 
người bệnh. Cho nên trước khi nói chuyện với 
bệnh nhân và bước vào hộ niệm, ta phải nói 
chuyện thật kỹ với người thân trong gia đình 
trước, khiến họ hiểu rõ việc làm của ban hộ 
niệm nhằm mục đích giúp cho thân nhân của 
họ được sung sướng giải thoát, người nhà họ ra 
đi tới nơi Cực Lạc hưởng phước sung sướng, 
chứ không phải là chết xuống cõi âm ty như 
những người chết khác, để họ hiểu và phát tâm 
cầu mong cho người thân được vãng sinh.  
2. Hướng dẫn gia đình phải luôn nhớ đến oan 
gia trái chủ và cửu huyền thất tổ của người 
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bệnh, làm được công đức gì cũng nên hồi 
hướng cho họ để họ có đủ duyên lành sớm 
thoát khổ được vui. Như vậy, họ sẵn lòng để tha 
thứ cho ta, còn cửu huyền thất tổ thì vui mừng 
mà ủng hộ cho người thân của họ. 
3. Giải thích rõ cho gia đình hiểu rằng khi được 
hộ niệm sẽ giúp cho người sắp lâm chung đỡ 
đau đớn quằn quại (vì nhờ thần lực gia trì của 
Đức Phật A Di Đà, chư Bồ Tát mà nghiệp 
chướng của người bệnh được giảm nên họ bớt 
đau vì sự đau đớn của người bệnh chính là 
nghiệp báo của họ phải gánh chịu). 
4. Giải thích cho gia đình hiểu được khi hộ 
niệm thành công sẽ giúp cho người lâm chung 
không đọa lạc vào tam ác đạo như: Địa ngục, 
ngạ quỷ, súc sinh như phần lớn những người 
chết khác mà là lên Tây Phương Cực Lạc trở 
thành một vị Bất Thối Bồ Tát, ngôi vị này còn 
cao hơn cả chư Thánh, Thần, Tiên. Cho nên nếu 
người bệnh được vãng sinh về Tây Phương Cực 
Lạc là gia đình họ có đại phước đức, tổ tiên ông 
bà và con cháu sau này được hưởng phước báu 
này.  
- Giúp cho gia đình bình tĩnh hơn, vui mừng lên 
khi biết rằng mình sẽ không mất đi một người 
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thân mà ngược lại gia đình chúng ta chuẩn bị có 
một vị Bồ Tát. 
5. Khuyên người nhà bệnh nhân không sát sinh, 
kể cả những chúng sinh nhỏ như kiến, vì nhiều 
khi họ chưa hiểu đạo chỉ nghĩ giết hại những 
con vật lớn mới là sát sinh, nhưng thực tế, mọi 
mạng sống đều bình đẳng như nhau. 
- Gia đình nên phóng sinh và làm những việc 
phước thiện để hồi hướng cho người lâm 
chung. Chúng ta giải thích cho họ hiểu vì sao 
phải phóng sinh và lợi ích của việc phóng sinh. 
- Khuyên người nhà bệnh nhân nên ăn chay 
trong thời gian hộ niệm hoặc mua đồ ăn mặn đã 
làm sẵn. (để tăng phước đức cho người bệnh và 
chư Long Thần Hộ Pháp được hoan hỷ). 
5. Khuyên người nhà bệnh nhân không được 
khóc lóc và lộ vẻ bi thương sầu thảm, nhất là 
vào thời điểm sắp lâm chung. (vì người dù có 
chí nguyện vãng sinh mà bị quyến thuộc thương 
khóc làm khơi động niệm tình ái, tất phải bị 
đọa lạc luân hồi, công phu cũng đành luống 
uổng) 
6. Chuyện di chúc và phân chia tài sản phải 
chiều lòng người bệnh tuyệt đối không ép buộc 
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người bệnh khiến họ sân hận hoặc không hài 
lòng mà ảnh hưởng rất lớn tới sự vãng sinh của 
người bệnh.  
Chúng ta khéo léo tìm hiểu xem người bệnh 
còn nguyện vọng gì hoặc còn vướng mắc gì với 
gia đình thì cùng với gia đình tìm cách giải 
quyết khiến tâm họ được an vui không vướng 
mắc nữa. (kinh nghiệm của những ca hộ niệm 
cho thấy người lâm chung khó vãng sinh khi 
trong gia đình còn điều vướng mắc, chỉ tới khi 
ban hộ niệm kịp thời phát hiện ra và nói với gia 
quyến đứng trước người lâm chung nói với họ 
sẽ làm theo nguyện vọng của họ và ban hộ 
niệm khai thị thêm cho hương linh để họ buông 
bỏ vạn duyên đi về với A Di Đà Phật thường thì 
sau đó sẽ thấy thân tướng của hương linh thay 
đổi tốt hẳn lên và sau đó mới vãng sinh. 
7. Người nhà và ban hộ niệm phải cử người 
trông cửa để ngăn những người không có 
nhiệm vụ hộ niệm vào, nếu có vào thì phải 
cùng niệm Phật chứ không được hỏi han, khóc 
lóc. Nên để bảng  ở ngoài: 
 “Xin im lặng niệm Phật„ 
Khi ta trang nghiêm niệm Phật liên tục, không 
gián đoạn cũng khiến cho người khác phải niệm 
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theo.  
8. Mọi việc bàn luận gì phải ra ngoài không 
được bàn luận trong phòng hộ niệm. 
- Nói với gia đình: Trường hợp bệnh nhân ra đi 
vào giờ xấu, trùng tang v.v... cũng không lo 
ngại vì có tiếng niệm Phật là đã có sự gia trì 
của 25 vị Bồ Tát nên không bị ma quỷ bắt 
(trùng) mà nếu bệnh nhân vãng sinh thì giờ nào 
cũng tốt hết nên không phải lo giờ nhập liệm 
mà cứ bình tâm quyết tâm trợ niệm tới khi viên 
mãn. 
III. Khai thị cho người bệnh. 
1. Chúng ta khéo hướng cho người bệnh tha 
thiết nguyện vãng sinh về Tây phương Cực 
Lạc, họ thấy tha thiết muốn về sớm chừng nào 
tốt chừng ấy, đừng để khởi tâm mong cầu khỏe 
lại mà chỉ một lòng vãng sinh về Cực Lạc. Nói 
cho họ biết chúng ta chỉ cầu vãng sinh, nếu huệ 
mạng của họ còn thì tự động khỏe không cần để 
ý đến việc đó, còn ngày nào thì còn niệm Phật. 
Nếu huệ mạng đã hết thì theo Phật A Di Đà về 
Tây Phương Cực Lạc hưởng phước sung sướng 
hơn. 
2. Khéo léo giảng giải cho người bệnh biết tới 
những oan gia trái chủ để họ hiểu và phát tâm 
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chân thành sám hối trước chư vị oan gia, chỉ 
khi họ thực lòng sám hối thì chư vị oan gia mới 
tha thứ được. Hoà Thượng Tịnh Không nói 
„Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành 
không được thành tựu, không có biện pháp 
thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến 
gây phiền phức, làm ma chướng. Người không 
học Phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy 
oan oan tương báo khổ không kham nổi.“ và  
„Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu không 
có nghiệp chướng sẽ không phải sanh đến thế 
gian này.“ 
3. Nói rõ cho người bệnh biết chúng ta chỉ là 
người trợ duyên cho họ thôi, còn vãng sinh 
được hay không là ở nơi họ, nếu họ TÍN sâu 
NGUYỆN thiết và HẠNH chuyên (cố gắng, chí 
thành niệm Phật) thì mới vãng sinh được.  
4. Nếu người bệnh chưa thọ Tam quy thì nên 
khuyên họ thọ vì có những lợi ích vô cùng lớn 
khi lâm chung và sau đó. (có thể thỉnh một vị 
Tăng về làm lễ quy y hoặc hướng dẫn họ thành 
tâm đọc theo Ngài Pháp sư Tịnh Không khi 
Ngài làm lễ quy y cho đại chúng trong băng 
Vidio Nghi thức truyền thọ tam quy) 
5. Dùng phương tiện để khuyên người bệnh 
niệm Phật. (Vì có những người nghiệp chướng 
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còn nhiều họ không chịu tin và niệm Phật, mình 
có thể nói rằng họ phải tự chống chọi với 
những oan gia trái chủ tới đòi nợ lúc họ lâm 
chung như chó cắn, hổ vồ, bò húc nếu họ có 
nghiệp sát, những cảnh địa ngục ghê sợ diễn ra 
nếu họ đã gây tội lỗi, mà tội lỗi và nghiệp sát 
thì mấy ai không có. Chúng tôi sẽ đi về, bác tự 
lo liệu lấy, chúng tôi không giúp được. Theo 
kinh nghiệm của cư sĩ Diệu Âm thì sau đó họ 
thường chuyển tâm và nhờ mình hộ niệm cho 
họ) 
6. Hỏi người bệnh đã đồng ý chưa, nếu họ nói 
đồng ý thì bắt đầu niệm Phật. (nên động viên 
bằng cách vỗ tay tán thán họ, cố gắng luôn tạo 
không khí vui vẻ và phấn chấn cho người 
bệnh.) Nhân tiện khi khai thị cho người bệnh 
cũng là khai thị cho người thân của người bệnh, 
luôn tán thán những gì tốt của người bệnh và 
người thân, không nên nói những lỗi lầm của 
họ. 
- Hỏi người bệnh thích niệm 4 tiếng A Di Đà 
Phật hay 6 tiếng Nam mô A Di Đà Phật mà 
niệm. Lại hỏi họ có đồng ý âm điệu niệm của 
ban hộ niệm không hay họ thích âm điệu gì để 
mình chiều theo ý của họ. (vì có người thường 
ngày niệm theo nhạc niệm Phật của Tịnh Tông 
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học hội, của chùa Hoằng Pháp hoặc một âm 
điệu của họ ưa thích mà ta cứ niệm theo kiểu 
khác khiến họ không vui trong lòng mà không 
thực tâm niệm Phật)  
- Nên khoảng 1 giờ khai thị một lần, còn nếu 
thấy người bệnh hay bị giật mình, hay có vẻ sợ 
hãi thì 30 phút khai thị một lần. 

B. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH HỘ NIỆM 
- Người trưởng ban luôn quan tâm chăm sóc 
cho người bệnh xem họ có muốn uống nước, có 
đau mỏi gì thì có thể xoa bóp cho người bệnh 
để họ thoải mái mà niệm Phật. (chú ý: chỗ sau 
gáy nên thường xoa bóp cho máu lưu thông vì 
họ nằm nhiều máu không lưu thông tốt dễ gây 
sự mê man cho họ). Nên tạo không khí vui vẻ 
và làm cho họ thấy vui mừng được vãng sinh, 
họ thấy họ có phước đức lớn nên mới được về 
với Phật A Di Đà trước mọi người. Không sợ 
chết, mà là mong muốn về Tây Phương Cực Lạc. 
Lúc này người bệnh cần được chiều chuộng và 
chăm sóc tốt.  
- Hướng dẫn người bệnh sám hối nghiệp 
chướng ngắn gọn. (khéo léo khen ngợi phước 
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đức của họ nhiều nên giờ đây có nhiều người 
tới niệm Phật và họ có phước đức lớn nên sẽ 
được về với Phật trước, nhưng ai cũng có lúc 
không biết mà làm nên tội nên giờ phải thành 
tâm sám hối nghiệp chướng, kể cả những người 
trong ban hộ niệm cũng sám hối như thế. Như 
vậy người bệnh không bị ngại là họ đã làm ác).  
Phần này rất tế nhị, nếu không khéo, họ và gia 
đình nghĩ mình nói họ ác thì họ không thành 
tâm sám hối mà còn nổi sân trong lòng. 

Lời sám hối:  
(người trưởng ban hộ niệm đọc trước, người bệnh và tất 

cả mọi người đọc theo) 
Nam mô A Di Đà Phật 

Con xưa vốn tạo bao ác nghiệp 
Đều do gốc bởi tham sân si 

Từ thân miệng ý phát sinh ra 
Nay đối Phật tiền xin sám hối. (3 lần) 

Sau khi đọc lời sám hối thì nên khai thị cho các 
chư vị oan gia trái chủ của người bệnh để họ 
thông cảm và buông tha cho người bệnh. 
Ví dụ: Nam mô A Di Đà Phật! 
Kính thưa chư vị có duyên với Phật tử X …  
Chúng tôi nương theo sự thành tâm sám hối của 
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Phật tử X ... mà xin thành tâm khấn nguyện chư 
vị trong pháp giới có duyên với Phật tử X ... dù 
là duyên lành hay duyên chẳng lành. Xin 
nguyện cầu chư vị nương theo cơ hội này, cùng 
với chúng tôi phát đại bồ đề tâm niệm Phật hộ 
niệm cho Phật tử X ... Là một phàm phu trong 
lục đạo luân hồi này ai cũng có lúc mê mờ dại 
khờ làm điều không đúng, nhưng trước giờ 
phút ra đi Phật tử X ... đã phát lòng sám hối tất 
cả lỗi lầm, đang thành tâm tha thiết nguyện cầu 
về Tây Phương Cực Lạc để thành đạo vô thượng 
cứu tất cả chúng sinh, trả đi những sai lầm 
trong vô lượng kiếp. Nguyện cho chư vị thù 
hằn nên xả bỏ, kết duyên lành với Tây Phương 
Cực Lạc, cùng với chúng tôi, với gia đình niệm 
A Di Đà Phật để hộ niệm cho Phật tử được viên 
mãn vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Khi 
vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thì thần thông 
đạo lực nhiệm mầu của một vị Bồ Tát bất thối, 
Phật tử X... sẽ đi đến mười phương pháp giới 
cứu độ chúng sinh, cứu độ tất cả những vị có 
duyên chẳng lành do Phật tử X ...  từ vô lượng 
kiếp đến nay vô tình hay cố ý đã gây ra. 
Nguyện mong cho chư vị vì sinh tử luân hồi 
chung cho chư vị, cho Phật tử...X, cho tất cả 
pháp giới chúng sinh mà phát tâm bồ đề buông 
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xả lục đạo luân hồi, buông xả tham, sân, si, 
mạng cùng nhau phát lòng niệm Phật để cùng 
nhau liễu đoạn sinh tử vãng sinh Tây Phương 
thành đạo vô thượng cứu độ chúng sinh. 
Nam mô A Di Đà Phật. 

- Sau khi khai thị cho oan gia xong thì vui vẻ 
giảng giải cho người bệnh để họ phát lòng chân 
thành sám hối.  

Ví dụ: Khi mình lòng thành như vậy, chư 
chúng sinh trong Pháp giới đều cảm thông lòng 
kiệt thành sám hối của mình, Phật A Di Đà và 
chư Bồ Tát cũng cảm thông lòng chân thành 
của mình mà hộ trì cho mình để mình về Tây 
Phương Cực Lạc thành đạo vô thượng. Nhớ nhé, 
còn một hơi thở còn niệm Phật, nhất định đi 
sớm một ngày mừng một ngày, ở đây làm gì 
cho khổ. Về Tây Phương trước một giờ lợi cho 
chúng sinh một giờ, ở đây một ngày mình chịu 
khổ một ngày, tìm con đường Cực Lạc an vui 
mà đi, một lòng một dạ nhé. (cụ) nhìn A Di Đà 
Phật đây, Ngài sẽ phóng quang nhiếp độ (cụ) về 
Tây Phương. Chúc mừng cho (cụ),  cầu nguyện 
cho (cụ) sớm về Tây Phương thành đạo, nhớ tới 
chúng (con), tới gia đình, tới bà con quyến 
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thuộc trong vô lượng kiếp nhé. (cụ) hứa không? 
..... (Nếu họ đồng ý thì vỗ tay tán thán, tạo 
không khí vui vẻ, phấn chấn cho người bệnh).  
- Nhắc người bệnh niệm Phật theo, nếu thấy 
mệt thì niệm theo trong tâm nhưng phải cố 
gắng. 
- Khi vào hộ niệm, tâm nên thanh tịnh, chí tâm 
niệm Phật. (Theo kinh nghiệm thực tế, nếu đại 
chúng chí tâm chí thành niệm Phật, lậy Phật thì 
sự cảm ứng rất nhanh, thân tướng của người 
bệnh thay đổi sau một thời gian ngắn).  
- Sau khi hộ niệm một thời, người trưởng ban 
hộ niệm nên tạo một không khí vui mừng và 
khuyến khích người bệnh khéo léo, dùng những 
lời khen ngợi thiện căn phước đức của họ để họ 
vui mừng sẵn sàng vãng sinh. (Theo kinh 
nghiệm, người bệnh rất thích được vỗ tay khen 
ngợi, nhiều khi họ đang mệt lắm mà mình vỗ 
tay họ cũng cố gắng vỗ tay theo) 
- Hộ niệm phải đều, nhìn miệng người bệnh mà 
niệm, người hộ niệm phải niệm theo người 
bệnh, (vì như vậy người bệnh mới niệm theo 
được). 
- Khi hộ niệm, chỉ dùng khánh, không dùng 
pháp khí nào khác. Nhưng cũng phải hỏi ý kiến 
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người bệnh xem họ có đồng ý để đánh khánh 
hay không, (vì có người nghe chói tai không 
thích. Chúng ta có thể hỏi thế này: (Cụ) ơi 
chúng con có đem theo chiếc khánh hay lắm để 
chúng con thử nhé, nếu (cụ) không muốn nghe 
thì ra hiệu để chúng con thôi.) Nếu người bệnh 
không thích tiếng khánh thì ta chỉ niệm Phật 
thôi. 
- Trong khi hộ niệm nên ngồi trên ghế cho thoải 
mái và không cần phải chắp tay trước ngực mà 
có thể để như tư thế ngồi thiền (tay trái dưới 
tay phải), hoặc để tự do sao cho thoải mái để 
nhất tâm niệm Phật. Khi hộ niệm nên mặc áo 
tràng, nếu quên thì vẫn niệm Phật được. Khi 
hồi hướng và khai thị thì tất cả đứng nghiêm 
trang, thành kính. 
- Nếu người bệnh chưa có thời gian tu tập nhiều 
thì không nên để người thân ngồi trước mặt 
người bệnh, nên ngồi sang bên (vì có thể làm 
người bệnh sinh tâm thương luyến mà mất tâm 
chính niệm) Còn nếu là người đã có định lực tốt 
thì người thân có thể ngồi trước và trợ niệm 
bình thường (càng quý hơn).  
- Nếu người thân rất tha thiết cho người bệnh 
vãng sinh luôn động viên và nhắc nhở người 
bệnh buông bỏ vạn duyên, chỉ nhất tâm cầu 
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sinh Tây phương cực lạc không phải lo nghĩ gì 
cả, yên tâm về với Phật trước rồi đón người nhà 
đi theo cùng, thì nên để họ luôn bên cạnh chăm 
sóc và nhắc nhở người bệnh chính niệm niệm 
Phật. Nhờ có sự động viên khuyến khích của 
chính những người họ thương yêu và lo lắng 
nhất mà người bệnh yên lòng để ra đi. Vì nhiều 
khi họ vẫn lo toan cho những người còn ở lại 
mà việc ra đi còn vương vấn, phân tâm khiến 
cho mất chính niệm, nhất là những người còn 
trẻ, vợ (chồng) còn trẻ, con còn nhỏ họ thấy 
chưa tròn trách nhiệm, còn lo sau này mọi 
người sẽ sống ra sao v.v... Nên bảo người nhà 
nói với họ hãy yên lòng đi về với Phật A Di Đà 
trước, các con rất mong cho bố (mẹ) được sung 
sướng ở cõi Phật rồi ở đó giúp chúng con, 
không phải lo lắng cho chúng con mà hãy quyết 
lòng đi về với A Di Đà Phật nhé. (theo kinh 
nghiệm thực tế trong các ca hộ niệm người thân 
của bệnh nhân đã đóng vai trò rất quan trọng 
cho việc quyết tâm vãng sinh của người bệnh) 
- Chúng ta nói chuyện với người nhà và người 
bệnh, hỏi xem người bệnh còn vướng mắc điều 
gì, ví dụ họ còn giận ai, còn mong ai, hoặc còn 
tâm nguyện gì chưa làm được v.v... thì phải hóa 
giải ngay để người bệnh buông bỏ được vạn 
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duyên mà nhất lòng cầu vãng sinh về Cực Lạc. 
(Theo kinh nghiệm sau khi hóa giải xong người 
bệnh yên lòng, tha thiết cầu vãng sinh, không 
còn thấy hiện tượng trăn trở nữa.) 
- Phải chú ý những con vật như chó, mèo... 
không cho tới gần, vì có thể làm người bệnh 
giật mình hoặc nhiều khi chó thấy người tới hộ 
niệm sủa lớn làm mất chính niệm. 
Chú ý: kể cả kiến và ruồi muỗi để tránh gây 
khó chịu cho bệnh nhân. (nếu sợ có kiến bò lên 
giường người bệnh thì có thể dùng tro hoặc dầu 
hỏa rải xung quanh chân giường để kiến khỏi 
bò vào) 
- Người khai thị khi nói với người bệnh không 
chỉ nói chữ “Phật“ mà phải luôn nói là “Phật A 
Di Đà“, Ví dụ: cụ theo Phật A Di Đà, hoặc khi 
thấy Phật A Di Đà đến đón v.v… (vì có thể oan 
gia trái chủ của họ hiện đến giả làm Phật tới, 
như Phật Thích Ca, Phật Dược sư v.v… để lừa 
người bệnh đi theo, còn Phật A Di Đà thì không 
ai dám giả cả. Nếu người bệnh thấy nói Phật 
thì tâm chỉ cầu Phật, không cụ thể là Phật nào 
nên cứ thấy Phật là đi theo, có thể đi theo Phật 
giả, người hộ niệm phải cẩn thận việc này. Vì 
đã có người nằm trong lúc mơ màng thấy Phật 
rất đẹp đứng ngoài cửa vẫy tay kêu ra, họ 
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tưởng Phật tới đón nên vội quỳ lậy và định đi 
theo. Nhân là niệm A Di Đà Phật thì quả phải 
là A Di Đà Phật tới đón chứ không thể là Phật 
khác tới đón được.)  

Ngài Tịnh Không nói: “Khi niệm Phật A Di 
Đà mà Phật Thích Ca, Phật Dược sư hoặc Phật 
khác tới, anh đi theo thì là sai rồi“. 
- Khi thấy người bệnh nói chuyện lảm nhảm 
hoặc nói tên những người nhà đã chết tức là 
“âm cảnh hiện tiền” (như trong Kinh Địa Tạng 
đã nói), thì người tổ trưởng phải lập tức nói: 
(Cụ) ơi, (cụ) niệm Phật đi, đó là giả đó, (cụ) 
niệm theo con nhé Nam mô  A Di Đà Phật, rồi 
lớn tiếng niệm Phật. Đồng thời điều giải với 
oan gia trái chủ và chư hương linh trong nhà, 
xin họ tha thứ cho người bệnh để người bệnh 
chính niệm niệm Phật. 
- Khi thấy người bệnh xuất hiện tướng xấu dị 
thường thì phải khai thị cho họ, nhắc nhở họ 
chánh niệm niệm Phật. Nên lập tức phóng sinh 
để hồi hướng cho người bệnh và chư vị oan gia 
trái chủ, xin họ tha thứ cho người bệnh. Gia 
đình người bệnh và ban hộ niệm phải lậy Phật 
sám hối thay cho người bệnh. Có thể dùng 
“Văn phát nguyện sám hối“ của Pháp Sư Tịnh 
Không giới thiệu (phần sau) để hóa giải oán thù 



 - A  -66

cho các oan gia. 
- Khi thấy người bệnh trợn mắt thì khuyên 
người nhà hãy thay mặt cho người bệnh lạy 
Phật sám hối nghiệp chướng cho họ. (nếu thành 
tâm thì tự nhiên sẽ hết) 
- Khi thấy người bệnh sợ sệt tức có chướng nạn 
nên khuyên người nhà thành tâm lạy Phật thay 
cho người bệnh và sám hối thay cho người 
bệnh. (phải chí thành) 
Ví dụ: Nam mô A Di Đà Phật! Đệ tử chúng con 
là thân nhân trong gia đình, hôm nay vì mẹ 
(hoặc cha) con là ..... vì (mẹ) con trong nhiều 
đời nhiều kiếp mê muội đã làm nên những tội 
chướng sâu nặng nên mới gặp chướng nạn này. 
Con bây giờ vì (mẹ) con thành tâm đảnh lễ A 
Di Đà Phật nguyện sám hối thay cho (mẹ) con. 
(nói lớn rồi thành tâm lạy Phật sẽ có cảm ứng) 
Người hộ niệm cũng thành tâm sám hối nghiệp 
chướng của mình, chí thành lạy Phật, rồi hồi 
hướng cho bệnh nhân và oan gia trái chủ của họ 
- Khi thấy người bệnh có những biểu hiện do 
oan gia gây nên như các trường hợp trên thì 
người trưởng Ban hộ niệm thành khẩn điều giải 
oan gia. Đại khái như vầy: 
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Nam Mô A-di-đà Phật, 
Kính thưa tất cả các chư vị có duyên với 
Phật tử ....   
Là phàm phu tục tử thì ai cũng mê mờ làm 
điều sai trái. Cụ ... Pháp danh ... trong nhiều 
đời kiếp đã khó có thể tránh được tội lỗi, gây 
điều bất lợi đến chư vị. Tội lỗi này do chính 
cụ ... gây ra nên cụ phải chịu sự trả thù của 
quý vị. Nhưng hôm nay, cụ đã thành tâm 
sám hối tội chướng của mình, đã thành tâm 
niệm Phật cầu vãng sinh Cực Lạc. Chúng 
con là Ban hộ niệm, cùng với gia đình cụ ... 
thành khẩn xin chư vị, hận thù nên mở 
không nên kết, buông bỏ oán hờn, cùng với 
chúng con kết duyên lành với A Di Đà Phật, 
kết duyên Vãng sinh Cực Lạc. Cúi xin quý vị 
cùng niệm Phật với chúng con để hộ niệm 
cho cụ ... đuợc vãng sinh Tây Phương Cực 
Lạc. Công đức này thật vô lượng vô 
biên. Nhờ công đức này mà quý vị cũng sớm 
được vãng sinh thoát vòng sinh tử khổ đau.  
Hàng ngày chúng con niệm Phật, tu hành, 
làm được chút công đức nào đều hồi hướng 
cho chư vị, cầu cho chư vị sớm gặp A Di Đà 
Phật, sớm thành đạo. (trong các thời khóa 
chúng ta đều hồi hướng cho Pháp giới chúng 
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sinh thì trong đó có họ) 
(Điều giải như trên xong thì khai thị cho người 
bệnh rõ, nhắc nhở cụ niệm Phật. Khoảng 1 giờ 
nhắc 1 lần là được). 
- Người tổ trưởng phải luôn mở mắt theo dõi 
khuôn mặt của bệnh nhân xem có bị oan gia trái 
chủ nhiễu loạn không, thường nếu người bệnh 
bị oan gia trái chủ phá thì hay thấy cảnh tượng 
sợ hãi như cọp beo tới dọa hay giật mình giống 
như người gặp ác mộng. Lúc đó người hộ niệm 
đánh thức họ và lớn tiếng nói: Có chúng con ở 
đây, (cụ) đừng lo, quyết tâm niệm Phật đi Nam 
mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam 
mô A Di Đà Phật... Sau đó hết ca phải hồi 
hướng và khai thị cho oan gia trái chủ. Còn nếu 
người bệnh thanh thản niệm Phật thì đó là 
người nghiệp nhẹ, cho nên quang minh của 
Phật đã che chở được cho họ, nhưng cũng phải 
dặn là không sợ bất cứ cái gì, cứ một câu A Di 
Đà Phật mà niệm là giải tỏa hết.  
- Có đôi khi bệnh nhân mê nói lảm nhảm giống 
như người mê nói thì chưa chắc đã phải là do 
oan gia gây nên, mà có khi là do thuốc giảm 
đau gây nên, hoặc nằm nhiều máu huyết lưu 
thông kém nên mơ màng. Chúng ta nên vui vẻ 
bảo họ niệm Phật tiếp. 
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- Dặn người bệnh khi thấy người thân đã chết 
rồi mà tới thì không được nhìn vào mắt của họ, 
vì có những người oan gia trái chủ họ có thần 
thông thu hút như bị thôi miên, không tốt. Chỉ  
một lòng niệm Phật và nhìn ảnh Phật. bảo họ 
nếu thấy cảnh giới thế nào phải báo cho mình 
biết để mình hộ niệm.  
- Khi người bệnh sắp lâm chung tự họ muốn 
tắm gội, thay đổi y phục hay đổi chỗ nằm, thì 
có thể thuận theo nhưng phải hết sức nhẹ nhàng 
và cẩn thận. Nếu họ không thích hoặc đã á khẩu 
không nói được thì không nên miễn cưỡng làm. 
(vì lúc này thân thể người bệnh thường bị đau 
nhức, nếu cố làm thì dễ gây bực tức cho họ)  
- Thời gian bệnh nhân chưa nguy kịch thì có thể 
hộ niệm một vài lần/tuần dần dần 1 lần/ngày.   
Khi thấy tình trạng kém hơn thì vài lần/ngày, 
ban đêm cử người trông nom. Khi đã tới thời 
kỳ nguy kịch thì nên thay nhau hộ niệm liên tục 
(nếu được 24/24 giờ thì rất tốt, vì họ có thể 
vãng sanh bất cứ lúc nào)  
- Số lượng người hộ niệm trong một ca tùy 
theo, ít nhất là 2 người, nhưng không quá đông 
mà ảnh hưởng tới không khí trong phòng (nếu 
phòng thông thoáng thì không sao, vì ở xứ lạnh 
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hay phải đóng cửa kính kín dễ gây ngột ngạt). 
Ban hộ niệm có sự thống nhất mỗi ca là 1 giờ 
hay 2 giờ tùy theo. Khi thay ca thì im lặng, có 
gì trao đổi nên ra ngoài. Sau mỗi ca đều phải 
hồi hướng cho bệnh nhân, cửu huyền thất tổ và 
oan gia trái chủ của họ. (nếu trong bệnh viện thì 
nên hồi hướng cho những vong linh xung quanh 
đó để họ cùng niệm Phật và không cản trở việc 
trợ niệm của mình). Còn nếu người bệnh đã 
nguy kịch và sau khi tắt hơi thì nên ngồi niệm 
liên tục ai cần ra ngoài thì cứ lặng lẽ ra và vào 
không cần thay ca vì lúc này rất cần lực niệm 
Phật mạnh của đại chúng để giúp người bệnh 
được hỗ trợ mạnh bởi tiếng niệm Phật. 
- Đôi khi trong lúc trợ niệm có người nói 
chuyện, thì người tổ trưởng có thể đề nghị 
người nhà lạy Phật, sám hối, và mọi người cùng 
đọc sám hối theo vị tổ trưởng, lúc đó việc nói 
chuyện bị lôi cuốn vào việc sám hối. (Như vậy 
sẽ dẹp được việc nói chuyện của người ta mà 
không bị người ta trách mình nhắc nhở họ, 
khiến họ có thể nổi sân si. Đây là kinh nghiệm) 
- Khi người bệnh đã tắt hơi rồi thì nên ngồi 
cách 1,5 tới 2m, không được dựa và động vào 
giường. Tuyệt đối không được sờ vào người để 
xem hơi nóng, chỉ nhất tâm niệm Phật liên tục 
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ít nhất là 8 giờ, nếu người nhà của người bệnh 
yêu cầu chúng ta có thể niệm thêm 8 giờ hoặc 
hơn. 
- Không phải lo người chết bị cứng hoặc bốc 
mùi hôi. (Nếu bị cứng thì dùng khăn tẩm nước 
nóng đắp lên hoặc nước rượu gừng nóng là nắn 
thẳng được. Nhưng người được vãng sanh thì 
chân tay vẫn mềm mại, sắc diện tươi hồng như 
người ngủ, suốt mấy ngày không bị cứng. Xin 
xem băng vãng sinh của những người được 
vãng sinh tại Việt nam và thế giới). 
- Sau khi hộ niệm hoàn tất, ban hộ niệm bàn 
giao công việc cho gia chủ để họ lo hậu sự, 
nhiệm vụ của ban hộ niệm chỉ tới đây. Sau đó 
mình có thể tham gia cùng việc hậu sự nhưng 
với cương vị là người khách. 
- Khuyên gia chủ nên dùng đồ chay để tiếp 
khách, tốt nhất là phải dùng chay hoàn toàn. 
Nhưng vì nhiều gia đình không thể thống nhất 
được việc ăn chay thì nên mua đồ đã làm sẵn 
nơi khác đưa tới (ví dụ đặt cỗ nhà hàng làm sẵn 
chuyển tới) hoặc mua đồ đã thịt sẵn ngoài chợ. 
Được như vậy người quá cố sẽ có phần phước 
đức lớn.  
- Trường hợp người bệnh vẫn ở nhà thương thì 
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gia đình nên đề nghị nhà thương cho phép hộ 
niệm trước và sau khi lâm chung, thời gian sau 
khi lâm chung được càng lâu càng tốt. (ở Âu 
châu nếu vì lý do tôn giáo họ thường đồng  ý 
cho 8 giờ trở lên, chúng ta tùy cơ, nên tha thiết 
đề nghị họ, họ rất tôn trọng vấn đề tâm linh, 
nhưng không phải chỗ nào cũng được. Cho nên 
nếu biết chắc không thể cứu thân mạng được 
thì nên xin về nhà hoặc tới nơi chăm sóc cho 
những người bệnh không thể cứu chữa (pasif 
aktif) thì việc trợ niệm được bảo đảm hơn. Sau 
khi hộ niệm xong mới báo cho nhà quàn. Tại 
Âu châu chúng tôi xin phép nơi chăm sóc bệnh 
nhân (pasif aktif) niệm Phật đều được đồng ý 
cho niệm 24 giờ sau khi tắt hơi, buổi đêm ta 
phải niệm nhỏ để khỏi ảnh hưởng tới người 
khác) 
- Trong bốn giờ đầu nên khai thị 1 giờ 1 lần sau 
đó có thể 2 giờ 1 lần, người tổ trưởng trợ niệm 
của ca đó đọc văn hồi hướng (các tổ viên đọc 
theo) 
- Sau khi tắt hơi, nếu thấy có hiện tượng không 
tốt thoại tướng càng ngày càng xấu thì phải 
khai thị và xin oan gia trái chủ ngay, nên phóng 
sinh để hồi hướng cho họ và chí thành lạy Phật 
sám hối. (Theo kinh nghiệm của chị Thu Hương 
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BHN Hoa sen Đà nẵng là trong suốt quá trình 
hộ niệm người nhà và BHN liên tục lạy Phật thì 
vong nhân chuyển thoại tướng đẹp rất nhanh 
và kết quả vãng sinh cũng nhanh hơn).  
- Khi hướng dẫn người bệnh đọc lời phát 
nguyện vãng sinh không cần dài dòng mà đi 
thẳng vào vấn đề như: “Nam mô A Di Đà 
Phật, xin Phật cho con về Tây Phương Cực 
Lạc” vì lúc này họ đã yếu khó nhiếp tâm và 
khó nhớ nên chỉ chú trọng TÍN và NGUYỆN 
cho họ để họ niệm Phật (HẠNH) 

 Văn hồi hướng cho người bệnh: 
Nguyện đem công đức này 
Trang nghiêm Phật Tịnh độ 
Hồi hướng cho (tên).....  Pháp danh........ 
Hồi hướng cho oan gia trái chủ và cửu 
huyền thất tổ (gia tiên)  của (tên) 

Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu khổ ba đường 
Nếu có ai thấy nghe 
Đều phát lòng Bồ đề 
Hết một báo thân này 
Đồng sinh Cực Lạc quốc. (1 tới 3lần) 
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Nam mô A Di Đà Phật. 

Văn khai thị cho oan gia trái chủ 
(có thể nói văn khác tuỳ theo, nhưng phải chí thành) 

Chắp tay: Nam mô A Di Đà Phật!  
Kính thưa quý vị có duyên với Phật tử... 

Chúng tôi đại diện cho thân nhân của (cụ...) và 
là những người hộ niệm cho (cụ...) có đôi lời 
thỉnh nguyện chư vị. 

Tôi biết là (cụ...) này cũng là lục đạo phàm 
phu chắc chắn là vì mê mờ nên làm nhiều điều 
sai trái tội lỗi đã gây nên oán thù, mới kết tội 
với quý vị. Nhưng bây giờ cuối đời rồi, (cụ) đã 
ăn năn rồi, đã hối hận rồi, đang niệm Phật để 
cầu về Tây Phương, thì xin thưa quý vị rằng 
Phật nói: “chúng sinh ai mà nghe được danh 
hiệu của Phật A Di Đà mà tin tưởng mà phát 
nguyện vãng sinh về đó thì niệm 10 niệm 
cũng được vãng sinh về.” Quý vị cũng được 
vãng sinh, quý vị cũng được thành Phật, quý vị 
cũng thoát vòng tam giới và quý vị cũng được 
thành Phật cứu độ chúng sinh thoát khỏi tất cả 
khổ ải này. Nay nhân cơ hội này, quý vị nên kết 
duyên với A Di Đà Phật, kết duyên với Tây 
Phương Cực Lạc cùng với chúng tôi hộ niệm 
cho cụ.... này. Chúng ta buông xả những thù 
oán ở cõi trần lao này ra để chúng ta liễu đoạn 
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sinh tử, đi về Tây Phương cùng nhau thành 
Phật cứu độ chúng sinh thì hay hơn. 

Bây giờ nếu quý vị mà hộ pháp cho bà cụ 
này đi về Tây Phương thì công đức của quý vị 
vô lượng vô biên. Rồi chúng tôi ngày ngày 
thành tâm niệm Phật, tu hành hồi hướng cho 
quý vị.  

Nam mô A Di Đà Phật. 
(Khi mình hộ niệm có quang minh của Phật A Di Đà phổ 
chiếu, các Ngài gia trì cho mình thì cũng gia trì cho họ luôn, 
họ sẽ ngộ đạo nhanh và họ sẽ đổi ý hộ pháp cho người bệnh 
hoặc làm ngơ nên người ra đi cũng an toàn) 
(Trong kỹ thuật hộ niệm thì phần này cũng rất quan trọng, vì 
những oan gia trái chủ (vô hình và hữu hình) có sức mạnh 
rất lớn (nghiệp lực) ảnh hưởng tới việc vãng sinh của người 
ra đi. NÊN CẨN THẬN) 

V. Trợ niệm khi lâm chung. 

1. Khi người bệnh hấp hối (không còn khả 
năng tự chủ những cử động của mình, hơi thở 
nặng nề và chậm, giống như đang ngáp ngáp, 
hoặc nhưng như đang hôn mê) 
Đại chúng tiếp tục niệm Phật, Người trưởng 
nhóm lớn tiếng khai thị cho người bệnh theo 
tiến trình sau:  
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a. Gần lâm chung (trong thời gian hấp hối) 
- Lúc này đại chúng lui ra xa cách giường 
khoảng 1,5m, chỉ còn người trưởng nhóm đứng 
theo dõi người bệnh, tổ viên theo dõi sự chỉ đạo 
của người trưởng ca. 
- Đại chúng niệm Phật liên tục không gián đoạn 
để cho người bệnh nương theo tiếng Phật hiệu 
mà niệm theo trong tâm.  
- Người nhà thay nhau chí thành lạy Phật cầu 
Ngài phóng quang tiếp dẫn cho người bệnh. 
- Khoảng 10 tới 15 phút người trưởng ca ghé 
sát vào tai người bệnh nhắc nhở cho người 
bệnh như sau: 
Cụ.... ơi (cụ) sắp xả bỏ báo thân này rồi, (cụ) 
hãy mau mau niệm Phật để theo câu A Di Đà 
Phật mà vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. 
Đây là giờ phút hết sức quan trọng, đừng có 
phân tâm, đừng có chao đảo, cố gắng niệm 
Phật theo chúng (con) chờ A Di Đà Phật đến, 
theo A Di Đà Phật về Tây Phương Cực Lạc. 

Hoặc: 
Phật tử ... Pháp danh ... ơi giờ phút lâm 
chung gần tới rồi, (cụ) hãy thanh tịnh buông 
xả vạn duyên, giữ vững 4 chữ A Di Đà Phật 
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để được đức A Di Đà Phật phóng quang tiếp 
dẫn vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.  
Bây giờ quyết liệt (cụ) nhé và bây giờ cố 
gắng niệm Phật đến hơi thở cuối cùng (cụ) 
nhé. 
- Nên niệm chậm từng chữ mạnh mẽ, rõ ràng, 
chắc chắn theo hơi thở của người bệnh A... Di... 
Đà... Phật... mỗi chữ 1 hơi thở để người bệnh 
còn nương theo ta niệm Phật được. 

Chú ý: Thời điểm này vô cùng quan trọng cho 
việc vãng sinh của bệnh nhân (như làm bài thi), 
chúng ta phải hết sức cẩn thận. Vì bệnh nhân 
phải niệm Phật được tới hơi thở cuối cùng 
(niệm trong tâm) thì mới vãng sinh an toàn.  
Nếu thấy người bệnh thản nhiên nằm thở từng 
hơi một thì rất tốt chúng ta cứ tiếp tục tha thiết 
niệm Phật, lạy Phật như hướng dẫn trên. 
Còn nếu thấy có hiện tượng biến đổi thần sắc 
như: Da tím tái hoặc trắng bạch, mặt mũi méo 
mó, thân thể co rút .v.v… tức là họ đang gặp 
nạn rất nguy hiểm mà lúc này họ không thể nói 
được. Lúc này gia đình phải thành tâm lạy Phật 
xin Ngài gia trì cho người nhà mình và thành 
tâm sám hối với oan gia trái chủ xin họ tha thứ. 
Người trưởng ca phải khéo léo điều giải với 
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oan gia trái chủ, nên làm lễ phóng sinh ngay để 
xin oan gia tha thứ cho người bệnh, đọc VĂN 
PHÁT NGUYỆN SÁM HỐI do Hòa thượng Tịnh 
Không giới thiệu (có đính kèm phía sau). Theo 
kinh nghiệm, làm cách này chiêu cảm oan gia 
rất tốt, thường là sau đó người bệnh không còn 
bị tướng xấu hiện ra nữa. Nói với người bệnh 
“Tất cả cảnh giới hiện đang xảy ra chỉ là giả 
thôi đừng để ý tới, đừng sợ mà chỉ nhiếp tâm 
niệm A Di Đà Phật đợi Đức Phật A Di Đà tới 
tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc.” 
Chúng ta chỉ thành tâm xin oan gia tha thứ cho 
người bệnh chứ tuyệt đối không được dùng 
thần chú hay hình thức nào có tính chất dọa nạt 
hay đánh đuổi oan gia, vì như vậy họ càng giận 
hơn quyết trả thù thì khó an toàn vãng sinh 
được. 
Chúng ta cũng không quên hồi hướng cho các 
hương linh trong nhà vì nhiều trường hợp chính 
người thân đã quá cố của họ ngăn cản việc vãng 
sinh của người bệnh như bịt mắt, bịt miệng 
người bệnh không cho niệm Phật. 

b. Tới giờ phút Lâm chung: (lúc thở thật 
chậm, chậm hơn lúc trước, có thể há miệng 
ngáp ngáp. Chú ý: có những người không ngáp 
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mà từ từ thở chậm dần rồi ra đi)  
Lúc này người bệnh thở chậm hơn (khoảng 5 
tới 7 giây / 1 hơi thở) thì có thể niệm 4 câu A 
Di Đà Phật cho 1 hơi thở. Niệm dứt khoát, 
mạnh mẽ: A Di Đà Phật... A Di Đà Phật... A Di 
Đà Phật...  
- Khi thở thật chậm (khoảng 10 tới 15 giây / 1 
hơi thở hoặc gọi là thở hắt ra) thì chuyển tiếng 
niệm Phật thật nhanh A Di Đà Phật. Di Đà Phật. 
Di Đà Phật... mỗi từ một tiếng khánh, như thúc 
dục, mạnh mẽ như ra trận, một khí thế kiên 
quyết khiến thần thức bệnh nhân không sợ hãi, 
mạnh mẽ, phấn chấn, quyết liệt để đi vãng sinh. 
(giống người xung trận có người cổ vũ phía 
sau) Vì đây là giờ phút rất quan trọng, bệnh 
nhân phải niệm Phật được tới hơi thở cuối cùng 
(niệm thầm trong tâm).  
Người thân phải lạy Phật liên tục cầu mong A 
Di Đà Phật tới tiếp dẫn.  
- Người trưởng ca ghé sát tai bệnh nhân lớn 
tiếng nói: 
Phật tử ..... Pháp danh .... ơi giờ phút lâm 
chung đã tới rồi (cụ) hãy vui vẻ lên, hãy 
buông xả tất cả, mau mau nhiếp tâm niệm 
Phật chờ Phật A Di Đà tới tiếp dẫn. Đừng để 



 - A  -80

ý đến bất kỳ cảnh giới nào khác đang hiện 
ra, cứ nhiếp tâm niệm A Di Đà Phật. Chỉ một 
lòng theo A Di Đà Phật vãng sinh, không 
theo bất cứ một ai khác, dứt khoát chỉ theo A 
Di Đà Phật (cụ) nhé. 
c. Lúc tắt hơi thở (lúc này thở vài hơi rồi từ từ 
dừng lại hẳn, có người co rút một chút như 
rùng mình, có người không động đậy gì mà chỉ 
ngừng thở.) 
(chỉ người trưởng nhóm nói còn đại chúng tiếp 
tục niệm Phật nhanh) 

Cụ.... ơi, (cụ) đã xả bỏ báo thân, xả bỏ vô 
thường của cuộc đời đi về Tây Phương thành 
đạo, thì đây là cơ hội (cụ) phải vui mừng lên, 
vững vàng theo A Di Đà Phật, nhớ niệm theo 
chúng (con) nhé. A Di Đà Phật, A Di Đà 
Phật, A Di Đà Phật.... niệm từng chữ mạnh 
mẽ, rõ ràng, chắc chắn. Niệm A Di Đà Phật 
nhanh, từng chữ từng tiếng khánh, khoảng 15 
phút thì hồi hướng và đọc khai thị sau 15 phút) 

d. Khi hơi thở đã dừng hẳn. (chỉ người 
trưởng nhóm nói còn đại chúng tiếp tục niệm 
Phật) 
Hương linh ... Pháp danh ... ơi !  
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Bao năm (cụ) chờ đợi cái giờ phút này để 
theo A Di Đà Phật vãng sinh về Tây Phương 
Cực Lạc thành đạo, giờ phút này đã đến rồi, 
vui vẻ lên, nhiếp tâm lại để cơ hội này mình 
được vãng sinh thành đạo, nhất định đừng 
có phân tâm. Trong giờ phút này tất cả các 
cảnh giới chỉ là huyễn mộng, là giả, xin (cụ) 
cứ nhiếp tâm niệm câu A Di Đà Phật, theo A 
Di Đà Phật, tuyệt đối không theo một vị nào 
khác. Dứt khoát chỉ theo A Di Đà Phật cụ 
nhé. 
Chúng (con) thành kính cầu nguyện đức từ 
phụ A Di Đà Phật từ bi phóng quang tiếp độ 
cho Hương linh ... Pháp danh ... đủ duyên 
lành vãng sinh Tây Phương Cực Lạc.  
Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế giới đại 
từ đại bi A Di Đà Phật.   

2. Sau giờ phút lâm chung: 
a. Khai thị cho Hương linh khi mới tắt thở 
15 phút. lúc này ngưng niệm Phật, hồi hướng 
xong người trưởng ca khai thị cho vong nhân. 

Văn hồi hướng cho vong nhân: 
Nguyện đem công đức này 
Trang nghiêm Phật Tịnh độ 
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Hồi hướng cho vong nhân .....  Pháp danh....... 
Hồi hướng cho oan gia trái chủ và cửu huyền 
thất tổ (gia tiên)  của vong nhân........ 
Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu khổ ba đường 
Nếu có ai thấy nghe 
Đều phát lòng Bồ đề 
Hết một báo thân này 
Đồng sinh Cực Lạc quốc. 
Nam mô A Di Đà Phật. 

Văn khai thị sau 15 phút 
Nam mô A Di Đà Phật. 
Kính thưa hương linh (cụ) ..... Pháp danh ....... 
Hiện nay hương linh đã xả bỏ báo thân huyễn 
mộng này rồi.  
Chúng (con) nhắc lại cho hương linh được biết 
là phải quyết lòng niệm A Di Đà Phật đi về Tây 
Phương Cực Lạc.  
Bây giờ đây tất cả những gì xảy đến với hương 
linh đều là huyễn mộng hết. Xin hương linh 
nhất tâm nhất dạ niệm A Di Đà Phật để về Tây 
Phương Cực Lạc, tuyệt đối không còn bám víu 
vào bất cứ một cái gì nữa cả. 
Bây giờ hương linh hãy cùng chúng (con) niệm 
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A Di Đà Phật để đi về Tây Phương Cực Lạc. 
Muốn cứu đời mình thì phải về Tây Phương 
Cực Lạc, muốn cứu tổ tiên, cha mẹ, con cháu 
cũng phải về Tây Phương Cực Lạc, muốn độ 
cho Oan gia trái chủ cũng phải về Tây Phương 
Cực Lạc, tất cả phải về Tây Phương Cực Lạc 
hết. Đừng có lưu luyến gì ở đây nữa, hãy một 
lòng một dạ, quyết tâm theo A Di Đà Phật về 
Tây Phương Cực Lạc.  
Phật nói người nào nghe được danh hiệu của A 
Di Đà Phật mà tin tưởng phát nguyện vãng 
sinh, niệm được mười niệm cũng được vãng 
sinh, nếu không được vãng sinh Phật thề không 
thành Phật. Hương linh đã quyết tâm niệm A Di 
Đà Phật, quyết lòng đi về Tây Phương Cực Lạc 
thì chắc chắn được A Di Đà Phật phóng quang 
đến tiếp độ, không thể vì một lý do gì mà quên 
cái nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của 
mình.  
Nguyện cho hương linh (cụ) tỉnh ngộ, giác ngộ 
kịp thời mau mau về với A Di Đà Phật để thành 
đạo vô thượng rồi cứu độ chúng sinh. 
Nam mô A Di Đà Phật. 

b. Khai thị cho Hương linh sau 1 và 2 giờ 
Nam mô A Di Đà Phật. 
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Kính thưa hương linh (cụ) ..... Pháp danh ..... 
Hiện nay hương linh đã xả bỏ báo thân được 1 
(2) giờ. Chúng (con) nhắc lại cho hương linh 
được biết là phải quyết lòng niệm Phật đi về 
Tây Phương Cực Lạc.  
Bây giờ đây tất cả những gì xảy đến với hương 
linh đều là huyễn mộng hết. Xin hương linh 
nhất tâm nhất dạ niệm Nam mô A Di Đà Phật 
để về Tây Phương Cực Lạc, tuyệt đối không 
còn bám víu vào cái gì nữa cả. 
Nếu hương linh cụ đã vãng sinh rồi thì rất là 
tốt. Nếu mà chưa vãng sinh về Tây Phương 
Cực Lạc thì ngay bây giờ đây hương linh hãy 
cùng chúng (con) nệm Phật để đi về Tây 
Phương Cực Lạc. Muốn cứu đời mình thì phải 
về Tây Phương Cực Lạc, muốn cứu tổ tiên, cha 
mẹ, con cháu cũng phải về Tây phương cực lạc, 
muốn độ cho Oan gia trái chủ cũng phải về Tây 
Phương Cực Lạc, tất cả phải về Tây Phương 
Cực Lạc hết. Đừng có luyến lưu gì ở đây nữa, 
hãy một lòng một dạ, quyết tâm theo A Di Đà 
Phật về Tây Phương Cực Lạc.  
Phật nói người nào nghe được danh hệu của A 
Di Đà Phật mà tin tưởng phát nguyện vãng sinh, 
niệm được mười niệm cũng được vãng sinh, nếu 
không được vãng sinh Phật thề không thành 
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Phật. Hương linh đã quyết tâm nệm Phật quyết 
lòng đi về Tây phương cực lạc thì chắc chắn 
được A Di Đà Phật phóng quang đến tiếp độ, 
không thể vì một lý do gì mà quên cái nguyện 
vãng sinh Tây Phương Cực Lạc của mình.  
Nguyện cho Hương linh (cụ) tỉnh ngộ, giác ngộ 
kịp thời mau mau về với A Di Đà Phật để thành 
đạo vô thượng rồi cứu độ chúng sinh. 
Nam mô A Di Đà Phật. 

c. Khai thị cho Hương linh sau 3 giờ. 

Nam mô A Di Đà Phật. 
Kính thưa Hương linh (cụ) ...... Pháp danh ....... 
Nếu giờ này mà Hương linh (cụ) vẫn còn ở đây 
thì xin Hương linh hãy mau mau thức tỉnh mau 
mau giác ngộ niệm Phật để đi về Tây Phương 
Cực Lạc. Một đời (cụ) có phước duyên được 
gặp Phật pháp, trước giờ phút ra đi (cụ) quyết 
lòng niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc thì 
giờ này cái nguyện vãng sinh về Tây Phương 
Cực Lạc cũng phải vững vàng đừng để tâm xao 
xuyến, đừng lưu luyến trần đời nữa, quyết lòng 
niệm Phật đi về Tây Phương Cực Lạc. Tất cả 
những gì đang xảy ra ở đây chẳng qua là huyễn 
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mộng mà thôi, đừng có để tâm tới, một lòng 
một dạ theo A Di Đà Phật (chỉ ảnh Phật) Ngài 
đang phóng quang tới để tiếp dẫn (cụ) về Tây 
Phương Cực Lạc một đời thành Phật, thành Bồ 
tát để mà cứu độ tất cả chúng sinh, cứu độ Oan 
gia trái chủ, cứu độ tổ tiên ông bà, cứu con 
cháu và cứu những người có duyên phận với 
mình. 
Nam mô A Di Đà Phật, mong cho Hương linh 
(cụ) được siêu sinh Tịnh độ.  
Nam mô A Di Đà Phật. 

d. Khai thị cho Hương linh sau 4 giờ. 

Kính thưa Hương linh (cụ) ...... Pháp danh .......  
Từ giờ phút này cho tới 49 ngày Hương linh 
vẫn còn có cơ hội vãng sinh về Tây phương cực 
lạc. Nhưng xin Hương linh nhớ  rằng càng về 
sau càng khó khăn, không tốt gì cả.  
Xin (cụ) nên tỉnh ngộ, quyết lòng đi về Tây 
Phương càng sớm càng tốt. A Di Đà Phật đang 
phóng quang xuống đây để tiếp độ cụ, A Di Đà 
Phật sẵn sàng tiếp độ cho nên nếu bây giờ (cụ) 
còn ở đây thì xin (cụ) mau mau tỉnh ngộ, cùng 
với chư vị đồng tu niệm A Di Đà Phật để về với 
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Phật, về Tây Phương Cực Lạc để mà hoàn 
thành các bản nguyện, không có mong, không 
có cầu, không có sợ, không có luyến lưu bất cứ 
một cái gì hết. 
Lòng thành của chúng con cầu chúc cho Hương 
linh sớm tỉnh ngộ, sớm được siêu sinh Tịnh độ, 
sớm quay lại Ta bà cứu độ chúng sinh. 

Nam mô A Di Đà Phật. 

- Chú ý: trong 4 giờ đầu rất quan trọng vì nếu 
thiện căn lớn, chí nguyện vãng sinh cao thì cảm 
ứng ngay trong những giờ đầu. Cho nên những 
lúc này nên tập chung niệm Phật, lạy Phật thật 
tốt chớ nên sao lãng. (nhiều khi vì niệm Phật 
trước lúc lâm chung nhiều rồi nên khi bệnh 
nhân đã tắt hơi thì ta sơ xuất không tập trung 
người niệm mà đi nghỉ ngơi, lực niệm Phật lúc 
này yếu, khiến việc cảm ứng chậm hơn) 
- Cứ sau 1 giờ, hồi hướng và khai thị một lần 
rồi, tiếp tục niệm Phật không để thời gian gián 
đoạn. Tốt nhất là sau 12 giờ mới thăm thoại 
tướng, còn nếu điều kiện không cho phép thì ít 
nhất cũng phải được 8 giờ.  
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- Chúng ta khai thị chỉ xoay quanh vấn đề nhắc 
nhở Hương linh nhiếp tâm niệm danh hiệu A 
Di Đà Phật, không sợ hãi và không đi theo 
bất cứ người nào khác cho dù là Phật, Bồ 
Tát, Chư Thiên, ông bà,  cha mẹ v.v... mà chỉ 
theo đức Phật A Di Đà để hương linh nhiếp 
tâm, không nói chuyện khác khiến họ động tâm 
mà mất chính niệm. (lời dạy của Hòa Thượng Tịnh 
Không băng số 139 giảng Kinh Vô Lượng Thọ lần thứ 10) 

e. Thăm thoại tướng 
Trước khi thăm thoại tướng chúng ta phải thành 
tâm xin phép hương linh trước để họ hoan hỷ 
cho việc đụng chạm tới thân thể của họ. (vì 
cũng có thể hương linh vẫn còn cảm giác đau 
mà sinh tâm tức giận) 

Kính thưa Hương linh Phật tử ... Pháp danh ..., 
địa chỉ : ........ 
Sau … ngày hộ niệm cho Phật tử, Phật tử đã 
trút hơi thở cuối cùng vào lúc … giờ ngày…tức 
ngày ... Â.L. 
Kính thưa Hương linh! giờ đây thay mặt cho 
toàn thể gia đình và các Phật tử, Ban hộ niệm ... 
chúng con xin Hương linh cho phép xúc chạm 
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tới thân thể của Hương linh để kiểm tra thoại 
tướng, nhằm biết rằng Hương linh sẽ tái sinh 
vào cõi nào để làm tín tâm cho hàng Phật tử sau 
này, mong Hương linh hoan hỷ cho.  
Nam mô A Di Đà Phật. 

Cách thăm thoại tướng. 
Căn cứ theo kinh và lời dạy của các chư Tổ như 
Ấn Quang đại sư, Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm, các tổ đã dùng thân chứng để dạy lại cho 
chúng ta như sau: 
„Đảnh thánh, 
mắt sanh thiên,  
ngực người,  
bụng ngã quỷ,  
bàng sanh ra đầu gối,  
địa ngục gan bàn chân.“ 
Căn cứ như vậy chúng ta sẽ kiểm tra tại 6 điểm 
theo trình tự từ dưới lên trên, xem chỗ nào còn 
điểm nóng ấm.  
 Nếu chỉ còn 1 điểm nóng trên đảnh thì công 
việc trợ niệm đã hoàn mãn. Vì người đó đã 
vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc. Tại sao? Vì 
người đó có đầy đủ TÍN, HẠNH, NGUYỆN niệm 
Phật cầu sinh Cực Lạc lại có thoại tướng như 
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chư Tổ dạy là sinh lên hàng thánh. Nhân, là họ 
niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thì 
quả phải là vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc 
rồi. Chúng ta phải tin tưởng chắc chắn điều này 
đó là y theo kinh và lời dạy của chư Tổ mà 
quyết định chứ không phải tự chúng ta phán 
quyết. 
- Nhưng cũng có thể vài chỗ còn ấm thì chúng 
ta tiếp tục chí thành niệm Phật, lậy Phật cầu 
Ngài phóng quang tiếp dẫn cho vong nhân. 
Đồng thời gia đình phải hứa với vong nhân là  
sẽ thực hiện mong ước của vong nhân (nếu họ 
còn tâm nguyện gì), không phải lo toan gì cho 
gia đình nữa cả mà phải về Tây Phương Cực 
Lạc, nói với họ buông bỏ vạn duyên để về với 
A Di Đà Phật đừng quyến luyến gì nữa.   
Ban hộ niệm khai thị, nhắc nhở vong nhân phải 
kiên quyết vãng sinh, không còn thời gian, 
đừng chần chờ gì nữa, nếu không vãng sinh thì 
ngàn đời ngàn kiếp khó mà gặp lại được cơ hội 
này. Hỏi kỹ người nhà xem vong nhân còn có 
điều gì chưa buông bỏ được, chúng ta phải nói 
để họ buông bỏ thì mới vãng sinh được. Chúng 
ta phải quyết tâm dồn hết tâm chí và tha thiết 
niệm Phật, lạy Phật để cầu Phật gia trì. Phải hạ 
quyết tâm cứu người bằng được cho dù niệm 18 
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hoặc 24 giờ, lúc này chúng ta đặt địa vị như 
người bác sĩ cấp cứu, quyết tâm còn nước còn 
tát, không được nản chí, không bỏ cuộc. Sau 2 
giờ kiểm tra lại một lần. Có nhiều người chỉ sau 
8 giờ đã thành tựu nhưng cũng rất nhiều người 
phải ngoài 20 giờ mới xong. 
Chú ý: Theo kinh nghiệm nhiều khi hơi nóng 
còn ở bụng và ngực là vì vong nhân được đắp 
chăn dầy hơi nóng vẫn còn lưu lại lâu nên ta 
cảm thấy còn ấm. Và theo bác sĩ chuyên khoa 
ung thư của Cộng hòa Séc (Tiệp) thì khối ung 
thư mà tới lúc tự vỡ nó sẽ lớn rất nhanh và tỏa 
ra hơi rất nóng (ông nói nó lớn có khi gấp đôi 
trong vòng một giờ và tỏa hơi rất nóng, nên 
cũng gây hơi ấm ở vùng có khối u.) 
- Khi thấy toàn bộ thân thể hương linh đã lạnh 
mà chỉ còn điểm nóng trên đỉnh đầu, cộng với 
thoại tướng đẹp thì công việc hộ niệm đã hoàn 
mãn, có thể giao cho gia đình lo hậu sự. BHN 
đã xong nhiệm vụ có thể về được, nếu muốn ở 
lại với tư cách cá nhân cũng được. 
Chú ý: Khi thấy thoại tướng đẹp, mềm mại 
chúng ta không nên thăm nhiều quá và không 
nên „biểu diễn“ nhiều quá mà nên tha thiết 
niệm Phật tiếp tục.  
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- Dặn người nhà trong 49 ngày phải thường 
xuyên lạy Phật, niệm Phật để hồi hướng cho 
hương linh. Người nhà nên làm cơm chay để 
cúng cho hương linh và nên làm cỗ chay để đãi 
khách (nếu làm cỗ mặn thì nên đặt làm chớ có 
sát sinh tại nhà mà tạo nghiệp xấu cho hương 
linh và gia quyến). Tốt nhất là gia quyến nên 
phát tâm ăn chay trong thời gian này, nếu 
không được thì cũng nên giảm đỡ việc ăn mặn 
và không được sát sinh tại nhà mà chỉ nên mua 
thịt sẵn về nấu.  

B. CÂU HỎI 

Câu hỏi 1: 
Nếu sau  một thời gian hộ niệm mà bệnh nhân  
ngày càng có tướng xấu thì phải như thế nào? 
Trả lời: 
Phải xem lại người hộ niệm và người được hộ 
niệm. 
Thứ nhất đối với người hộ niệm:  
- Phải cẩn thận khi khai thị 
- Khi niệm Phật phải theo người bệnh mà niệm. 
- Người có âm thanh cao quá (chói tai) hoặc 

khàn quá thì không nên hộ niệm mà làm công 
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việc khác để tránh cho tâm người bệnh bị 
động. 

- Người đang bị bệnh thì không nên hộ niệm. 
- Người hay bị hắt hơi cũng không nên hộ 

niệm. 
- Người mà bình sanh không hợp với người 
bệnh cũng không nên hộ niệm. 

- Người khai thị phải vui, tuyệt đối không được 
ủy mị.  

- Khai thị phải nhắm thẳng vào vấn đề, không 
cần giải thích nhiều. 

- Khai thị cho oan gia trái chủ. 
Thứ hai đối với gia đình của bệnh nhân. 
- Gia đình không được ủy mị 
- Phải thành tâm lạy Phật sám hối thay cho 
người bệnh, tâm cầu nguyện Phật phóng 
quang để gia trì cho người bệnh. 

Dùng hình thức như phần điều giải oan gia đã 
nêu, để điều giải oan gia và hướng cho hương 
linh nhiếp tâm quyết cầu vãng sinh về Tây 
phương cực lạc. 
Hỏi gia đình xem người bệnh còn vướng mắc 
điều gì để tìm cách hóa giải cho hương linh xả 
bỏ được mà yên lòng ra đi. (Thường là vợ con 
hương linh nói với họ để họ yên tâm không 
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phải bận tâm, không quyến luyến nữa.) 

Câu hỏi 2: 

Nếu ta đến mà người bệnh đã chết rồi thì phải 
làm sao? 
Trả lời: 
Chúng ta có thể lớn tiếng khai thị đại loại như 
sau: “Bác ơi bác ở trong cảnh khổ quá rồi, 
chúng tôi đang cứu bác đây, Phật A Di Đà đang 
phóng quang cứu bác đây, bây giờ bác nghe 
chúng tôi thì A Di Đà Phật sẽ tới phóng quang 
cứu độ bác, đừng có sợ cảnh giới đó nữa, hãy 
bỏ hết đi, tất cả là giả hết đừng có sợ, hãy niệm 
Phật đi bác... Đừng có thấy sấm chớp mà sợ, 
thấy gió bão mà sợ, tất cả là giả hết, hãy niệm 
Phật đi, hình A Di Đà Phật đây, Ngài cứu độ tất 
cả chúng sanh kể cả bác, miễn là bác tin, có 
chút cơ hội đây, hãy niệm Phật đi. Nam mô đại 
từ đại bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Nam mô 
A Di Đà Phật (hãy thành tâm niệm 30 phút rồi 
lại khai thị)  
Thành tâm niệm Phật trong 8 giờ vẫn có thể 
cứu được. Người nhà phải sám hối thay cho 
người chết, người hộ niệm niệm Phật và khai 
thị gấp. 



 - A  -95

C. CÁC TÀI LIỆU CHO VIỆC TRỢ NIỆM 

1. BA BÀI KHAI THỊ CHO OAN GIA TRÁI CHỦ 
CỦA HÒA THƯỢNG TỊNH KHÔNG 

I. CHÚNG ĐẲNG OAN GIA TRÁI CHỦ.  
Phật nói: 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". 
Do bốn thứ duyên này mà tương hợp. Hà huống 
tập khí và nghiệp chướng của chúng sanh sâu 
nặng, sống thiếu ân nghĩa, bố thí đức huệ thì ít, 
kết oán thì nhiều, do đó mà luân hồi trong lục 
đạo từ vô lượng kiếp đến nay để oan oan tương 
báo, khổ không kể xiết.  
- Chúng ta nhờ nhiều đời vun trồng thiện căn, 
nên nay gặp được chánh pháp cho nên phải một 
lòng quy y Tam Bảo, nghe lời Phật dạy, đoạn ác 
tu thiện. 
Phật dạy: "Tất cả các pháp là vô sở hữu, tất 
kính không, bất khả đắc". Cho nên phải trừ hết 
tất cả những oán kết của những gì đã qua, nhất 
là đối với những kẻ oán thù của ta, khi họ bị 
suy yếu bệnh khổ. Chúng ta có thể xả bỏ thù 
xưa, giữ tâm ý tốt hộ trì giúp đỡ họ, lấy ân báo 
oán, biến oán thành thân dù sống trong biển 
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nghịch mênh mông, chúng ta đã bước lên con 
đường quang minh rộng lớn để lìa khổ được 
vui.  
- Nguyện thường nghe kinh, niệm Phật, không 
cho gián đoạn, nhất tâm cầu sanh Tịnh Độ, tất 
sẽ được chư Phật hộ niệm, viên mãn vô thượng 
Bồ Đề. Duy nguyện chư nhân giả y giáo phụng 
hành, hãy luôn nghĩ như vậy.  

II. ĐỊA CHỦ VÀ TẤT CẢ CHƯ QUỶ THẦN CHÚNG.  
Phật nói:  "Nhất thiết chúng sanh bổn lai thành 
Phật" nhưng chỉ vì vọng tưởng, chấp trước mà 
không được chứng đắc. Chúng ta ngày nay gặp 
được chánh pháp nên chí thành quy y Tam Bảo, 
tuân theo giáo pháp của Phật, sám trừ nghiệp 
tội, nỗ lực tu hành, nếu như tùy thuận tuân theo 
tham, sân, phiền não, tạo ác quấy phá thì thật là 
đáng tiếc. Đối với những người bệnh khổ suy 
yếu của nhân gian, cần phải từ bi hộ niệm, chớ 
nên quấy phá khiến họ bất an.  
- Nên nhớ, nếu như chúng sanh không có Phật 
pháp, biển nghiệp mênh mông thì không thể 
thoát ly ; thiện ác báo ứng như hình với bóng, 
luân hồi do nghiệp lực dẫn dắt, hôm nay chư vị 
tuy là đọa ác đạo nhưng vẫn có thể nắm bắt cơ 
duyên, nghe kinh, niệm Phật, đoạn ác tu thiện, 
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tích công lũy đức, lấy tâm yêu thương chân 
thành, hóa giải vô lượng oán thù, hộ trì chánh 
pháp, nhất tâm cầu sanh A Di Đà Tịnh Độ.  
- Đây là nhân duyên trăm ngàn muôn kiếp khó 
gặp được, duy nguyện nhân giả luôn hiểu biết 
điều này để y giáo phụng hành.  

III. ĐỆ TỬ.............. (tên người đọc) 
- Kính thưa oan gia trái chủ từ vô thỉ kiếp! 
- Mười phương chư Phật thì A Di Đà đệ nhất, 
cửu phẩm độ sanh, oai đức vô cùng cực, 
nguyện cùng quy y, sám hối tội chướng, phàm 
được bao nhiêu phước thiện, chí tâm hồi 
hướng, nguyện cùng niệm Phật, cảm ứng tùy 
hiện, kiến văn tinh tấn, đồng sanh cực lạc, kiến 
Phật ngộ đạo, chuyển ác thành thiện, chuyển 
mê thành ngộ, chuyển oán thành thân, cùng làm 
pháp lữ, để cùng nhau chuyển biển nghiệp 
thành biển Liên Trì, chư Phật độ sanh duy 
nguyện ngã thỉ kiếp. Oan gia trái chủ nghe pháp 
mầu này tín thọ phụng hành.  

*Đệ tử Tam Bảo (tên).......................... 
Đảnh Lễ.  

HT Tịnh Không chứng minh 
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2. PHÁP NGỮ CỦA TỊNH KHÔNG PHÁP SƯ 

 Chúng ta đời đời kiếp kiếp học Phật tu hành 
không được thành tựu, không có biện pháp 
thoát khỏi luân hồi, là vì có oan gia trái chủ đến 
gây phiền phức, làm ma chướng. Người không 
học Phật, không biết hóa giải oán thù, vì vậy 
oan oan tương báo khổ không kham nổi. Người 
học Phật, đối với tất cả chúng sanh bất luận họ 
đến đòi nợ hoặc trả nợ đều khuyên họ niệm 
Phật, như vậy có thể chuyển tất cả thiện ác, oán 
thành Pháp duyên, nhân tình thế gian cũng có 
thể chuyển thành Pháp quyến thuộc tu hành 
mới được thành tựu. 
 Mọi người đều có nghiệp chướng, nếu 
không có nghiệp chướng sẽ không phải sanh 
đến thế gian này. Làm sao để tiêu trừ nghiệp 
chướng? Cổ đức khai thị rằng phương pháp tốt 
nhất là niệm Phật A Di Đà. 
 Để giúp các vị cư sĩ trong quá trình tu hành 
không bị chướng ngại, như lý như pháp, tiêu trừ 
nghiệp lực, cùng hội một thuyền, thuận qua bờ 
giác, dưới đây, Tôi xin giới thiệu phương pháp 
tiêu trừ nghiệp lực của Trịnh Hạ Tường Sư phụ 
như sau: 



 - A  -99

LỜI DẠY CÁCH GIẢI TRỪ OÁN THÙ CỦA  
OAN GIA TRÁI CHỦ  

Do Hòa Thượng Tịnh Không giới thiệu 

1. Đầu tiên khuyên dạy cách giải trừ oán thù 
Tôi tên (xxx), những oan gia trái chủ trên mình 
Tôi (tức nghiệp lực, của một bộ phận nào trên 
thân thể) xin quý vị hãy nghe rõ, từ vô thủy 
kiếp đến nay, vì Tôi bị mê hoặc trong thế giới 
Ta Bà, trong nhiều kiếp luân hồi, trong lúc vô ý 
đã làm tổn hại đến quý vị, khiến cho quý vị 
phải thọ vô lượng tội nghiệp trong lục đạo luân 
hồi, hứng chịu biết bao đau khổ, tăng thêm biết 
bao phiền não, Tôi thường cảm thấy tội chướng 
sâu nặng hối hận vô cùng. Tất cả đều do Tôi mê 
hoặc vô tri tạo nên, đời này nhờ nguyện lực từ 
bi gia hộ của Phật, Tôi được kết Pháp duyên 
với Phật, Tôi không quên quý vị, thành khẩn hy 
vọng quý vị cùng nhau học Phật, niệm Phật tu 
hành, tranh thủ sớm ngày tu thành chánh quả. 
Đồng thời hy vọng quý vị tha thứ cho Tôi, đừng 
trả thù Tôi, nếu quý vị nhất định muốn báo thù 
Tôi, Tôi cũng không có cách nào lẫn tránh, vì 
nhân đó là do Tôi tạo ra, nên cũng phải chấp 
nhận quả báo, nhưng nếu như vậy đối với quý 
vị  cũng không có lợi ích gì, chỉ khiến quý vị 
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cảm thấy khoái lạc nhất thời, nhưng đến cùng 
quý vị không giải quyết được vấn đề căn bản, 
vì quý vị không những không tránh được sanh 
tử, cùng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Tôi 
nhận thấy cách này tổn người lại không ích lợi 
gì cho chính mình, đối với hai bên chúng ta đều 
không tốt lành, vì vậy Tôi thành khẩn hy vọng 
quý vị cùng Tôi học Phật, niệm Phật hiệu A Di 
Đà. Xin ghi nhớ chỉ cần quý vị thâu lại thân 
tâm, niệm thánh hiệu A Di Đà, một niệm tương 
ứng, tu gì được nấy. Nhưng chúng Tôi hy vọng 
quý vị đừng tu nhân thiên quả báo, cố gắng tu 
tập, phát bồ đề tâm, nhứt tâm chuyên niệm A Di 
Đà Phật thánh hiệu, chỉ cần tu hành đúng pháp, 
tất nhiên đắc đạo tu thành chánh quả. 
2. Quy y tam bảo cho oan gia trái chủ 
Tôi tên là... oan gia trái chủ trên thân tôi (tức 
nghiệp lực) quý vị hãy nghe rõ, quý vị không 
nghe Tam bảo, không hiểu quy y, cho nên thọ 
khổ luân hồi. Nay Tôi truyền thọ Quy y tam 
bảo, quý vị phải lắng nghe, Tôi niệm một lần, 
quý vị hãy theo Tôi niệm một lần  
(phải niệm ba lần)  

 Quy Y Phật, Quy Y Pháp, Quy Y Tăng. 
 Quy Y Phật, lưỡng túc tôn, 
 Quy Y Pháp, ly dục tôn, 
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 Quy Y Tăng, chúng trung tôn. 
 Quy Y Phật, không đọa địa ngục 
 Quy Y Pháp, không đọa ngã quỷ, 
 Quy Y Tăng, không đọa bàng sanh. 

 (Niệm 3 lần) 

Lễ Quy Y viên mãn, bây giờ Tôi vì quý vị niệm 
Thánh hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng. Xin 
mời quý vị thâu lại thân tâm, cùng Tôi chuyên 
tâm trì niệm Thánh hiệu A Di Đà Phật. 

3. Niệm xong thánh hiệu, vì oan gia trái chủ, 
tụng Tâm Kinh  

MA HA BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH 

Quán-tự-tại Bồ-tát, hành thâm Bát-nhã Ba-
la mật-đa thời chiếu kiến ngũ-uẩn giai 
không, độ nhất thiết khổ ách.  

Xá-Lợi-Tử! Sắc bất dị không, không bất dị 
sắc; sắc tức thị không, không tức thị sắc; thọ, 
tưởng, hành, thức, diệc phục như thị.  

Xá-Lợi-Tử! Thị chư Pháp không tướng, 
bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng 
bất giảm. Thị cố không trung, vô sắc, vô thọ, 
tưởng, hành, thức; vô nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, 
thân, ý; vô sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp; 
vô nhãn giới, nãi chí vô ý-thức-giới, vô vô-
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minh diệc, vô vô-minh tận, nãi chí vô lão tử, 
diệc vô lão tử tận; vô khổ, tập, diệt, đạo; vô 
trí diệc vô đắc. 

 Dĩ vô sở đắc cố, Bồ-đề tát-đỏa y Bát-nhã-
ba-la mật-đa cố tâm vô quái-ngại; vô quái-
ngại cố vô hữu khủng-bố; viễn ly điên-đảo 
mộng tưởng; cứu cánh Niết-bàn, Tam-thế 
chư Phật, y Bát-nhã-ba-la mật-đa cố đắc A-
nậu-đa-la tam-miệu tam-bồ-đề. 

Cố tri Bát-nhã Ba-la-mật-đa, thị đại-thần 
chú, thị đại minh chú, thị vô-thượng chú, thị 
vô đẳng đẳng chú, năng trừ nhứt thiết khổ, 
chơn thiệt bất hư. 

Cố thuyết Bát-nhã-ba-la-mật-đa chú, tức 
thuyết chú viết: Yết-đế Yết-đế, Ba-la yết-đế, 
Ba-la-tăng yết-đế, Bồ-đề. Tát bà ha.  

4. Tụng xong Tâm Kinh, vì oan gia trái chủ, tụng  

Chú Vãng Sinh 
Nam-mô a di đa bà dạ, Ða tha dà đa dạ, Ða địa 
dạ tha. A di rị đô bà tỳ, A di rị đa tất đam bà tỳ, 
A di rị đa tì ca lan đế, A di rị đa, tì ca lan đa, Dà 
di nị dà dà na, Chỉ đa ca lệ ta bà ha. 21 lần. 

5. Lời kết thúc: 
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Tất cả oan gia trái chủ trên thân Tôi, lúc nãy 
Tôi vừa quy y Tam Bảo cho quý vị, tụng niệm 
Phật hiệu A Di Đà Phật hai ngàn tiếng, tụng 
Tâm Kinh một lần, tụng Chú Vãng Sanh 21 lần. 
Những pháp ngữ này đều tặng cho quý vị, hy 
vọng quý vị đừng làm chướng ngại cho Tôi, 
mau rời khỏi thân Tôi, tìm một chỗ tốt lành mà 
tu hành, phá mê khai ngộ, minh tâm kiến tánh, 
lìa khổ được vui, vãng sanh Tây Phương thế 
giới Cực Lạc. 

 Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần) 

Kệ Hồi Hướng 
Nguyện đem công đức này 
Trang nghiêm Phật Tịnh Độ 

Trên đền bốn ơn nặng 
Dưới cứu khổ tam đồ 
Nếu có ai thấy nghe 
Đều phát lòng bồ đề 
Hết một báu thân này 
Đồng sanh cõi Cực Lạc. 

Chú giải cho phần trên: 
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1. Nhất tâm chuyên niệm vạn đức hồng danh A 
Di Đà Phật, có thể tiêu tai chướng, phá mê 
khai ngộ, thuận đạt bờ giác. 
2. Khi nghiệp lực hiện tiền, tu hành tinh tấn, 
nhức đầu, đau chân hoặc các bộ phận khác 
trên thân thể không khỏe, có thể dùng phương 
pháp này. 
3. Trong lúc tu hành gặp chướng ngại, dùng 
phương pháp này, đừng dùng những văn hồi 
hướng khác, nên tụng Chú Vãng Sanh siêu độ 
cho họ vãng sanh, tức là hồi hướng cho họ rồi, 
phương pháp này linh nghiệm, xin quý đồng tu 
chứng nghiệm 


