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Lời Ngõ 

Minh Tuệ tôi vô phước sanh ra trong thời mạt pháp, 

lúc giặc giã, học hành dở dang, phải đi lính, đi học 

tập cải tạo. Mãi đến 70 tuổi mới xuất gia, thọ sa di 

giới, tỳ kheo giới. May mắn thay tôi về trú xứ chùa 

Tịnh Luật, một năm sau được nhập thất tịnh tu. Lúc 

bấy giờ may mắn tôi chỉ được đọc qua vài sách Tịnh 

độ, nên tôi niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc quốc. 

Nhập thất, rặt ròng chuyên niệm Phật A Di Đà, 4 

năm sau tôi được nhập tâm, đạt Bất Niệm Tự Niệm. 

Vâng lời thầy trụ trì tôi ra thất, chia xẻ kinh nghiệm 

tu trì với Phật tử từ năm 2009 đến ngày nay. Kết quả 

trong 25 Tiểu bang có gần 300 vị (Tỳ kheo, Tỳ kheo 

ni và Phật tử) nhập tâm và Bất Niệm Tự Niệm. 

Nhưng căn cứ lời dạy của quý Thầy, chư Tổ, tôi có 

quan niệm sai lầm như sau: 

- Trước giờ phút lâm chung, hành giả phải có 

chánh niệm, Phật Di Đà mới lai nghinh, tiếp dẫn. 

- Hành giả niệm Phật phải đạt tầng công phu 

thấp nhứt là thành phiến, thành khối, Bất Niệm Tự 

Niệm mới bảo đảm vãng sanh. 

- Hành giả niệm Phật phải dứt trừ vọng tưởng, 

dẹp trừ phiền não, tâm phải thanh tịnh, giảm bớt 

tham, sân, si, trì trai, nghiêm trì giới luật không trái 

phạm, phải tu tam phước (Kinh Quán Vô Lương 

Thọ). 
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Nhưng Nhị Tổ Thiện Đạo Đại sư, ngài là A Di Đà 

Phật hóa thân, ngài nói quan niệm trên hoàn toàn 

SAI LẦM, những chuyện đó hoàn toàn không liên 

can, dính dấp gì đến việc vãng sanh cả. Vãng sanh là 

nương tựa vào công đức, oai khai thị, khuyên nhũ, 

niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc. Người sắp chết 

vâng lời niệm Phật theo, liền thành tựu nghiệp vãng 

sanh nên gọi là “Lâm chung nghiệp thành”. 

Nhờ vậy người này vừa tắt hơi thở (lâm chung) liền 

được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc theo 

đúng nguyện thứ 18 trong 48 đại nguyện của Phật A 

Di Đà. 

Có vài Phật tử nói với tôi Thầy dạy chúng con niệm 

Phật cầu vãng sanh là Thầy độ sanh, nhưng Thầy 

chưa dạy chúng con giúp thân nhân chúng con chết 

được vãng sanh là Thầy chưa độ tử, như vậy Thầy 

chưa chu toàn nhiệm vụ cứu độ chúng sanh. 

Tôi thấy có lý, nên mấy tháng nay tôi nghiên cứu việc 

cứu độ Trung ấm thân. Đọc nhiều sách mà hay nhứt 

là quyển “Giáo lý bí mật Thân trung Ấm” do Nguyên 

Pram soạn thảo. 

Tôi nhận thấy độ tử còn dễ hơn độ sanh nhiều. Vì 

sao? Thân trung ấm là thân tâm tưởng, thân tâm 

linh, không phải thân vật lý, không bị nhục thân ngăn 

che, nên thân trung ấm thông minh hơn lúc sanh tiền 

gấp 9 lần, nhạy cảm hơn, có 4 thần thông là thiên 
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nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông và tha 

tâm thông. Nhờ vậy nên: 

- Khi Trung ấm thân muốn vãng sanh, bằng thần 

túc thông, tự đến Cực Lạc (vãng sanh ngay). 

- Khi Trung ấm thân niệm “Nam Mô A Di Đà 

Phật”, liền được Phật A Di Đà tiếp dẫn vãng sanh 

ngay tức khắc. 

Dễ quá, sung sướng quá phải không? Nhưng ngặt nỗi 

là trung ấm thân bị nhiều nỗi khổ khác bức bách, nên 

Trung ấm thân không biết mà muốn, hay niệm Phật 

để được vãng sanh dễ dàng như vậy.  

- Quý vị muốn biết thêm chi tiết, kính xin quý vị 

hãy lên webside “niemphatanduong,org” mục Diễn 

Đàn Phật pháp. Nơi đây hằng ngày tôi đều đăng một 

bài pháp về Tịnh độ. 

Nhị Tổ Thiện Đạo đại sư còn dạy thêm : “Hành giả 

Tịnh độ chỉ cần: Tin nhận sự cứu độ của Phật A Di 

Đà. Chuyên tâm xưng danh hiệu Phật A Di Đà và 

Nguyện vãng sanh Cực Lạc là đủ rồi không cần gì 

khác cả”. 

Kết quả hành trì có 2 loại: 

- “Bình Sanh Nghiệp Thành” và “Lâm chung 

nghiệp thành”. 

- “Bình Sanh Nghiệp Thành” có nghĩa là, lúc 

bình sanh (đương thời) ngay sau khi xưng danh hiệu 

Phật A Di Đà thì ngay lập tức thành tựu tịnh nghiệp 



Cứu Độ Trung Ấm Thân 

4 

vãng sanh. Hành giả niệm Phật suốt đời thì khi lâm 

chung chắc chắn vãng sanh bất luận tình huống xấu 

đến mức nào ví như đang ngủ, hôn mê bất tĩnh, á 

khẩu, tinh thần hốt hoảng (khi bi tai nạn máy bay, xe 

cộ, thú dữ v.v) đau ốm, không niệm Phật được, vẫn 

được vãng sanh như thường (vì tịnh nghiệp vãng 

sanh đã thành tựu từ lâu rồi). 

“Lâm chung nghiệp thành”: Những người suốt đời 

làm ác, chưa hề biết tu niệm Phật, trước giờ phút lâm 

chung, tướng địa ngục đã hiện ra. May thay gặp thiện 

trí thức khai thị giúp hành giả biết Niệm Phật Di Đà 

cầu vãng sanh Cực Lạc nhờ vậy mà được giải thoát. 

Mặt khác để cứu độ vong nhân, tôi cố gắng hoàn 

thành gấp quyển sách này nhằm giúp cho quý vị sớm 

biết để hướng dẫn ngay cho thân nhân biết trước 

ngay khi còn sống, để họ có ý thức trước. Sau này 

nhắc lại là Trung ấm Niệm Phật ngay liền được vãng 

sanh Cực Lạc như ý. 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Viết xong ngày 30/4/2020 tại Niệm Phật Đường An 

Dưỡng (Houston, Texas, USA). 

 

 

   Nam Mô A Di Đà Phật 



Thích Minh Tuệ 

5 

I- CHẾT  

1. Là con người hễ có sanh là có tử, nó là quy luật 

tự nhiên, không một ai tránh khỏi cái chết. Thế mà 

lắm người sợ chết. Sợ cũng không khỏi. Điều quan 

trọng là sau cái chết là gì ? Chết không phải là hết. 

Dòng sanh mạng con người dài vô tận. 

Từ vô thỉ kiếp đến nay mỗi một người trong chúng ta 

sanh rồi tử, tử rồi sanh không biết bao nhiêu lần rồi, 

chưa hết đâu, nó còn tiếp diễn mãi mãi không thôi, 

đến vô lượng kiếp trong tương lai. Chết bỏ thân này, 

cởi bỏ chiếc áo dơ bẩn này để mặt chiếc áo khác (kiếp 

sau). Áo sau tốt hay xấu hơn áo hiện tại là tùy thuộc 

vào nghiệp hiện tại của mình. 

2. Người xưa dạy: 

Dục tri tiền thế nhân, đương kim thọ giả thị. 

Yếu tri lai thế quả, kim sanh tác giả thị. 

Nghĩa là: 

Muốn biết kiếp trước mình đã gieo nhân gì,  

hãy nhìn việc mình thọ nhận hiện tại. 

Muốn biết kiếp sau mình sẽ nhận quả nào,  

hãy nhìn việc mình đang làm hiện tại 

Đức Phật dạy: Con người chết rồi được lại thân 

người ít như đất dính ở đầu ngón tay, mất thân người 

nhiều như đất ở ngoài đại địa. 
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Khủng khiếp quá, đáng sợ quá phải không? Tại sao 

Vậy? Vì con người thời mạt pháp này tạo ác nghiệp 

nhiều hơn thiện nghiệp. 

Mất thân người có nghĩa là bị đọa vào tam ác đạo là 

địa ngục ngạ quỷ và súc sanh thời gian cả triệu triệu 

năm, dài quá dài. Điển hình khi cất túc xá cho đức 

Thế Tôn, Ngài Xá Lợi Phất thấy tổ kiến trên khu đất 

đó, Ngài nói tổ kiến này bảy lần đức Phật ra đời rồi 

mà kiến vẫn còn là kiến. Mỗi lần đức Phật mới ra đời 

cách nhau trên một triệu năm. Kiến đâu làm gì ác, 

sao mà không được tiến thân, bởi vì kiến nó chấp 

thân nó là kiến. 

3. “Muốn chết tốt hãy sống cho tốt”. Hiểu biết 

như vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? PHẢI TU! 

- Muốn được tái sanh làm người phải tu Nhân 

đạo. Phải thọ Tam Quy, Ngủ giới. Giữ gìn kỹ ngủ giới 

là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, 

không nói dối và không uống rượu. 

- Muốn tái sanh về cõi Trời thì phải tu Thiện Đạo 

thọ và giữ gìn kỹ Thập Thiện giới là không sát sanh, 

không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không 

nói thêu dệt không nói lưỡi hai chiều, không nói lời 

hung ác, không tham, không sân, không si. 

- Muốn thoát khỏi sinh tử luân hồi thì phải tu 

Tịnh Độ, 

Niệm Phật A Di Đà, Cầu Vãng sanh Cực Lạc Quốc. 
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Nên nhớ: Vãng sanh Cực Lạc là chuyển phàm thành 

Thánh, thoát sinh tử luân hồi, đạt bất thối chuyền, 

sống vô lương thọ, một đời thành Phật. 

Thiền Tịnh Tứ Liệu Giản : 

Có Thiền, không Tịnh Ðộ 

Mười người, chín chần chừ, Nếu ấm cảnh hiện tiền. 

Chớp mắt đi theo nó. 

Không Thiền, có Tịnh Ðộ 

Vạn người tu, vạn đỗ. Chỉ được thấy Di Ðà, Lo chi 

chẳng khai ngộ. 

Có Thiền, có Tịnh Ðộ 

Khác nào hổ thêm sừng. Ðời này làm thầy người. Ðời 

sau thành Phật, Tổ. 

Không Thiền, không Tịnh Ðộ 

Giường sắt và cột đồng, Muôn kiếp với ngàn đời, 

Trọn không ai nương dựa. 

Tổ Mật Tông Ti-Lô-Pa xưa có lời “cái chết thực sự 

không phải là chết mà là con đường dẫn đến sự giác 

ngộ viên mãn”. Thật vậy, chết là xả bỏ báo thân này, 

mãn nghiệp (trả hết nợ cũ) một niềm vui lớn. Hơn thế 

nữa, hành giả Tịnh độ, chết liền được Đức Phật A Di 

Đà tiếp dẫn vãng sanh Cực Lạc Quốc. Vãng sanh là 

thoát khỏi sinh tử luân hồi khổ đau, chuyển phàm 

thành Thánh, thành Bồ tát. Đắc vô sanh pháp nhẫn 
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(không còn sanh tử luân hồi) bất thối chuyển, sống vô 

lượng thọ, Một đời thành Phật, cứu độ chúng sanh. 

Quả thật chết là con đường dẫn đến sự giác ngộ viên 

mãn, nếu chúng ta có TU. Bởi vậy hành giả Cực Lạc, 

không sợ chết mà hằng ngày cố gắng niệm Phật 

chuyên càng chuyên hơn, mong được chết sớm ngày 

nào tốt thêm ngày nấy. 

Nam Mô A Di Đà Phật 

 

II- HÔ HẤP NHÂN TẠO 

Làm thế nào biết được người ta sắp chết? 

Đây là một vấn đề rất vi tế. Đứng trên phương diện y 

lý mà nói thì người đột nhiên tắt thở vẫn chưa bị coi 

như là đã chết. Hơi thở ra mà không có vào có thể do 

nhiều nguyên nhân, phải hô hấp nhân tạo trước. 

1. Đầu tiên, đặt nạn nhân nằm ngửa, hai tay hai 

chân xuôi theo chân. 

2. Bắt mạch ở cổ (bằng ngón trỏ và ngón giữa, các 

ngón khác không được đụng vào cổ nạn nhân) xem 

coi còn sinh khí hay không. Nếu không thì phải tiếp 

hơi lập tức: 

a. Bịt mũi nạn nhân, rồi dùng miệng của mình áp 

dính với miệng nạn nhân (hoặc dùng ống bơm) 

mà thổi không khí vào. Xem ngực của nạn nhân 
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có phồng lên, xẹp xuống hay không, nếu không thì 

tiếp tục bịt mũi nạn nhân rồi thổi tiếp. 

b. Làm như vậy ba lần, nếu không có kết quả thì 

lập tức để hai tay của mình tréo vào nhau, đặt tay 

vào giữa ngực của nạn nhân, hai tay phải đặt ở 

trên chấn thủy, rồi dùng sức nhấn đúng 14 lần. 

Nếu không có động tịnh thì làm ba lần như vậy, 

đồng thời, kêu người dựt tóc mai của nạn nhân. 

c. Nếu vẫn không có động tịnh gì thì lập tức điểm 

vào hai bộ Thốn của nạn nhân xem coi động tịnh 

ra sao, nếu không có mạch cũng chưa phải là 

tuyệt vọng… Hãy chẩn mạch ở hai mắt cá của nạn 

nhân xem sao (bên trong chớ không phải bên 

ngoài). Nếu không có động tịnh gì thì có thể đi đến 

kết luận là nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng. 

Không có nghĩa là Thần thức của nạn nhân đã 

thoát ra. 

3. Thời gian mà hơi thở cuối cùng đi ra và thời 

gian mà tất cả các cơ quan bên trong thân thể con 

người ngừng hoạt động có thể trải qua vài phút cho 

đến nhiều giờ, cũng lắm khi trọn cả ngày. Đó là do 

nghiệp lực chủ trì mà có mau chậm, hoặc do bệnh tật, 

hoặc còn muốn trăn trối, do tu hành v.v… mà cố 

gắng duy trì nơi thân. 

Đối với những người đã nhận được vài lễ Quán đảnh 

và thực hành thiền quán thì thân thể của họ có thể là 

ở của những bậc thần linh của Mật tông. 
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III- DUY THỨC TÔNG 

Duy Thức Tông chủ trương rằng: 

1. Thần thức ra từ đảnh là về cảnh giới Thánh. 

2. Thần thức ra từ mắt là về cảnh giới Trời. 

3. Thần thức ra từ ngực là về cảnh giới Người. 

4. Thần thức ra từ dưới rún bốn lóng tay (đan 

điền) là về cảnh giới Thú. 

5. Thần thức ra từ đầu gối là về cảnh giới Ngạ 

quỷ. 

6. Thần thức ra từ chân là về cảnh giới Địa ngục. 

 

IV- PHƯƠNG PHÁP KHIẾN CHO 

THẦN THỨC CỦA VONG NHÂN 

ĐI LÊN CỬA THANH TỊNH MÀ 

THOÁT RA 

1. Phải xét xem chỗ nào trong thân của vong nhân 

còn ấm trước, nên nhớ chớ có chạm mạnh vào người 

chết. Nếu có máy đo thân nhiệt thì hay nhứt. Nếu có 

chỗ đương ấm chẳng hạn như ở vùng ngực, còn các 

chỗ khác đều lạnh thì phải biết rằng Thần thức của 

kẻ ấy vẫn còn. 
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Khi ấy phải y theo pháp môn mà vong nhân tu tập lúc 

lâm thời mà to tiếng niệm, hoặc cùng nhau niệm 

Phật, tụng Thần chú, tiếng chuông không ngớt, và 

nên dùng phương pháp vận chưởng để giúp đỡ cho 

Thần thức của vong nhân theo đó đi dần lên đến đỉnh 

môn mà thoát ra. 

Phương pháp vận chưởng là đưa hai tay ngang nhau 

vần chuyển thuận theo chiều kim đồng hồ mà đi lên, 

và phải úp hở trên chỗ ấm, không nên cho động đến 

thân, phải cách thân độ nửa tấc. Pháp môn nầy chỉ có 

thể thành tựu nếu và chỉ nếu người sử dụng vận 

chưởng biết dùng “lửa tam muội” để đẩy Thần thức 

lên đỉnh môn. 

Hai mắt phải chăm chú nơi hai tay và thầm tưởng 

tượng Thần thức của vong nhân phải theo tay mình 

mà đi trở lên đến đỉnh môn. 

Miệng thì thầm khấn rằng: 

Nam Mô Đại từ đại bi A Di Đà Phật, Xin Ngài tiếp 

dẫn cho hương linh tên… Pháp danh… sẽ từ trên 

đỉnh môn mà ra, và sanh về thế giới Cực Lạc phương 

Tây của Ngài. 

Như vậy, tinh thần chăm chú, tay vần, miệng niệm, cả 

ba nghiệp đều thi hành, nếu mỏi thì đổi người khác 

luân phiên nhau tiếp. Hoặc nửa ngày hoặc một ngày, 

không nên nửa chừng mà thôi nghỉ. Phải làm cho đến 

khi khắp các chỗ trong thân đều lạnh hết, chỉ còn lưu 

lại một chút hơi ấm trên đỉnh môn mới thôi. 
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Thần thức của vong nhân đã được hồng danh của 

Phật (hoặc Thần chú) và tiếng chuông cảnh tỉnh 

không thôi; lại được vận chưởng tâm thần chăm chú 

trợ niệm không nghỉ, thì hoặc chậm hoặc mau, chắc 

chắn sẽ phải xoay trở lên trên đỉnh môn mà ra và 

được thấy Phật Vô Lượng Quang, vãng sanh Cực Lạc 

quốc. 

Phải nhờ người có lòng từ bi và biết phương pháp 

cứu độ Thân Trung Ấm, chớ không phải bạ đâu nhờ 

đó, khiến cho vong nhân tủi hờn thì không hay. Bà 

con, quyến thuộc không ai được khóc lóc, kể lể, than 

van, cũng không được ăn thịt, uống rượu, phải hết 

lòng trợ giúp người quá cố vãng sanh Cực Lạc. 

 

V- ĐỊNH NGHĨA, TÍNH CHẤT, 

NĂNG LỰC THÂN TRUNG ẤM. 

Thân trung ấm là thân trung gian giữa thân khi lâm 

chung (Tử hữu) và thân sẽ tái sanh (Sanh hữu). Thân 

này do tâm tưởng sanh. Sau khi thần thức rời khỏi 

xác, thần thức mê man ba ngày rưởi sau liền có thân 

trung ấm. (ngoại trừ những vị có cực trọng nghiệp, 

họ sẽ siêu hay đọa trước hay ngay khi chết nên không 

có thân trung ấm). Nếu trước khi lâm chung thần 

thức bị hôn mê rồi chết thì thần thức tiếp tục hôn mê 

suốt ba ngày rưỡi. Sau khi tỉnh lại liền có thân trung 

ấm. 
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Thân này không có hình tướng, chỉ là làn khói nhẹ, 

nên không có bóng trong gương, và không có hình 

bóng dưới ánh sáng mặt trời. 

Thân này đầy đủ sáu căn, dù khi sanh tiền bị khiếm 

khuyết. Ví như khi sống bị mù mắt, cụt tay cụt chân, 

bấy giờ mắt sáng và đầy đủ tứ chi. Mình không nghe, 

không thấy họ (trung ấm), nhưng họ thấy và nghe 

mình nói. 

Trí tuệ họ sáng suốt gấp chín lần khi sanh tiền, do 

vậy những gì trước đây họ không hiểu bây giờ được 

nghe, hay nhớ lại họ liền hiểu ngay (điều này giúp ta 

dễ khai thị, giảng giải Phật pháp cho họ tự hành hầu 

được giải thoát sanh tử luân hồi). 

Họ có tứ thần thông như : thiên nhãn thông, thiên nhĩ 

thông, thần túc thông và tha tâm thông. Nhờ vậy khi 

họ nhớ thân nhân ở Việt Nam họ liền có mặt truớc 

người đó ở Việt Nam. Lúc ấy ở Mỹ, khi cúng cơm hay 

khai đạo cho họ, mình gọi tên họ là họ có mặt ngay, 

để hưởng thực hoặc nghe pháp. Họ không có thân xác 

thịt ngăn che, hạn chế nên khi họ nghĩ tưởng hay 

mong muốn điều gì thì điều đó thành hiện thực ngay. 

Ví như họ nhớ Tây Phương Cực Lạc thì cảnh Tây 

Phương Cực Lạc hiện ra ngay. 

Họ muốn vãng sanh Cực Lạc liền được vãng sanh 

Cực Lạc. Cảm giác họ nhạy bén, dễ thay đổi, tiện lợi 

cho việc khai thị, thức tỉnh họ, chuyển hoá tư tưởng 

họ hướng thượng.Vậy thì phương cách cứu độ người 
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thân lâm chung trong vòng 49 ngày đầu nên thường 

xuyên, liên tục hộ niệm, khai thị hướng dẫn người 

thân hãy niệm Phật A Di Đà và phát Nguyện Vãng 

sanh Cực lạc quốc, liền được toại nguyện như ý. 

Trong những ngày đầu họ không biết là họ đã chết, 

họ rất muốn nhập lại xác thân của họ mà nhập không 

được. Họ lẩn quẩn quanh xác chết. Họ thấy thân 

nhân khóc kể, họ bảo đừng khỏc kể nữa, họ chưa 

chết, mà thân nhân nào hay biết gì đâu, cứ mãi khóc 

kể ngày càng thảm thiết hơn, họ bực tức vì không 

nghe lời họ. Họ thấy người thân chia chát vật dụng, 

của cải của họ, họ tức giận bị mất của. Họ nghe thấy 

con cháu cãi vả tranh giành gia tài, họ tức giận lũ con 

cháu bất hiếu. 

(Mỗi lần họ sanh tâm sân giận này là một nhân tái 

sanh vào địa ngục, vô tình thân nhân đã hại họ rồi ! 

thật đáng tiếc lắm vậy!!! Chúng ta hãy cẩn trọng!). 

Lưu ý: 

- Tâm giận dữ đưa đến địa ngục. 

- Tâm tham lam đưa đến quỹ đói. 

- Tâm ngu si đưa đến súc sinh. 

- Tâm nhục dục đưa đến người. 

- Tâm ganh ty ̣ghen ghét đưa đến a-tu-la. 

- Tâm kiêu mạn đưa đến trời. 
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Vb-Vãng Sanh Cực Lạc Quốc Ta 

Được Những Gì? 

Dù chúng ta là bạc địa phàm phu, là kẻ cực ác, thập 

ác, ngũ nghịch, phỉ báng chánh pháp, nhứt xiêng đè, 

vong nhân (Trung Ấm thân) v.v...chỉ cần chúng ta 

niệm Nam Mô A Di Đà Phật hay A Di Đà Phật thì 

đức Phật A Di Đà liền hiện diện cứu độ, tiếp dẫn 

chúng ta vãng sanh Cực Lạc Quốc. Khi chúng ta vãng 

sanh Cực Lạc quốc thì chúng ta được những gì? 

1- Lập tức chuyển phàm thành Thánh, chứng 

Thập Địa Bồ Tát. 

2- Có đủ 6 phép thần thông, thiên nhãn thông, 

thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc 

mạng thông và lậu tận thông. 

3- Đắc Vô sanh pháp nhẫn (thoát sanh tử luân 

hồi). 

4- Sống Vô lượng thọ, sống mãi cho đến khi thành 

Phật. 

5- Đạt Bất thối chuyển, tu tiến một đời thành 

Phật. 

6- Hằng ngày trực tiếp thọ nhận sự giáo hóa của 

đức từ phụ Di Đà. 

7- Trí tuệ , biện tài và công đức gần như Đẳng 

giác Bồ Tát. 
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8- Đặc biệt Sơ Tổ Thiện Đạo đại  sư nói: “Cực Lạc 

là Vô Vi Niết Bàn”. Vậy vãng Sanh tức chứng nhập 

Vô Vi Niết bàn, Vãng sanh là bình đẳng vãng sanh, 

không có phẩm vị cao thấp. 

9- Ở cõi Cực Lạc hoàn  toàn hưởng thụ những 

điều vui sướng cùng cực. Ở đó từ khổ còn không có, 

huống gì có sự khổ ư? 

10- Ăn, mặc, ở hoàn toàn như ý, muốn cái gì đều có 

thứ ấy như ý. 

11- Chỉ cần tiếp xúc cây Bồ đề đạo tràng liền 6 căn 

(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý) thanh tịnh. 

12- Tắm nước bát công đức trong ao thất bảo thì 

tất cả tội chướng đều tiêu diệt. 

13- Hằng ngày cúng dường, thỉnh pháp vô số chư 

Phật khắp mười phương. 

14- Chỉ có văng sanh Cực Lạc, rồi sau trở về Ta bà 

cứu  độ chúng sanh (trong đó có thân nhân của 

mình). 

15- Đoàn tựu gia đình (Ông bà, cha mẹ, vợ chồng, 

anh chị em, bạn bè, con, cháu cùng vãng sanh, cùng ở 

chung, đồng gặp gỡ nhau, cùng sách  tấn nhau tu 

hành. Ở Ta bà chết rồi, chia lìa, mỗi người đi một 

nẻo, dẫu gặp nhau vẫn không biết). 

16- Tất cả những thuận lợi nói trên, tự lực ta chẳng 

có gì, hoàn toàn nhờ vào sức gia trì của đức từ phụ Di 

Đà. Nam Mô A Di Đà Phật. 



Thích Minh Tuệ 

17 

VI-CHƯ PHẬT, CHƯ BỒ TÁT 

TIẾP DẪN 

1. Khoảng giữa ngày Thứ Nhứt và ngày 

Thứ Hai. 

Ở NGÀY NẦY ĐỨC ĐẠI NHỰT NHƯ LAI XUẤT 

HIỆN. 

NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN LUÔN KHAI THỊ 

SÁCH TẤN NHƯ SAU: 

Nầy Trung Hữu! Hãy cố gắng đi theo Quang minh 

màu xanh cực kỳ rực rỡ kia. 

Hãy biết ơn đức Đại Nhựt Như Lai vì đại bi mà Ngài 

hiện thân ra tiếp rước khiến cho mình được giải thoát. 

Nếu cố gắng nghĩ như vậy, và khẩn cầu sự gia hộ nơi 

đức Đại Nhựt Như Lai thì tự tâm và Quang minh xanh 

cực kỳ rực rỡ của đức Như Lai sẽ hợp làm một. Sự hợp 

nhứt này, hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô 

A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để 

được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành 

Phật. 

Nếu vẫn chưa giác ngộ, và cũng còn phân vân, thì do 

năng lực của thiện nghiệp lôi kéo Trung Hữu sẽ đi 

vào một cảnh giới khác. 
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2. Ngày Thứ Hai. 

ĐỨC BẤT ĐỘNG NHƯ LAI XUẤT HIỆN. 

Ở NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN 

LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU: 

Hãy cầu nguyện lên đức Bất Động Như Lai và chư 

Thánh Chúng, xin chư Phật Bồ tát gia hộ khiến cho 

Trung Hữu thoát khỏi những khủng bố của Thân 

Trung Ấm. 

Trung Hữu phải nhớ rằng Quang minh cực trắng kia 

là Trí quang hợp cùng với Tâm đại bi, phải hợp nhứt 

cùng với luồng Quang minh cực trắng nầy. 

Hãy cố gắng nhận ra rằng Quang minh cực trắng lưu 

xuất từ chư Phật Bồ tát cùng Bản tâm của Trung Hữu 

y hệt như nhau trên Bản chất; không có sự khác biệt 

giữa bản tâm và Quang minh. 

Trong ngày thứ hai này nếu có đức tin vững chắc vào 

đức Bất Động Như Lai và chư vị Bồ tát thì bi trí của 

Ngài sẽ kết hợp làm một với chân tâm của Trung 

hữu, Chỉ có cách này hoặc Trung hữu hãy gấp rút 

niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực 

Lạc quốc, để được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải 

thoát, thành Phật. 

Nếu vẫn chưa giác ngộ, và cũng còn phân vân, thì do 

năng lực của sân tâm lôi kéo Trung Hữu sẽ đi vào 

một cảnh giới khác. 
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3. Ngày Thứ Ba. 

ĐỨC PHẬT BẢO SANH XUẤT HIỆN. 

Ở NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN 

LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU: 

Bằng vào sự thành kính và nhứt tâm bất loạn hướng về 

đức Bảo Sanh Như Lai và chư vị Bồ tát, Trung Hữu sẽ 

hiệp nhứt Bản tâm với Quang minh màu vàng ròng 

cực kỳ rực rỡ và hãy để nó an nghỉ trong tình trạng tự 

nhiên. 

Hãy cố gắng nhận ra rằng Quang minh màu vàng ròng 

cực kỳ rực rỡ lưu xuất từ chư Phật Bồ tát cùng Bản 

tâm của Trung Hữu y hệt như nhau trên Bản chất; 

không có sự khác biệt giữa Bản tâm và Quang minh. 

Nếu đạt được sự giải thoát trong ngày thứ ba, hoặc 

Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 

Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để được sanh về cõi 

Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật. 

Nếu vẫn chưa giác ngộ, và cũng còn phân vân thì 

Trung Hữu sẽ đi vào một cảnh giới khác. 

4. Ngày Thứ Tư. 

ĐỨC PHẬT VÔ LƯỢNG QUANG XUẤT HIỆN 

Ở NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN 

LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU: 
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Bằng vào sự thành kính và nhứt tâm bất loạn hướng về 

đức Vô Lượng Quang Như Lai và chư vị Bồ tát Trung 

Hữu sẽ hiệp nhứt Bản tâm với Quang minh màu đỏ 

cực kỳ rực rỡ. 

Hãy cố gắng nhận ra rằng quang minh màu đỏ cực kỳ 

rực rỡ lưu xuất từ Chư Phật cùng bản Tâm của Trung 

Hữu y hệt nhau như trên Bản Chất; không có sự khác 

biệt giữa Bản tâm và Quang minh rực rỡ. 

Nếu đạt được sự hợp 

nhứt trong ngày thứ tư 

này hoặc Trung hữu hãy 

gấp rút niệm Nam Mô A 

Di Đà Phật, Nguyện vãng 

sanh Cực Lạc quốc, để 

được sanh về cõi Tịnh 

độ, để được giải thoát, 

thành Phật. 

Nếu vẫn chưa giác ngộ, và cũng còn phân vân thì 

Trung Hữu sẽ đi vào một cảnh giới khác. 

5. Ngày Thứ Năm. 

ĐỨC BẤT KHÔNG THÀNH TỰU NHƯ LAI XUẤT 

HIỆN. 

Ở NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN 

LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU: 

Bằng vào sự thành kính và nhứt tâm bất loạn hãy 

hướng về đức Bất Không Thành Tựu Như Lai và chư 
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vị Bồ tát thì Trung Hữu sẽ hiệp nhứt Bản tâm với 

Quang minh màu xanh lá cây cực kỳ rực rỡ kia. 

Hãy cố gắng nhận ra rằng Quang minh màu xanh lá 

cây cực kỳ rực rỡ lưu xuất từ chư Phật Bồ tát cùng 

Bản tâm của Trung Hữu y hệt như nhau trên Bản 

chất; không có sự khác biệt giữa Bản tâm và Quang 

minh. 

Nếu đạt được sự giải thoát trong ngày thứ năm này 

hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà 

Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để được sanh 

về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật. 

Nếu vẫn chưa giác ngộ, và cũng còn phân vân thì 

Trung Hữu sẽ đi vào một cảnh giới khác tức là ngày 

thứ sáu (6). 

Trong năm ngày đầu sau khi chết mỗi ngày sẽ có một 

vị Phật, tuần tự là Đai Nhựt Như Lai, Bất Động Như 

Lai, Bảo Sanh Như Lai, Phật A Di Đà, Bất Không 

Thành Tựu Như Lai đến trước mặt Thân Trung Ấm. 

Quý Ngài phóng hào quang chói lòa thẳng đến tim 

Thân Trung Ấm, bấy giờ Trung Ấm Thân đừng sợ, 

đừng bỏ chạy trốn, mà phải nghĩ đó là hào quang của 

Tự Tánh mình, hãy hòa nhập vào nó, tức thì được 

giải thoát. 

Nếu vẫn chưa giải thoát, và cũng còn phân vân thì 

Trung Hữu sẽ đi vào một cảnh giới khác. 
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Niệm Phật Thành Phật 

Niệm Ma Thành Ma 

6. Ngày thứ sáu. 

NĂM VỊ PHẬT XUẤT HIỆN: 

Ở NGÀY NẦY, NGƯỜI HỘ NIỆM PHẢI LUÔN 

LUÔN KHAI THỊ SÁCH TẤN NHƯ SAU: 

Năm vị Phật: 

(1- Đại Nhựt Lai, 2- 

Bất Động Như lai, 3- 

Bảo Sanh Như lai, 4- 

A Di Đà Như Lai, 5- 

Bất Không Thành 

Tựu Như Lai) đồng 

xuất hiện cùng một 

lúc phóng hào quang 

năm màu sáng chói, 

rực rở để nhiếp độ vong linh. 

Tất cả chư Phật, Bồ Tát, chư Phụng Giáo, Hộ Pháp, 8 

vị thủ môn thần tọa thủ bốn cửa và 42 vị Thiện thần 

không phải là ai xa lạ mà chính là từ Vô cấu thức 

huyễn hiện trước mắt Trung Hữu. 

Trung Hữu hãy cố gắng nhận ra rằng chư Phật từ các 

Phật độ xuất hiện để tiếp độ Trung Hữu. 
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Trong thực tế, toàn bộ Mạn đà la từ bốn phía nhập vào 

trái tim của Trung Hữu như bông sen có bốn cánh và ở 

chánh giữa hoa sen tức là trái tim thì có trung tâm đàn 

nhập vào. 

Quang minh của chư Phật hiện ra từ Vô cấu thức của 

Trung Hữu. Mặc dầu, chư vị từ tự tâm huyễn hiện, 

nhưng điều trọng yếu nhứt là Trung Hữu phải nhận ra 

điều nầy. 

Đồng thời, Trung Hữu cần phải biết rằng chư vị là 

Bản Thể của vị Thần hộ mệnh của Trung Hữu, đấng 

mà Trung Hữu cố gắng hiệp nhứt trong suốt quãng đời 

tu tập trong thời gian còn sống. 

Một lần nữa, bốn Trí quang của bốn đức Phật của 

bốn phương đồng lúc ấy đều chiếu đến trung tâm trái 

tim của Trung Hữu. 

Trung Hữu cần phải biết rằng những Quang minh nầy 

đều phát xuất từ Vô cấu thức của Trung Hữu. Hãi hiệp 

nhứt cùng các luồng Quang minh nầy lập tức chớ có 

chần chờ! 

Nếu Trung Hữu có thể hiệp nhứt tâm mình với tứ trí 

thì tự tánh chân thật của tánh không (sunyata) sẽ 

chiếu rọi Trung Hữu, và Trung Hữu sẽ đạt được sự 

giải thoát. 

Mặc dù chấp trước rất sâu nặng vào các thứ ánh sáng 

nầy, Trung Hữu cần phải từ bỏ chúng mà không cần 
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phải đắn đo suy nghĩ, và hãy an trụ trong sự tĩnh 

lặng! 

Trung Hữu cần phải nhứt tâm cầu nguyện lên Ngũ 

Như Lai: 

Than ôi! Từ lâu con bị Ngũ độc khống chế 

Lưu chuyển trong vòng sanh tử luân hồi 

Nguyện Ngũ Bộ Như Lai gia trì và hướng dẫn 

Cho con trên đường Quang minh của Tứ trí 

Nguyện Ngũ Phật mẫu gia hộ cho con 

Thoát vòng ảnh hưởng của sáu thứ ánh sáng bất tịnh 

Vượt qua tất cả mọi chướng ngại của Thân Trung Ấm! 

Nguyện con được sanh về chư Tịnh độ của Ngũ Như 

Lai. 

Bài nguyện trên giúp cho Trung Hữu giữ chánh niệm, 

bởi vì chỉ cần một niệm tham luyến các thứ ánh sáng 

của Lục đạo khởi lên cũng đủ để cho mình bị tái sanh 

trong vòng Sanh tử Luân hồi (Samsara). Nếu điều 

nầy xảy ra, việc Trung Hữu thọ thân người và được 

giác ngộ rất là hiếm có. 

Tuy nhiên, trong lúc nầy, vẫn còn có ba (3) cơ hội có 

thể đạt được sự giải thoát: 

1. Nhận ra Trí quang rồi hiệp nhứt với nó. 

2. Hãy để cho mình hòa cùng Quang minh của Ngũ 

Bộ. 
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3. Dùng năng lực mạnh mẽ của lòng tin kết hợp với 

đại bi của chư Như Lai. 

Trung Hữu sẽ được giải thoát chỉ cần an trụ trong sự 

Nhứt Tâm bất loạn, Đại bi của chư Phật cũng từ Bản 

tâm ta lưu xuất mà hiển hiện, vì vậy, cả hai có thể hiệp 

nhứt không có gì trở ngại. 

Lòng tin, sự tu tập và những lời cầu nguyện chí thành 

trong thuở sanh thời đóng một vai trò vô cùng quan 

trọng khi thọ Thân Trung Ấm sau khi chết (Trung 

Hữu). Người chân chánh tu hành, một phen phát tâm 

Vô thượng Bồ đề không phải để cầu danh, để được bọn 

cụ phược phàm phu khen ngợi, mà phải quyết đạt được 

Giác ngộ trong đời nầy, đây là chỗ đặc thù của Phật 

giáo vậy. 

Quang minh của Ngũ Như Lai bình đẳng vô phân biệt 

chiếu soi tất cả chúng sanh không sót thừa, kể cả bọn 

ngoại đạo, tà kiến, hủy báng Tam Bảo, điều nầy xảy ra 

vì có ba nguyên nhân chánh: 

1. Chúng sanh cũng do Ngũ Ấm giả hợp mà thành. 

Bản thể của Ngũ Ấm (sunyata) vốn không khác với 

bản thể của Ngũ Như Lai (sunyata). Nhìn thấy chư 

Phật chính là một cách khác để nhìn Ngũ Ấm. 

2. Đại bi tâm (vì “Ta là Phật đã thành còn các 

ngươi là Phật sẽ thành”). 

3. Tâm bình đẳng vô phân biệt (vì “tất cả chúng 

sanh đều có Phật Tánh”). 
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Ngoài ra thân thể của chúng sanh được dệt nên bằng 

Ngũ Đại (ở thể Động), vì vậy Ngũ Phật Mẫu (đại diện 

cho Ngũ Đại ở thể Tịnh) nên quí Ngài cũng quyết đến 

để cứu độ vong nhân. 

Cũng vậy, Quang minh của chư Phật Mẫu bình đẳng 

vô phân biệt chiếu soi khắp tất cả chúng sanh không 

sót thừa, nhưng có rất ít người có khả năng nhận ra. 

Nếu Trung hữu thấy được và nhận ra trí quang của 

chư Như Lai, Phật Mẫu và chư Phật tử cũng chính là 

quang minh thanh tịnh của Trung hữu, hoặc Trung 

hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện 

vãng sanh Cực Lạc quốc, để được sanh về cõi Tịnh 

độ, để được giải thoát, thành Phật. 

Nếu vẫn chưa nhận ra Tâm Bổn Nguyện thanh tịnh 

của mình vào lúc nầy (thường là như vậy!) thì Trung 

Hữu sẽ tiếp tục dấn thân phiêu lưu trên bước đường 

đầy chông gai phía trước. 

7. Ngày Thứ Bảy. 

CHƯ TRÌ MINH VƯƠNG (VIDYADHARAS)  

XUẤT HIỆN. 

Trung Hữu bước sang ngày thứ bảy, chư Trì Minh 

Vương bắt đầu xuất hiện, các luồng Quang minh 

nhiều màu sắc khác nhau từ trung tâm của cổ lưu 

xuất ra chiếu rọi khắp nơi, đây là bản chất của Ngữ 

Bí Mật của chư Như Lai. 
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Nên nhớ, năm (5) vị Trì Minh Vương và năm (5) vị 

Trì Minh Phi (Vidyadhari) là Hóa thân của Ngũ Như 

Lai và Ngũ Phật Mẫu cùng chư Bồ tát quyến thuộc, 

chớ không phải thứ quỷ thần tầm thường của Tam 

giới. Năm vị Trì Minh Vương là những biểu tượng 

của Pháp thân (Dharmakaya). Nhưng vì nghiệp lực 

xấu ác khiến cho Trung Hữu khiếp sợ trước quí Ngài. 

Cũng như các phần trước, bất cứ những hành vi nào 

dù là thuận theo hay phản kháng khởi lên đối với chư 

vị Thần linh, và các Quang minh màu sắc khác nhau 

thì Trung Hữu cần phải biết rằng chúng chỉ là do tự 

tâm của Trung Hữu huyễn hiện. 

Lúc nầy chính là lúc mà Trung Hữu phải tập trung tư 

tưởng để quán chiếu về các Trí quang và cầu nguyện 

sự gia hộ của chư Phật Bồ tát, nhứt là các vị Trì Minh 

Vương thì Trung Hữu sẽ được giải thoát. 

Hỡi chư Trì Minh Vương ! Xin hãy thương xót con 

Hướng dẫn con về Tịnh độ Dakpacachod của quí Ngài  

Bởi vô minh che lấp từ vô thỉ cho đến nay  

Mãi lang thang trong vòng sanh tử luân hồi 

Con không biết đường lối tu tập chân chánh 

Nguyện chư Trì Minh Vương gia hộ cho con 

Khiến con đắc được Tứ trí và Quang minh thanh tịnh  

Vượt qua tất cả mọi chướng ngại của Thân Trung Ấm! 
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Nguyện con chóng viên thành quả vị Phật. 

Trong năm ngày đầu sau khi chết mỗi ngày sẽ có một 

vị Phật, tuần tự là Đại Nhựt Như Lai, Bất Động Như 

Lai, Bảo Sanh Như Lai, Phật A Di Đà, Bất Không 

Thành Tựu Như Lai đến trước mặt Thân Trung Ấm. 

Quý Ngài phóng hào quang chói lòa thẳng đến tim 

Trung Ấm, bấy giờ Trung Ấm đừng sợ, đừng bỏ chạy 

trốn, mà phải nghĩ đó là hào quang của Tự Tánh 

mình, hãy hòa nhập vào nó, hoặc Trung hữu hãy gấp 

rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh 

Cực Lạc quốc, để được sanh về cõi Tịnh độ, để được 

giải thoát, thành Phật. 

Nam Mô A Di Đà Phật 

8. Ngày Thứ Tám. 

PHẬT ĐẠI TRƯỢNG PHU XUẤT HIỆN 

Trong ngày thứ tám, đức Đại Nhựt Như Lai hiện 

thân phẫn nộ thành vị Phật Đại trượng phu (Buddha 

Heruka) xuất hiện trước Trung Hữu. 

Trên thực tế, vị Phật Đại trượng phu nầy phát xuất 

từ trung tâm não bộ của Trung Hữu! Nếu Trung Hữu 

nhận ra điều nầy và quán tưởng Ngài là vị thần hộ 

mệnh của mình và hiệp nhứt cùng Ngài thì tâm của 

Trung Hữu và Ngài sẽ không bao giờ tách rời nhau 

nữa. hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di 

Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để được 

sanh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật. 
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Nếu vẫn chưa đạt được sự giải thoát thì Trung Hữu 

phải trải qua ngày thứ chín. 

9. Ngày Thứ Chín. 

KIM CANG ĐẠI TRƯỢNG PHU XUẤT HIỆN 

Trong ngày thứ chín, đức Bất Động Như Lai hiện 

thân phẫn nộ thành Kim Cang Đại trượng phu 

(Vajra Heruka) xuất hiện trước Trung Hữu. 

Trên thực tế, Kim Cang Đại trượng phu phát xuất từ 

phía đông não bộ của Trung Hữu! 

Đừng sợ hãi tướng mạo hung dữ của họ! Đừng vị sự 

phẫn nộ của họ mà kinh hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu 

Trung Hữu nhận ra rằng Ngài chỉ là huyễn hiện của 

tự tâm, Ngài chính là vị thần hộ mệnh của mình và 

hiệp nhứt cùng Ngài hoặc Trung hữu hãy gấp rút 

niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực 

Lạc quốc, để được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải 

thoát, thành Phật. 

Nếu vẫn chưa đạt được sự giải thoát thì Trung Hữu 

phải trải qua ngày thứ mười. 

10. Ngày Thứ Mười. 

BẢO ĐẠI TRƯỢNG PHU XUẤT HIỆN 

Trong ngày thứ mười, đức Bảo Sanh Như Lai hiện 

thân phẫn nộ thành Bảo Đại trượng phu (Ratna 

Heruka) xuất hiện trước Trung Hữu. 
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Trên thực tế, Bảo Đại trượng phu phát xuất từ phía 

nam não bộ của Trung Hữu! Đừng sợ hãi tướng mạo 

hung dữ của họ! Đừng vì sự phẫn nộ của họ mà kinh 

hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu Trung Hữu nhận ra 

rằng Ngài chỉ là huyễn hiện của tự tâm, Ngài chính là 

vị thần hộ mệnh của mình và hiệp nhứt cùng Ngài, 

hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà 

Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để được sanh 

về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật. 

Nếu vẫn chưa đạt được sự giải thoát thì Trung Hữu 

phải trải qua ngày thứ mười một. 

11. Ngày Thứ Mười Một. 

LIÊN HOA ĐẠI TRƯỢNG PHU XUẤT HIỆN 

Trong ngày thứ mười một, đức Vô Lượng Quang 

Như Lai hiện thân phẫn nộ thành Liên Hoa Đại 

trượng phu (Padma Heruka) xuất hiện trước Trung 

Hữu. 

Trên thực tế, Liên Hoa Đại trượng phu phát xuất từ 

phía tây não bộ của Trung Hữu! Đừng sợ hãi tướng 

mạo hung dữ của họ! Đừng vì sự phẫn nộ của họ mà 

kinh hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu Trung Hữu nhận 

ra rằng ngài chỉ là huyễn hiện của tự tâm, Ngài chính 

là vị Thần hộ mệnh của mình và hiệp nhứt cùng Ngài, 

hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà 

Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để được sanh 

về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật. 
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Nếu vẫn chưa đạt được sự giải thoát thì Trung Hữu 

phải trải qua ngày thứ mười hai. 

12. Ngày Thứ Mười Hai. 

YẾT MA ĐẠI TRƯỢNG PHU XUẤT HIỆN 

Trong ngày thứ 

mười hai, đức Bất 

Không Thành 

Tựu Như Lai hiện 

thân phẫn nộ 

thành Yết ma Đại 

trượng phu 

(Karma Heruka) 

xuất hiện trước 

Trung Hữu. 

Trên thực tế, Yết 

Ma Đại trượng phu phát xuất từ phía bắc não bộ của 

Trung Hữu! Đừng sợ hãi tướng mạo hung dữ của họ! 

Đừng vì sự phẫn nộ của họ mà kinh hoàng! Chớ thù 

ghét họ! Nếu Trung Hữu nhận ra rằng Ngài chỉ là 

huyễn hiện của tự tâm, Ngài chính là vị Thần hộ 

mệnh của mình và hiệp nhứt cùng Ngài, hoặc Trung 

hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện 

vãng sanh Cực Lạc quốc, để được sanh về cõi Tịnh 

độ, để được giải thoát, thành Phật. 

Nếu vẫn chưa đạt được sự giác ngộ lúc nầy thì Trung 

Hữu sẽ phải đương đầu với các quỷ thần khác của 

ngày thứ mười ba. 



Cứu Độ Trung Ấm Thân 

32 

Trong giai đoạn quyết liệt này Trung ấm chọn đường 

tái sanh. Chọn sao cho tốt ? 

13. Ngày Thứ Mười Ba. 

TÁM (8) VỊ NỮ GAURIS SẼ XUẤT HIỆN, THÂN 

THỂ SÁNG RỰC RỠ. 

Trung Hữu! Chớ sợ hãi! Mặc dù thị hiện thân phẫn 

nộ và hung mãnh, nhưng tâm Nàng từ bi vô lượng! 

Nếu vẫn chưa đạt được sự giác ngộ lúc nầy thì Trung 

Hữu sẽ phải đương đầu với các quỷ thần khác của 

ngày thứ mười ba. 

Trên thực tế, tám (8) Gauris nầy phát xuất từ tám 

hướng của não bộ của Trung Hữu! Xuất hiện trước 

mặt Trung Hữu bên cạnh Ngũ Bộ Heruka. Đừng sợ 

hãi tướng mạo hung dữ của các nàng! Đừng vì sự 

phẫn nộ của họ mà kinh hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu 

nhận ra rằng tám (8) nàng đây chỉ là tự tâm huyễn 

hiện, hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A 

Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để 

được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành 

Phật. 

Nếu vẫn chưa đạt được sự giải thoát thì Trung Hữu 

sẽ phải đương đầu với: 

Tám (8) vị nữ Tỳ xá già (Pisacinis) thân thể sáng rực 

rỡ, sẽ xuất hiện. 
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Các vị Tỳ xá già hình người đầu thú sẽ từ nơi não bộ 

của Trung Hữu mà lưu xuất. 

Trung Hữu! Chớ sợ hãi! Mặc dù thị hiện thân phẫn 

nộ và hung mãnh, nhưng tâm nàng từ bi vô lượng. 

Trên thực tế, tám (8) Tỳ xá già nầy phát xuất từ tám 

hướng của não bộ của Trung Hữu! Xuất hiện trước 

mặt Trung Hữu bên cạnh Ngũ Bộ Heruka. Đừng sợ 

hãi tướng mạo hung dữ của họ! Đừng vì sự phẫn nộ 

của họ mà kinh hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu nhận ra 

rằng tám (8) nàng đây chỉ là tự tâm huyễn hiện, hoặc 

Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 

Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để được sanh về cõi 

Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật. 

Nếu vẫn chưa đạt được sự giải thoát thì Trung Hữu 

sẽ phải đương đầu với ngày thứ mười bốn... 

14. Ngày Thứ Mười Bốn. 

BỐN (4) VỊ NỘI THỦ MÔN THẦN NỮ THÂN THỂ 

SÁNG RỰC RỢ XUẤT HIỆN. 

Các vị Thần nữ nầy cũng sẽ từ nơi não bộ của Trung 

Hữu mà lưu xuất. 

Trung Hữu! Chớ sợ hãi! Mặc dù thị hiện thân phẫn 

nộ và hung mãnh, nhưng tâm nàng từ bi vô lượng. 

Trên thực tế, bốn (4) nội Thủ môn Thần nữ nầy phát 

xuất từ bốn hướng của não bộ của Trung Hữu! Các 
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nàng đồng thời xuất hiện trước mặt Trung Hữu bên 

cạnh Ngũ bộ Heruka. 

Đừng sợ hãi tướng mạo hung dữ của họ! Đừng vì sự 

phẫn nộ của họ mà kinh hoàng! Chớ thù ghét họ! Nếu 

nhận ra rằng bốn (4) nàng đây chỉ là tự tâm huyễn 

hiện, hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam Mô A 

Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để 

được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành 

Phật. 

Nếu vẫn chưa đạt được sự giải thoát thì Trung Hữu 

sẽ phải đương đầu với...hai mươi bốn (24) vị Thần nữ 

(Ishvari) thân thể sáng rực rỡ, sẽ xuất hiện. 

Trung Hữu! Chớ sợ hãi! Mặc dù thị hiện thân phẫn 

nộ và hung mãnh, nhưng tâm các nàng từ bi vô 

lượng! 

Bốn (4) vị Ngoại Thủ môn Thần nữ thân thể sáng rực 

rỡ, sẽ xuất hiện. 

Trung Hữu! Đừng sợ nàng, dù mang thân phẫn nộ và 

hung mãnh, nhưng tâm nàng từ bi vô lượng! 

Trên thực tế, bốn (4) Ngoại thủ môn Thần nữ nầy 

phát xuất từ tám hướng của não bộ của Trung Hữu! 

Xuất hiện trước mặt Trung Hữu bên cạnh Ngũ Bộ 

Heruka. Đừng sợ hãi tướng mạo hung dữ của họ! 

Đừng vì sự phẫn nộ của họ mà kinh hoàng! Chớ thù 

ghét họ! Nếu Trung Hữu nhận ra rằng bốn (4) vị đây 

chỉ là huyễn hiện của tự tâm, hoặc Nầy Trung Hữu! 
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Từ phương diện Tịnh của Tánh không (sunyata) lưu 

xuất ra thành 48 vị Thiện thần! Hãy nhận ra điều 

nầy! Từ phương diện động của Tánh không (sunyata) 

lưu xuất ra thành 52 vị Hung thần! Hãy nhận ra điều 

nầy! Chư Hung thần từ não bộ lưu xuất ra, và hiện rõ 

ràng trước mắt Trung Hữu, thân bằng quyến thuộc 

của Trung Hữu sẽ không thể thấy được chư vị, chỉ có 

Trung Hữu một mình kinh nghiệm mà thôi. 

Nếu Trung Hữu biết rằng tất cả những hình ảnh kia 

từ bản tâm lưu xuất, và không sợ hãi trước các Ngài 

thì Trung Hữu sẽ lập tức hiệp nhứt với Thân Đại 

trượng phu, hoặc Trung hữu hãy gấp rút niệm Nam 

Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, 

để được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, 

thành Phật. 

Nầy Trung Hữu! Nếu vẫn chưa nhận ra được bản 

tâm của mình thì ngươi sẽ phiêu lưu vào thế giới đầy 

huyễn ảo, khổ đau, sợ hãi, kinh hoàng và giận dữ với 

chính mình và chư vị thần linh kia. Một lần nữa sự 

khổ đau không thể nghĩ bàn sẽ đổ ập đến thân người. 

Vì không phương tiện và bị nghiệp lực lôi kéo ngươi 

sẽ thấy chư thần linh kia là Diêm la vương và chư 

quỷ thần nơi ác đạo. Ngươi sẽ thù ghét họ! Ngươi sẽ 

bị kinh hoàng trước họ! Chính tưởng tượng của 

ngươi biến thành những hình ảnh ma quái kia chớ 

không có gì ngoài tâm ngươi! 
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Nầy Trung Hữu! Thân thể của những bậc Đại Thiện 

thần (Ngũ Như Lai, Ngũ Phật Mẫu, chư Bồ tát), chư 

Trì Minh Vương và chư Trì Minh Phi, cũng như Đại 

hung thần (Đại trượng phu của Ngũ Bộ) kia đột nhiên 

sẽ lớn ra như hư không, còn thân thể của những vị 

hầu cận sẽ lớn như núi chúa Tu Di, các quyến thuộc 

của quí Ngài sẽ lớn hơn thân ngươi ít nhứt là đến 18 

lần. 

Nhưng nầy Trung Hữu! Đừng sợ hãi! Đừng quá đỗi 

kinh hoàng! Tất cả những hình ảnh thấy được sẽ trở 

thành Quang minh và chư Thần linh kia chẳng qua là 

do Tâm lực của ngươi huyễn hiện! 

Hãy đem hết nghị lực quán chiếu về Tánh không, 

hoặc tụng Thần chú, hoặc niệm hồng danh của chư 

Phật Bồ tát, rồi nhập vào các Quang minh và chư 

Thần linh kia, chớ nên do dự, hoặc Trung hữu hãy 

gấp rút niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng 

sanh Cực Lạc quốc, để được sanh về cõi Tịnh độ, để 

được giải thoát, thành Phật. 

Nầy Trung Hữu! Cho dù những cảnh giới hiện ra kia 

rất là khủng khiếp, phải nhận ra chúng nó chính là 

các tưởng tướng riêng của riêng ngươi! Nếu ngươi 

nhận ra chúng chính là biến tướng của tự tâm, và 

không còn nghi ngờ gì cả ngươi sẽ trở thành một vị 

Phật lập tức! Điều mà Mật tông chủ trương “TỨC 

THÂN THÀNH PHẬT” ngươi đã, và đang kinh 

nghiệm, hãy nhận ra nó ngay vì cảnh giới nầy sẽ đi 

qua rất nhanh chóng. Hãy nhớ kỹ điều nầy! 
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Nầy Trung Hữu! Nếu lúc nầy ngươi vẫn chưa nhận 

ra Tâm Quang minh của mình, mà chạy theo những 

sự kinh hoàng khủng khiếp thì tất cả những vị Thiện 

thần sẽ biến thành các vị Thần thủ hộ (Mahakala) 

màu đen! Còn những vị Hung thần sẽ biến thành các 

vị Dạ ma Pháp vương (Diêm ma vương)! Các tưởng 

tướng riêng của ngươi sẽ trở thành những ảo giác, rồi 

ngươi sẽ bị nhận chìm trong vòng sanh tử luân hồi! 

Nầy Trung Hữu! Nếu vẫn chưa nhận ra những hiện 

tượng kia chính là từ tự tâm huyễn hiện, thì cho dù 

nhà ngươi có thông suốt tất cả kinh văn của Hiển giáo, 

các giáo lý của Mật giáo, và cho dù nhà ngươi có tu tập 

cả một kiếp đi nữa, ngươi cũng sẽ không thành Phật 

được! 

Trái lại, nếu ngươi có thể nhận ra các hiện tượng kia 

từ tâm ngươi lưu xuất, hoặc ngươi hãy gấp rút niệm 

Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc 

quốc, để được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, 

thành Phật. 

Nếu các tưởng tướng của riêng ngươi mà ngươi 

không nhận ra được chúng thì ngay khi mà ngươi 

chết, những hình tướng kia sẽ trở thành các vị Diêm 

ma vương! 

Tất cả chư Diêm ma vương sẽ xuất hiện đầy rợp cả 

trời, không có kẽ hở, lớn có nhỏ có, nhưng không vị 

nào nhỏ hơn núi chúa Tu Di cả. Họ sẽ đến trong hình 

tướng hết sức phẫn nộ. Vị thì nghiến răng, vị thì bặm 
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môi, mắt họ sáng như thủy tinh dưới ánh mặt trời, 

tóc thắt gút dựng đứng lên, bụng to, cổ nhỏ, họ đều 

cầm bản ghi chép tội trạng và đồng thời hét lên: 

“Đánh nó!”, “Giết nó!” Họ sẽ liếm đầu ngươi, óc 

ngươi sẽ văng ra, họ sẽ bứt đầu ngươi, xé xác ngươi 

ra, rút tim và các cơ tạng trong thân thể ngươi ra 

từng phần một. 

Bọn chúng đến như thế, số kia đến vô lượng, khắp 

giáp cả vũ trụ, đồng thời xuất hiện! 

Nầy Trung Hữu! Khi những hình ảnh kia xuất hiện, 

ngươi chớ nên quá kinh sợ! Chớ nên khiếp đảm! Nhà 

ngươi bây giờ không có thân thể bằng vật chất, thân 

mà ngươi đang có chỉ là thân tâm linh (giống như 

thân trong mộng); cho nên, nếu thân nầy bị hủy diệt, 

hoặc xé ra thành từng mảnh, nó vẫn không chết! 

Thân ngươi hiện nay chính là hiện tướng của Tánh 

không (sunyata), nên không gì có thể làm tổn thương 

nó được. Chính ngay bản thân của các vị Diêm ma 

vương, các vị Thiện và Hung thần kia cũng chỉ là 

những tưởng tướng của ngươi, chúng vốn không có 

một tự tánh chân thật. Chúng chỉ là huyễn hóa. 

Huyễn nhân không thể hại được huyễn nhân! 

Lửa dữ trong mộng không thể đốt cháy thân thể đang 

ngủ! Tánh không không thể làm tổn thương Tánh 

không được! Hãy nhận ra điều nầy thì tất cả mọi sự 

sợ hãi, kinh hoàng tự nó sẽ tiêu tan. Chớ có nghi ngờ! 

Hãy hiệp nhứt với Chân Tâm! hoặc hãy gấp rút niệm 
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Nam Mô A Di Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc 

quốc, để được sanh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, 

thành Phật. Hãy vận dụng hết nỗ lực và tin tưởng 

rằng: 

Những hình ảnh kia thật ra chính là vị Bổn tôn, Thần 

hộ mệnh của ta! 

Chư vị đến để hướng dẫn ta vượt ra khỏi tình trạng 

của Thân Trung Ấm sau khi chết! Ta nay quy y chư vị! 

Trung hữu hãy nhớ tưởng Tây Phương Cực Lạc Đức 

Phật A Di Đà. Cầu nguyện Ngài tiếp dẩn vãng sanh 

Cực Lạc Quốc, tức thì được vãng sanh theo đúng chí 

nguyện. 

15. Mười bốn (14) ngày đầu là Trung ấm 

pháp tánh được chư Phật tiếp độ. Từ ngày 

thứ 15 trở đi (thông thường là 49 ngày, 

nhưng đôi khi có thể hơn) là Trung ấm tái 

sanh. 

TRUNG ẤM TÁI SANH 

Trung ấm luôn chịu vô vàn khổ đau cứ liên tục kéo 

dài, săn đuổi, đẩy trung ấm đến cửa đầu thai. Trung 

ấm cũng biết mình cần một xác thân để nương tựa. 

Trọn chiều dài trong cõi chết, trung ấm sẽ trải qua 

bốn thứ kinh nghiệm mạnh nhất mà lúc bình sanh 

chưa từng bao giờ biết đến: 
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- Trung ấm sẽ bị lôi cuốn vào giữa một trận mưa 

bão hãi hùng. 

- Trung ấm sẽ bị một luồng gió mạnh khủng 

khiếp thổi vào thân. 

- Trung ấm sẽ bị rơi vào một chỗ tối tăm mù mịt 

không trăng không sao. 

- Trung ấm sẽ nghe những tiếng động kinh hồn 

bạt vía như trăm ngàn tiếng sấm sét nổ. 

Do nghiệp lực của trung ấm, lúc bão tố nổi lên là luôn 

luôn dữ dội và khủng khiếp! Lại thêm bị săn đuổi từ 

phía đàng sau. Cơn giận dữ của bão tố sẽ vô cùng ác 

liệt và hãi hùng. Nó níu kéo trung ấm ở phía trước, 

nó xô đẩy trung ấm từ phía lưng. 

Bốn kinh nghiệm kia chính là những hiện tượng do tự 

tâm huyễn hiện. Nó khởi lên là do các vọng nghiệp 

mà thuở sanh thời vong nhân đã tạo ra, chớ không có 

đấng nào tạo ra cả. Tất cả là ảo giác, không thật. Hãy 

bình tĩnh lại, niệm Phật thì các cảnh đều tan biến. 

Nhưng nếu trung ấm cho mưa bão gió mạnh sấm sét 

là thật thì mình chạy trối chết, có khi mình bị ngất 

xỉu nữa là khác. 

Kinh nghiệm về mưa bão phản ảnh lại lòng tham dục 

của vong nhân. 

Kinh nghiệm về gió ác phản ảnh lại lòng sân hận của 

vong nhân. 
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Kinh nghiệm về sự tối tăm phản ảnh lại sự vô-minh 

của vong nhân. 

Kinh nghiệm về tiếng động kinh hồn bạt vía phản ảnh 

lại tâm điên đảo mê loạn của vong nhân trong thời 

gian lâm chung [đang lúc chết] và thân trung-ấm [sau 

khi chết]. Vì kinh hoàng hoảng sợ trước những hiện 

tượng nầy, (mưa bão, gió ác, sự tối tăm, tiếng động 

kinh hồn) khiến cho trung ấm bị trở ngại trong việc 

đầu thai nơi các cõi thanh tịnh hoặc những cõi lành. 

Suốt ngày trung ấm chỉ lo chống đỡ với những tai nạn 

không ngờ trước được. Trung ấm có thời giờ đâu mà 

nghĩ đến việc niệm Phật hay được chút rỗi rảnh để 

suy tư mà nghĩ đến Phật. 

Trong giai đoạn quyết liệt này Trung ấm chọn đường 

tái sanh. Chọn sao cho tốt ? 

- Tránh ba đường dữ: Ánh sáng lập lòe mờ mờ màu 

Xám (địa ngục), màu Vàng (Ngạ quỷ) màu Xanh lục 

(súc sanh). 

- Tránh hai đường lành: Ánh sáng lập lòe mờ mờ 

màu Đỏ (A tu la, đấu tranh liên tục khổ lắm), Trắng 

đục (Trời). Cõi Trời chỉ mê hưởng phước không tu, 

hết phước sẽ bị đọa. 

- Chỉ chọn Ánh sáng lập lòe mờ mờ màu Xanh dương 

(cõi người): 

Cõi Ta bà này có 4 Châu. Nam Thiện Bội Châu là cõi 

ta đang ở không vui quá, không khổ quá, có Phật 
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pháp dễ tu hành. Trung ấm sẽ thấy những lâu đài 

tuyệt đẹp, nên chọn, hãy bước vào. 

Còn lại ba cõi kia không nên chọn: 

- Bắc Cự Lộ Châu Trung ấm sẽ thấy một cái hồ có 

trâu bò đang ăn cỏ trên bờ và cái hồ có rừng bao 

quanh. Chớ đi vào, dù ở đó tuổi thọ cao, sống rất 

sung sướng, nhưng không có Phật pháp. Vì vậy nên 

không chọn. 

- Đông Thắng Thần Châu Trung ấm sẽ thấy một cái 

hồ có một đôi thiên nga đang bơi lội. Đừng vào đó, dù 

cõi đó là của những người có thân cao quý, sống an 

vui hạnh phúc, nhưng không có Phật pháp nên không 

có cơ hội tu học giải thoát. Vì vậy nên không chọn. 

- Tây Ngưu Hóa Châu nơi giàu có vì có nhiều gia súc 

Trung ấm sẽ thấy một cái hồ có một con ngựa cái 

buộc bên cọc, đừng đến đó. Hãy quay lưng đi. Đây là 

Châu lục đầy tiện nghi sung sướng nhưng không có 

Phật pháp nên không có cơ hội tu học giải thoát, vì 

vậy nên không chọn. 

 

VII- CHÚNG TA PHẢI LÀM GÌ? 

A- Thân Trung ấm. 

1. Người còn sống, hiện đời, nên tập buông xả vạn 

duyên, đừng bám víu vào tài sản, thân nhân, đừng 

chấp trước phải quấy, đúng sai, đừng cố chấp vào 
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bản ngả v.v... Để khi ở Thân trung ấm không sinh 

khởi niệm tham lam, sân hận (bị đọa vào ba đường ác 

địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh). 

2. Người còn sống, hiện đời, nên tập thói quen 

Niệm Phật A Di Đà, nguyện cầu vãng sanh Cực Lạc 

quốc, để khi ở thân trung ấm nhớ mà niệm Phật liền 

được vãng sanh như ý. 

3. Định nghĩa, tính chất, năng lực Thân Trung 

ấm: 

Thân Trung ấm là thân trung gian giữa thân khi lâm 

chung, Tử Hữu và thân sẽ tái sanh Sanh Hữu. Thân 

này do tâm tưởng sanh. Sau khi thần thức rời khỏi 

xác, thần thức bị hôn mê suốt ba ngày rưởi. Sau khi 

tỉnh lại liền có thân trung ấm. Thân này không có 

hình tướng, chỉ là làn khói nhẹ, nên không có bóng 

trong gương, và không có hình bóng dưới ánh sáng 

mặt trời. Thân này đầy đủ sáu căn, dù khi sanh tiền 

bị khiếm khuyết. Ví như khi sống bị mù mắt, cụt tay 

cụt chân, bấy giờ mắt sáng và đầy đủ tứ chi. Mình 

không nghe, không thấy họ (trung ấm), nhưng họ 

thấy và nghe mình nói. Trí tuệ họ sáng suốt gấp chín 

lần khi sanh tiền, do vậy những gì trước đây họ 

không hiểu bây giờ đuợc nghe, hay nhớ lại họ liền 

hiểu ngay (điều này giúp ta dễ khai thị, giảng giải 

Phật pháp cho họ tự hành, hầu được giải thoát sanh 

tử luân hồi). Họ có tứ thần thông như : thiên nhãn 

thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông và tha tâm 

thông. Nhờ vậy khi họ nhớ thân nhân ở Việt Nam họ 
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liền có mặt truớc người đó ở Việt Nam. Lúc ấy ở Mỹ, 

khi cúng cơm hay khai đạo cho họ, mình gọi tên họ là 

họ có mặt ngay, để hưởng thực hoặc nghe đạo. Họ 

không bị thân xác thịt ngăn che, hạn chế, nên khi họ 

nghĩ tưởng hay mong muốn điều gì thì điều đó thành 

hiện thực ngay. Ví như họ nhớ Tây Phương Cực Lạc 

thì cảnh Tây Phương Cực Lạc hiện ra ngay. Họ muốn 

vãng sanh Cực Lạc liền được vãng sanh Cực Lạc 

(Kinh Pháp cổ). Vậy thì phương cách cứu độ người 

thân lâm chung trong vòng 49 ngày đầu nên hộ niệm, 

khai thị hướng dẫn người thân hãy niệm Phật A Di 

Đà và phát nguyện vãng sanh liền được vãng sanh 

Cực lạc quốc. 

Trong những ngày đầu họ không biết là họ đã chết, 

họ rất muốn nhập lại xác thân của họ mà nhập không 

được. Họ lẩn quẩn quanh xác chết. Họ thấy thân 

nhân khóc kể, họ bảo đừng khỏc kể nữa, họ chưa 

chết, mà thân nhân nào hay biết gì đâu, cứ mãi khóc 

kể ngày càng thảm thiết hơn, họ bực tức vì không 

nghe lời họ. Họ thấy người thân chia chát vật dụng, 

của cải của họ, họ tức giận bị mất của. Họ nghe thấy 

con cháu cải vả tranh giành gia tài, họ tức giận lủ con 

cháu bất hiếu (mỗi lần họ sanh tâm sân giận này là 

một nhân tái sanh vào đia ngục, vô tình thân nhân đã 

hại họ rồi! thật đáng tiếc lắm vậy!!! Chúng ta hãy cẩn 

trọng). 
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B- Thân nhân. 

Nên nói cho thân Trung Ấm biết những lợi ích lớn lao 

của sự vãng sanh Cực Lạc để họ ham thích mà NIỆM 

PHẬT. 

1- Tổ Mật Tông Ti Lo Pa nói: “Cái chết thực sự 

không phải là chết mà là con đường dẫn đến sự giác 

ngộ viên mãn”. Thật vậy, nếu mình khéo léo khai thị 

hướng dẫn thân trung ấm, thì họ sẽ giác ngộ giải 

thoát một cách quá dễ dàng ngoài sức tưởng nghĩ của 

chúng ta. Điển hình Trung ấm chỉ cần tưởng nhớ Tây 

Phương Cực Lạc hoặc niệm Nam Mô A Di Đà Phật 

tức thì được vãng sanh Cực Lạc quốc giải thoát, 

thành Phật. 

2- Mỗi ngày trong suốt 49 ngày phải: 

Cúng cơm chay cho hương linh (trong lúc cúng cơm 

khai thị nhắc nhở hương linh Niệm Phật Di Đà cầu 

vãng sanh Cực Lạc. Hãy niệm Phật yêu cầu hương 

linh niệm theo ít nhứt 10 lần, mỗi lần 10 câu, là giúp 

Trung ấm vãng sanh giải thoát, thành Phật), đừng 

cúng mặn tránh sát sanh, gây tổn phước làm cho 

hương linh (trung ấm), tức giận. Mặt khác đừng cúng 

món ăn hương linh thích ăn, tạo duyên khởi lòng 

tham. Tham sân là nhân đọa tam ác đạo. 

3- Nên khai thị cho Trung ấm rõ: 

a. Trung ấm hãy nhớ tưởng đến Tây Phương Cực 

Lạc, niệm Phật A Di Đà. Hãy cầu nguyện Ngài 
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cứu độ Vãng sanh Cực Lạc quốc, liền dược 

vãng sanh theo đúng chí nguyện. 

b. Thân trung ấm của họ là thân tâm tưởng, thân 

tâm linh, thân hư không, thân huyển hóa, 

không thật có, (giống như thân trong mộng); 

không phải là thân vật lý, vật chất, nhục thân 

hay thân xác thịt. Thân họ hiện nay chính là 

hiện tướng của Tánh không (sunyata) nên 

không gì có thể làm tổn thương nó (Tánh 

không) được. Do vậy, người thường chúng ta 

không thấy được họ. Nên nói cho Thân Trung 

Ấm biết: không ai có thể hại Trung Ấm. 

Không thể giết được trung ấm, làm sao giết 

được hư không, làm sao giết được ảo ảnh, 

huyển hóa không thật có. Trung Ấm đã chết 

một lần rồi bây giờ không thể chết được nữa, 

hư không, ảo ảnh làm sao chết được! Nên 

khuyên Trung ấm chớ kinh hoảng, đừng sợ 

trước nghịch cảnh như mưa gió bảo bùng, tiếng 

sét kinh lớn bạt vía nó là ảo ảnh do tâm thức 

của Trung ấm huyển hiện, điển hình là chỉ 

Trung ấm nghe thấy chúng ta đâu nghe thấy. 

c. Trung ấm chớ kinh hoàng, đừng sợ khi bị các 

hung thần hăm giết chết, hăm moi gan, móc 

ruột Thân trung ấm, v.v..., làm sao giết được hư 

không! Hư không đâu có ruột gan đâu mà móc! 

Vã lại các hung thần này là hóa thân của chư 

Phật Bồ Tát, Tâm từ bi vô lượng, hiện ra để 
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cứu độ Trung ấm thân. Nên Trung ấm thân, 

không thù ghét quý vị này, mà tôn kính, 

ngưỡng mộ, coi quý vị này là thần hộ mạng 

Trung ấm. 

Đối với Đại Trượng phu, thì hợp nhứt cùng quý 

Ngài và đối với thần nữ, hiểu rằng tất cả đều do 

tâm của Trung ấm huyển hiện thì ngay lúc đó 

Thân trung ấm được Giải thoát. 

Trong 14 ngày đầu, Trung ấm Pháp Tánh, là trung 

ấm được chư Phật và chư Bồ tát cứu độ, hằng ngày 

nên khai thị nhắc nhở trung ấm: Đừng sợ, đừng chạy 

trốn luồng ánh sáng rực rỡ chói lòa trong 7 ngày đầu. 

Đó hào quang của chư Phật hiện ra để cứu độ trung 

ấm. Trung ấm hãy nương tựa, nhập vào, an trụ trong 

luồng ánh sánh đó bằng cách hãy hiểu, chấp nhận 

ánh sánh đó là ánh sáng của tự tánh mình. Nó là 

mình, mình là Nó, là 1 không 2, không khác, liền tức 

khắc được giải thoát, vãng sanh Tịnh độ của chư 

Phật. Lưu ý hào quang rực rỡ màu đỏ là của Phật Di 

Đà, nhập vào đây liền vãng sanh Cực Lạc. 

Từ ngày thứ 8 đến ngày thư 14 các vị Hung thần, Ác 

thần, Nữ thần xuất hiện với hình quỷ quái như ba 

đầu, sáu tay, bốn chân, thân người đầu thú, thân 

quấn đầy rắn đen, uống máu chứa trong sọ người 

v.v... Họ hăm giết, chặt đầu, phanh thây xé xác, moi 

tim, móc mật... Trung Ấm. 
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Họ dọa Trung Ấm vậy thôi. Họ là hóa thân của chư 

Phật, chư Bồ Tát. Tâm họ từ bi vô lượng. Họ hiện ra 

để cứu độ Trung Ấm. Vậy Trung ấm ĐỪNG SỢ chớ 

ghét thù họ mà hãy tôn kính ngưỡng mộ, coi họ là 

thần hộ mệnh của trung ấm. Đối với Đại Trượng phu 

hãy hợp nhứt cúng quý Ngài. Đối với Thần nữ, hiểu 

rằng tất cả đều do tâm của Trung ấm huyển hiện thì 

tức khắc Trung ấm được giải thoát. 

Nên nhớ : 

- Lúc này chỉ cần trung ấm khởi lên ý niệm MUỐN 

Vãng sanh Cực Lạc liền được vãng sanh Cực Lạc 

theo đúng chí nguyện (Kinh Pháp cổ). 

- Trong thời gian này tuyệt đối không chấp nhận ánh 

sáng màu nhạt lờ mờ (sẽ tái sanh lục đạo). 

Tuần lễ thứ hai (từ ngày thứ 8 đến 14): 

Đối với chư Ác thần, Thần uống máu, Nữ Thần tuy 

hiện hình tướng hung ác nhưng tâm đại từ bi vô 

lượng. Chư vị này là hoá thân của Phật và Bồ Tát 

xuất hiện để cứu độ trung ấm. Vậy trung ấm đừng sợ, 

đừng căm ghét, mà phải hết lòng tôn kính ngưỡng 

mộ, coi như thần hộ mệnh Trung ấm. 

Đối với Đại Trượng phu thì hợp nhứt cùng quý Ngài 

và đối với thần nữ, hiểu rằng tất cả đều do tâm của 

Trung ấm huyển hiện liền tức khắc được giải thoát. 

Tuần lễ thứ 3 đến thứ 7 (từ ngày thứ 15 đến ngày thứ 

49) Giai đoạn trung ấm tái sanh. 
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Khai thị nhắc nhở trung ấm quy y Tam bảo, niệm 

Phật Di Đà nguyện vãng sanh Cực Lạc, nếu trung ấm 

tri hành liền được toại nguyện. Nên nhớ lúc này bất 

cứ ý niệm nào khởi lên trong tâm trung ấm, sẽ tức 

khắc trở thành hiện thực. Do vậy nếu Trung ấm 

muốn vãng sanh Cực Lạc liền được vãng sanh Cực 

lạc như ý. 

Trong thời gian này tuyệt đối không chấp nhận ánh 

sáng màu nhạt lờ mờ (sẽ tái sanh lục đạo). 

Khai thị nhắc nhở trung ấm, hãy cố gắng tránh bỏ ái 

dục, tham lam, sân hận, si mê và chủ động lựa chọn 

mẫu thai. Chỉ chọn ánh sáng lập lòe mờ mờ màu 

Xanh dương để tái sanh về cõi người. Tuyệt đối 

không chọn những ánh sáng lập loè lờ mờ, nhè nhẹ, u 

ám khác như đã nói trên. 

4- Thân nhân nên rước Ban Hộ niệm trợ niệm cho 

bịnh nhân lúc sanh tiền bị bịnh nặng, khi lâm chung 

và sau khi lâm chung ít nhứt 10 tiếng đồng hồ. 

5- Thân nhân nên đến chùa nhờ tụng kinh cầu siêu 

cho vong nhân suốt 49 ngày hay ít nhứt cũng 7 cái 

thất. 

6- Thân nhân nên ăn chay, làm Phật sự như trai tăng, 

ấn tống kinh sách, phóng sanh ..., hằng ngày niệm 

Phật Di Đà hồi hướng công đức này cho vong nhân 

được siêu thoát, vãng sanh Cực Lạc. 
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7- Hành giả Mật tông khi sanh tiền thường quán hào 

quang rực rỡ chói loà của chư Phật nói trên. Quí vị 

này rất quen thuộc với những hào quang ấy nên khi 

lâm chung Trung ấm không sợ mà sẵn sàng hoà nhập 

vào chúng để được cứu độ giải thoát, thành Phật. 

8- Hành nhân Tịnh độ chúng ta tuy hành chánh hạnh 

là trì danh niệm Phật, nhưng vẫn phải học nằm lòng 

thuyết Trung ấm giải thoát này để chúng ta không 

lầm lạc khi phải ở thân Trung ấm và nhứt là biết 

cách hành trì đúng pháp hầu giúp cứu độ trung ấm 

thân nhân mình. 

9- Hành nhân Tịnh độ niệm Phật hãy cố gắng: 

a- Đạt Bất Niệm Tự niệm để bảo đảm vãng sanh 

bất luận tình huống nào, để được Đức Phật A Di 

Đà tiếp dẫn vãng sanh trước giờ phút lâm chung. 

Sống mà ra đi, một đời thành Phật độ chúng sanh 

(Kệ Niệm Phật). 

b- Được nhập tâm, trước giờ phút lâm chung khi 

được Đức từ phụ Di Đà phóng quang gia hựu (cho 

thêm 2 điểm để đủ 10 điểm được đậu) liền có chánh 

niệm, niệm Phật lập tức được tiếp dẫn vãng sanh 

Cực Lạc (Kinh Xưng Tán Tịnh Độ Phật Nhiếp 

Thọ). 

c- Đủ 8 điểm sau khi lâm chung được Ban hộ niệm 

trợ niệm, liền phát khởi niệm danh hiệu Phật cũng 

được vãng sanh Cực Lạc. 
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d- Thấp nhứt, không đạt được trình độ trên thì bắt 

buộc phải học thuộc lòng (nằm lòng) những điều 

hướng dẫn trên, để Trung ấm không sợ hãi trước 

mọi khủng cảnh mà sẳn sàng nhập vào ánh sáng 

cực mạnh, rực rỡ chói lòa của chư Phật nhứt là 

Đức từ phụ Di Đà để được giải thoát sanh tử luân 

hồi, vãng sanh về Cực Lạc theo đúng chí nguyện. 

e- Mặt khác sanh tiền hành nhân phải nguyện thiết 

tha để tâm luôn gắn bó, dính mắc với Phật Di Đà 

và Tây phương Cực lạc. Lúc bấy giờ trung ấm nhớ 

Phật Di Đà, niệm danh hiệu Ngài liền được vãng 

sanh. Bằng không Trung ấm chỉ muốn vãng sanh 

Cực Lạc cũng liền được vãng sanh Cực Lạc (Kinh 

Pháp Cổ). 

Nên Nhớ: 

1- Kinh dạy: “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” 

“Nhứt thiết duy tâm tạo”, “Vạn Pháp duy tâm”. 

Những thứ ấy đều giả, không thật, đều do tâm Trung 

ấm biến hiện (duy tâm sở hiện, duy thức sở biến). 

“Tất cả ảo tướng trên bản chất huyển hóa, không tự 

tánh, nó là KHÔNG”. 

2- Tất cả chư Phật, Bồ Tát, Trì Minh Vương, Trì 

Minh Phi, chư Đại Trượng Phu, chư Thiên Nữ, chư vi 

Thiện Thần, Hung Thần đều là những vị Bổn tôn, 

Thần hộ mệnh đến cứu độ, giúp Trung ấm thân giác 

ngộ giải thoát, thành Phật (không một ai có ý muốn 

ám hại Trung ấm thân cả). 
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3. Vả lại, Thân Trung ấm là thân Tâm Linh, thân 

tư tưởng, thân hư không (Nó giả, không thật, huyển 

hóa giống thân trong mộng. Nó là hiện tướng của 

tánh Không) thì không một hiện tượng gì (dù quang 

minh rực rở chói lòa, Trời long đất lở, Phong ba bảo 

táp, Sấm sét ngợp trời, tiếng động kinh hồn bạt vía, 

họ dọa mổ bụng, moi tim móc ruột Trung ấm .....) 

không một ai (dù hung thần, ác quỹ....) có thể làm tổn 

hại Trung ấm được. Ví như lửa dữ trong giấc mộng 

(giả không thật) không đốt cháy được thân người 

nằm mộng (Trung ấm thân). Trung ấm không chết, 

nó chỉ tự mất đi khi được giải thoát hoặc tái sanh. 

4- Trung ấm thân! 

a- Trong 48 Đại Nguyện của Phật A Di Đà, có 

nguyện thứ 18 dạy rằng; “Khi ta thành Phật, 

chúng sanh trong mười phương nghe danh hiệu ta, 

tin ưa xưng danh hiệu ta cho đến 10 niệm mà 

không được vãng sanh. Ta thề không giữ ngôi 

chánh giác, ngoại trừ kẻ phạm tội ngũ nghịch và 

phỉ báng chánh pháp”. Trong Quán kinh nơi Hạ 

phẩm hạ sanh, có kể chuyện một kẻ phạm tội phỉ 

báng chánh pháp, trước giớ phút lâm chung tướng 

địa ngục đã hiện ra. May thay có vị thiện trí thức 

hiện ra khuyên kẻ ấy niệm Phật A Di Đà, Kẻ ấy 

vâng lời niệm Phật mới mấy câu tướng địa ngục 

đều biến mật, hoa sen hiện ra tiếp dẫn vãng sanh 

Cực Lạc quốc. Trung ấm đâu có phạm tội phỉ báng 

chánh pháp, Trung ấm còn tốt hơn kẻ ấy nhiều. 
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Trước khi lâm chung đương sự niệm Phật Di Đà 1 

câu là đươc vãng sanh ngay, bằng không, bây giờ 

vẫn còn kịp.Vậy hãy gấp rút niệm Nam Mô A Di 

Đà Phật, Nguyện vãng sanh Cực Lạc quốc, để được 

sanh về cõi Tịnh độ, để được giải thoát, thành Phật. 

b- Đừng sợ, đừng sợ bất cứ cái gì. Hãy an tâm, bình 

tỉnh nhận chân tướng, sự thật. Hãy Can đảm lên! 

Đừng bỏ lở cơ hội quý báu (giải thoát, thành Phật). 

c- Hãy nương tựa hoà nhập, hợp nhất với quang 

minh rực rở chói lòa của chư Phật và ánh sáng của 

Chư Bồ Tát nói trên. 

5- Trên đây tôi chỉ tóm lược cho quý vị dễ học thuộc. 

Tôi ước mong rằng mọi người nên học thuộc giáo lý 

cứu độ Trung ấm thân này, trước tiên là tự cứu mình 

khi cần, sau đó giúp khai thị cứu độ cho tất cả thân 

nhân mình khi phải ở vào thân trung ấm. Mong thay! 

Tâm nguyện của tôi là muốn giúp tất cả mọi người 

sống cũng như chết đều được giải thoát, do vậy tôi 

không nề khó khăn. Vì là bản tóm tắt nên có nhiều 

điều không rõ ràng lắm, vậy có gì không hiểu quý vị 

cứ mạnh dạng điện thoại hỏi, gọi số : (+1) 281 505 

5501,(+1)210 557 4250 (Mỹ), tôi rất hoan hỷ giải đáp 

cho quý vị, đừng ngại gì cả, vì tôi rất vui khi biết có 

thêm một vị đồng tâm nguyện với mình. 

Năm nay tôi 92 tuổi rồi mà còn viết quyển sách này 

thì quý vị biết tâm muốn giúp người của tôi như thế 

nào rồi!!! Ước mong mọi người nên đọc kỷ sách này 
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để biết cách tránh bị đọa và biết cách được cứu dộ 

giải thoát thành Phật. 

6- Tóm lại, đọc xong sách này, quý vị nghĩ thế nào? 

Có phải Trung ấm thân dễ siêu và cũng dễ bị đọa hơn 

chúng ta phải không? Trước giờ phút lâm chung hoặc 

ngay giờ đầu của thân Trung ấm, chỉ cần muốn vãng 

sanh hoặc chỉ cần niệm một câu Nam Mô A Di Đà 

Phật liền được vãng sanh Cực Lạc quốc. Chỉ cần 5 

ngày đầu Trung ấm hòa nhập vào hào quang chóa lòa 

của chư Phật liền được giác ngộ giải thoát, thành 

Phật. Từ trong ngày đầu về sau, chỉ cần Trung ấm 

khởi môt niệm tham lam, sân hận, si mê liền bị đọa 

vào ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hiểu 

biết và nhớ kỷ những điều này, kính xin quý vị hãy 

hướng dẫn thân nhân khi họ còn sống để có ý thức 

trước những sự việc này, Được vậy, khi họ lâm 

chung, ở Thân trung ấm chỉ cần khai thị (nhắc lại) là 

họ nhớ lại mà hành trì liền đươc vãng sanh Cực Lạc 

như ý. 

Nam Mô A Di Đà Phật. 

7- Muốn nghiên cứu thêm, kính xin quý vị có thể: 

- Liên lạc với đạo hữu Pháp Trí ở số 714 251 

0019 để thỉnh sách Trung Ấm giải thoát, do chính đạo 

hữu nhiều năm nghiên cứu, rất dầy công biên soạn, 

nhằm mục đích cứu độ Trung Ấm thân, tức giúp 

chúng sanh thành Phật. 
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Pháp thí là pháp bậc nhứt trong hạnh bố thí. Pháp thí 

bất trụ tướng phước đức vô lượng (Kinh Kim Cang). 

Nếu hồi hướng vãng sanh thì phước đức này biến 

thành công đức vãng sanh, thật hạnh phúc vô cùng! 

Giúp đở một người vãng sanh là thành tựu một người 

Thành Phật Công đức thật vô lượng. 

- Hoặc đọc sách: Tử Thư Tây Tạng (Sogyal 

Rinpoche), Tạng Thư Sống Chết (Sogyal Rinpoche, 

NS Trí Hải dịch), Hộ Niệm Vãng Sanh Và Thân 

Trung Ấm (Thích Nhuận Nghi), Giáo Lý Bí Mật Về 

Thân Trung Ấm (Nguyễn Pram). Người Tây Tạng 

Nghĩ Về Cái Chết (Người chết Đi Về Đâu- Nguyễn 

Châu &Nguyễn Minh Tiến dịch). 

- Hoặc theo dõi, nghe lời giảng chi tiết của Thầy 

Minh Tuệ giảng trong các khóa Phật thất vào chủ 

nhựt tuần thứ hai hàng tháng tại NPĐ An Dưỡng 

(Texas), bắt đầu từ khóa 33, tháng 11 năm 2017 

(website: niemphatduonganduong.org). 

Phật A Di Đà đã chủ động, tích cực, bình đẳng, vô 

điều kiện cứu độ chúng sanh. 

Một câu A Di Đà Phật là vua của chư Phật, là vua của 

chư pháp, là vua của các thần chú, là vua của các công 

đức. 
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PHƯƠNG DANH ẤN TỐNG 

STT Họ và tên (Pháp Danh) Số tiền 

1 Thích Minh Tuệ $  500.00  

2 Thích Bảo Long $  200.00 

3 PT Phan Phú $  200.00 

4 PT Trương Thành Nguyễn TX  $ 600.00 

5 PT Diệu Bảo $ 200.00   

6 PT Diêu Phương CA $ 100.00 

7 PT Kiêm Lê $  200.00 

8 PT Bạn của Phú Phan $  20.00 

9 Tuyn Tran Dieu Hieu $ 200.00 

10   

11   

12   

13   

14   

15   
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ĐỊA CHỈ LIÊN LẠC ĐỂ THỈNH SÁCH 

Website: 

www. tinhluatemple.org 

 

HP (USA) 

 

Tịnh Luật Temple 

8703 Fairbank N Houston Rd 

Houston, TX 77064 

(713) 856-7802 

Phương Đoan 

10126 Crashing Thunde Pl 

Nokesville VA 20181 

703 489 9739 

 

 

Tịnh Luật Book & Gift Store 

11360 Bellaire Blvd,Suite,#380  

Houston, TX 77072 

(281) 564-1881 

Đạo hữu Nguyên Bá 

622 Laurel Way, N. 

Landerdale, FL 33068 

(954) 598-2032 

 

 

  Đao hữu Diệu Âm 

609 Russet Valley Drive 

Cedat Park,    TX 78613  

(512) 694 4314  

Xin để lại lời nhắn tin 

<minhnguyen62@msn.com> 
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Đạo hữu Minh Chí 

25714 Pennie St.. 

Dearborn HTS, MI 48125 

(940) 230-5312 

Đạo hữu Ngọc Mỹ 

1925 S 174 Ave 

Goodyear, AZ 85338 

(623) 755 3203 

 

 

Đạo hữu Lan Trương 

4949 SLabrea ST 

Salt lake City, UT 84118 

 

Đạo hữu Hương Hoa 

685 Yorkkhaven Rd 

Cincinati, OH 45246 

(513) 825 4649 

 

 

Trung Tâm Văn Hóa Phật Giáo 

Pháp Quang 

9191 Bolsa Ave #115 

Westminster, CA 92683 

(714) 891 1465 

Đạo hữu Diệu Âm 

Diệu Lạc 

6280 Khilds Road 

Lake Owego. OR.97035 

(503)980 8863 

 

 

Đạo hữu Trúc Phổ 

7313 Humingbird Circle 

Oaklahoma City, OK 73162 

(405) 213-5183 

Đạo hữu Diệu Hiền 

941 Quincy Ave 

Scranton, PA 18510 

(315) 382-9953 
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Đạo hữu Diệu Chánh 

5909 Erving St 

Springfield, VA 22150 

(703) 915-4368 

Đạo hữu Đồng Huệ-  

Nguyễn Thị Lam 

11236 Madison Park Drive 

Tampa, FL 33625-3959 

(813) 507-6555 

 

 

Niệm Phật Đường A Di Đà 

2578 Lititz Pike 

Lancaster, PA 17601 

(717) 475-9527 

 

 

Đạo hữu  

Thịnh Nguyễn 

3800 Windstream Way 

Jamestown, NC 27282 

(336) 549-9208 

 

 

Đạo hữu Thiện Châu 

2704 Waller Rd 

Silverspring, MD 20906 

(301) 919-7090 

 

Đạo hữu Diệu Âm –  

Lê Minh 

3227 Irving St. 

Fortsmith, AR 72904 

(479) 522-4650 

(479) 285-6576 
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Thích Kiến Thanh (Hai Lê) 

PO Box 3100  

Tustin, CA 92781-3100  

(714) 730-1221 

 

Đạo hữu Minh Trí 

Nguyễn văn Thành (Kenny) 

750 Tabor St # 37 

 Golden, CO 80401 

(303) 233-5034 

 

 

Chánh Kiến 

 Phạm Hồng Tâm 

1806 Bradford Place 

Harvey LA. 70058 

(504) 362- 4248 

Tường Ngọc 

 Phala Khun 

219 Sedgwick Street 

Syracuse, NY 13203 

(315) 423- 0626 

 

 

Đạo hữu Tâm Thuần -   

Phú Văn 

4979 Thrush Dr 

Pueblo, CO 81008 

(719) 252-8262 

Email:Phatphap02@yahoo.com 

 

Tu Đường Thiền Lâm 

1755S.Decatur St 

Denver, CO 80219 

(720) 251-6010 
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Đạo hữu Nhuận Thành-  

Châu Nguyễn 

1640536 Ave SE Bothel 

Seatle, WA 98012 

(206) 619-7821 

Đạo hữu Diệu Nhẫn 

8201 Marriwiathir Circ 

Raleigh, NC 27616 

(919) 324- 2669 

 

Đạo hữu Diệu Hạnh 

11 Mitchell St 

New Britain, CT 06053 

(860) 826-0524 

 

Đạo hữu 

 Nguyên Hương 

850 Legacywood Dr 

Norcross, GA 30093 

(404) 435-5133 

 

Đạo hữu Thanh Tịnh-  

Vinh Thanh Tịnh Thăng 

4511 Fairway Downs CT 

Alexandria, VA22312 

(571) 332-3613 

 

Đạo hữu Diệu Thuận 

6 Data Dr 

IOW City, IA 52240 

(319) 331-0338 

 

 

Đạo hữu Khong Khoang  

Tran Van Hao 

8932 SW Bellflower St 

Tigar, OR 97224 

503-598-2323 

Đạo hữu Vien Chieu 

Van Dinh Phung 

5426 26th Ave S 

Seattle, WA 98108 

206-722-0424 
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CANADA 

 

Đặng Thị Hạnh- 

 Diệu Hiễn 

216 Bridlewreath St, 

Kichener. ONT N2 E4 B5 

Canada 

 (519) 745 5898 

 

Minh Giác & Diệu Ngộ 

439 Grand Highland Way 

Mississauga Ont L4Z-3W1 

Canada 

(905) 712-2097 

 

PHÁP 

 

Asso Sangha  Khuong Viet 

(Pagode Khuông Việt)  

 53 bis, rue Charles de Gaulle  

91400 Orsay, France.  

 +331 60 92 53 76 

 + 331 69 29 0852 

Đạo Hữu Tuyết Mai 

127 rue de Dublin 

77550 Moissy Cramayel, 

France  

+331 64 88 96 21 
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ÚC 

Đạo hữu Nguyễn Đăng Hồ 

10 Farnell Road 

Yagoona NSW 2199 

Australia 

612 9786 2886 

 

Đạo hữu Từ thị Nga 

pd Từ Hằng 

80 Brown Rd 

Bonnyrigg 2177 

N S W    Australia 

04 68 89 84 84 
 

 

ĐỨC 

 

Đạo hữu Huỳnh Kim Phụng  

pd Thanh Ngọc 

Suderman St 16 

Ludnig Shafen, Germany 

Tel:  49 621  659 1408 

VIỆT NAM 

Đạo hữu Trần Đức Lộc 

 (PD Huệ Tài) 

65 đường 31, P.Bình Trị Đông B,  

Q.Bình Tân. TP Hồ Chí Minh. 

ĐT: 0908640474-0902534608 

Nam Mô A Di Đà Phật 
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Mục Lục 

-Lời ngõ ..................................................................1 

-Chết .......................................................................5 

-Hô hấp nhân tảo ...................................................8 

-Phương pháp khiến cho Thần thức đi lên cửa thanh 
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-Ngày thứ mười ba Tám Vị Nữ Gauris  

       xuất hiện ..........................................................32 

-Ngày thứ mười bốn Bốn vị Nội Thủ môn Thần Nữ 

        xuất hiện .........................................................33 

-Ngày thứ mười lăm đến bốn mươi chín Trung ấm 

         tái sanh ..........................................................39 

-Chúng ta phải làm gì ? .........................................42 

-Thân Nhân ............................................................45 

-Nên Nhớ ................................................................51 

-Phương danh ấn tống ...........................................56 

-Địa chỉ liên lạc để thỉnh sách ...............................57 

 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Trong tâm có từ bi, không có kẻ thù 

Trong tâm có trí tuệ, không có phiền não 

Trong tâm có Di Đà, không sa Địa ngục
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Mười Bốn Điều Dạy Của Phật 

 

1. Kẻ thù lớn nhất đời người là chính mình. 

2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá. 

3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. 

4. Bất hạnh lớn nhất của đời người là ghen tị. 

5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất 

mình. 

6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu. 

7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti. 

8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là 

vươn lên sau khi ngã. 

9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng. 

10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí 

tuệ. 

11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm. 

12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung. 

13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém 

hiểu biết. 

14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí. 
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Sách Cứu độ Trung ấm Thân này không giữ bản quyền 

Quý vị tự do in ấn phổ biến rộng rải như ý 

Sách được đăng trên website 

“niemphatduonganduong.org” 

 

Hồi Hướng 

Nguyện đem công đức này 

hướng về khắp tất cả Đệ 

tử và chúng sanh Đồng 

vãng sanh Cực Lạc Đều 

trọn thành Phật đạo. 

Nam Mô A Di Đà Phật 

Niệm Phật tất Vãng Sanh 

Vãng Sanh tất Thành Phật 

NPĐ An Dưỡng ấn tống Cúng dường, không bán. 

Quý vị nào cần có sách này hoặc phát tâm ấn tống 

sách này, kính xin liên lạc với: 

- NPĐ An Dưỡng, ĐT số: (+1) 281 505 5501 

(+1)210 557 4250 (Mỹ). 

- Ở VN liên lạc đh Đức Lộc pd Huệ Tài, ĐT: 

0908640474 và đh Đức Huy pd Huệ Quang: 

0902534608. 
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MƯỜI CÔNG ĐỨC ẤN TỐNG KINH TƯỢNG PHẬT 

1- Những tội lỗi đã tạo từ trước, nhẹ thì được tiêu trừ, nặng thì 

chuyển thành nhẹ. 

2- Thường được các thiện thần ủng hộ, tránh được tất cả tai 

ương hoạn nạn, ôn dịch, nước, lửa, trộm, cướp, đao binh, nạn 

ngục tù. 

3- Vĩnh viễn tránh khỏi những quả báo phiền khổ, oán cừu 

oan trái của đời trước cũng như đời này. 

4- Các vị hộ pháp thiện thần thường gia hộ nên những loài dạ 

xoa ác quỷ, rắn độc, hùm beo tránh xa không dám hãm hại. 

5- Tâm được an vui, ngày không gặp việc khốn, đêm ngủ 

không thấy ác mộng. Diện mạo hiền sáng, mạnh khỏe, an lành, 

việc làm thuận lợi, được kết quả tốt. 

6- Chí thành hộ pháp, tâm không cầu lợi, tự nhiên y phục đầy 

đủ, gia đình hòa thuận, phước lộc đời đời 

7- Lời nói, việc làm trời người đều hoan hỷ, đến đâu cũng 

được mọi người kính mến, ngợi khen. 

8- Ngu chuyển thành trí, đau ốm chuyển bệnh lành, mạnh 

khỏe, khốn nghèo chuyển thành thịnh đạt. Nhàm chán nữ 

thân, mệnh chung liền được nam thân. 

9- Vĩnh viễn xa lìa đường ác, sanh vào cõi thiện tướng mạo 

đoan nghiêm, tâm trí siêu việt, phước lộc tròn đầy. 

10- Hay là vì tất cả các chúng sanh trồng các căn lành. Lấy 

tâm cầu của chúng sanh làm ruộng phước điền cho mình. Nhờ 

công đức ấy đạt được vô lượng phước quả thù thắng. Sanh ra 

nơi nào cũng thường được thấy Phật, nghe Pháp, phước huệ 

rộng lớn, chứng đạt lục thông sớm thành Phật quả. 

Nam Mô A Di Đà Phật 
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Niệm Phật Thành Phật 

Niệm Ma Thành Ma 

Vãng Sanh Không Khó, Khó Ở Tín Tâm Tín Tâm 

Không Khó, Khó Ở Nguyện Cầu Nguyện Cầu Không 

Khó. Khó Ở Xưng Danh Xưng Danh Không Khó . Khó 

Ờ Quyết Tâm 

Muốn Thì Được 

 

Những ai trên đời này làm biếng chẳng 

chịu tu Tịnh độ đều hứa hẹn rằng : 

“Khi ở Thân trung ấm sẽ niệm 

Nam Mô A Di Đà Phật để vãng sanh Cực 

Lạc, đoàn tụ gia đình 

đồng giải thoát, thành Phật 

Bạn nên khéo léo khích lệ họ ! 

Nói thì dễ, làm không dễ đâu ! 

Phải có quyết tâm cao mới được 

 

Nam Mô A Di Đà Phật 
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Niệm Phật Có Thể Đền Đáp 4 Trọng Ân 

 Duy chỉ có tu niệm Phật, chuyên tâm nhất ý, 

khi mạng chung, trong thì nương niệm lực tự 

tâm, ngoài thì nhờ vào nguyện lực của Ðức 

Phật A Di Ðà, trong một lúc hội hai lực, thu 

thành công trong một niệm, vãng sinh Tây 

phương, thấy Phật nghe pháp, chứng vô sinh 

pháp nhẫn, rồi sau đó mới nương vào bánh xe 

đại nguyện, hội nhập Ta bà, cho đến vô lượng 

cõi nước nhiều như cát bụi, hiển sáu thần 

thông, hành Tứ nhiếp pháp, quảng độ chúng 

sinh đồng sinh Cực lạc. Ði lại tự do không bị 

nghiệp kéo mới có thể làm đại Phật sự, báo 

đáp tứ ân. 

1. Niệm Phật có thể báo đáp ơn Phật: Ðức 

Phật đã vì chúng ta từ vô lượng kiếp đến nay 

chưa từng một giây rời bỏ. Lúc ta hôn mê Phật 

là người dẫn lối, lúc ta tạo nghiệp Phật thương 

xót, lúc ta trầm luân Phật phương tiện tìm 

cách cứu độ, khi ta được thân người Phật 

mừng vui. Ân này đức này không thể dùng lời 

lẽ để diễn tả. Nếu phát tâm niệm Phật, tự độ 

mình xong sau đó độ người, rộng tuyên pháp 

môn Tịnh độ, thay Phật hoằng hóa khiến cho 



 

71 

hết thảy niệm Phật vãng sinh, hoành siêu tam 

giới, thỏa hoài bão của Phật là chân báo ân 

Phật vậy. Kinh điển có dạy rằng: “Giả sử đầu 

đội hằng sa kiếp, thân làm sàng tọa khắp tam 

thiên; nếu không thuyết pháp độ chúng sinh, 

thì chưa gọi là báo ơn Phật”. 

2. Niệm Phật có thể báo đáp thân ân: Thương 

thay cha mẹ, lao nhọc sinh ta, ân ấy đức ấy, 

đầy khắp hư không. Cha nuôi ta khôn lớn dạy 

ta nên người, một đời lao khổ không vì ai 

khác; yêu ta như yêu viên ngọc trên tay, ngóng 

ta như ngóng lúa năm đói kém. Mẹ thì mười 

tháng cưu mang, ba năm bú mớm, nhả ngọt 

nuốt đắng, nằm ướt nhường khô, chăm sóc ta 

từng ly từng tí. Nếu chỉ cung phụng ngọt ngon 

lúc sống, ma chay rềnh ràng khi chết, như thế 

cũng chưa trọn báo thâm ân, cần phải niệm 

Phật cầu sinh Tịnh độ, sau đó trở lại Ta bà cứu 

vớt vong linh cha mẹ, vĩnh viễn lìa khỏi tam đồ 

khổ, sinh lên Cực lạc an vui, như vậy mới được 

gọi là báo đáp trọn vẹn.  Lại nữa, còn độ được 

cha mẹ nhiều đời kiếp trước, như vậy mới gọi 

là đại hiếu, mới gọi là chân thật báo ân. 
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3. Niệm Phật có thể báo đáp ân sư: Cha mẹ 

sinh ta là cha mẹ của sinh thân; thầy tổ dạy ta 

là cha mẹ của pháp thân. Nếu không có thầy tổ 

thì ta không thể khai mở trí tuệ, học vấn của ta 

không thể tiến lên, đạo hạnh của ta không thể 

thành tựu. Ân thầy lớn lắm, còn hơn cả ân cha 

mẹ, nếu muốn báo đáp, chỉ có niệm Phật cầu 

sinh Tây phương, tự độ mình xong, sau đó độ 

người. Nhân nhớ đến thầy cũ, bèn trở lại diễn 

nói chân lý Ðại thừa khiến thầy đắc ngộ, được 

lợi ích lớn. Thầy cũ lại bái La Thập làm thầy, 

Thập không dám nhận. Sư nói: “Ta là thầy 

Tiểu thừa của ông, ông là thầy Ðại thừa của 

ta”. Như La Thập, đáng được gọi là thật báo 

ơn thầy vậy. 

4. Niệm Phật có thể báo ân chúng sinh: Sinh 

lên Tịnh độ rồi, thấy Phật nghe pháp, chứng vô 

sinh nhẫn, đắc thân, khẩu, ý tam luân bất tư 

nghì nghiệp mới có thể độ khắp mười phương 

chúng sinh, đấy là thật báo ân chúng sinh vậy. 

Trích Khuyên Tu Pháp Môn Niệm Phật 

Biên soạn: Viên Anh Pháp Sư 

Việt dịch: Thích Nguyên Anh 


