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Xin kính chào chư vị đồng học! 

Hai tiết trước, hậu học đã báo cáo với mọi người về vấn đề làm thế nào để mở 

Kinh điển và chúng ta vì chúng sanh trong không gian không đồng duy thứ viết bài vị 

như thế nào khi có Pháp hội. Tiếp đến chúng ta hãy nghiên cứu thảo luận một chút, 

trong đạo tràng thì làm thế nào để viết bài vị cho những chúng sanh này. 

Đạo tràng thụ lí việc viết bài vị, thông thường đều là do cư sĩ đến thụ lí. Trong khi 

thụ lí thì chúng ta cũng phải xem xét một cách tỉ mỉ tất cả những điều mà họ tự điền có 

gì sai không? Tên có bị viết cẩu thả hay không? Là người thụ lí, khi bạn tiếp nhận tất 

cả những danh sách ủy thác viết bài vị này, nhất nhất phải kiểm tra kỹ càng, bằng không 

thì những chúng sanh này có thể họ sẽ đến tìm bạn. Hậu học cũng đã từng nghe được 

một sự việc có thật như thế này. 

Có một vị lão thái thái, trong một lần dự Pháp hội, bà đã đi ghi tên đăng ký cho 

người chồng đã qua đời của bà, đã viết một bài vị siêu độ. Do vì bà lão ấy không biết 

chữ, cho nên đến khi đăng ký để điền vào, bà không thể nào viết được, thế là nhờ người 

thụ lí thay bà viết vào, tên cũng chỉ có thể nói một cách đại khái, đại khái là dựa vào âm 

mà viết ra. Sau khi viết xong, cả bà lão ấy và người thụ lí cũng không để ý xem là đã 

viết đúng hay chưa, cũng không có kiểm tra cho rõ, lão thái bà cũng cảm thấy rằng mình 

đã viết bài vị cho chồng rồi, cũng có thể yên lòng yên dạ rồi, nào biết đâu khi Pháp hội 

bắt đầu, người thụ lí đã nằm mơ thấy người chồng của bà lão này đã chỉ vào mình mà 

mắng: “Sao anh có thể viết tên tôi bừa bãi như thế, không có kiểm tra cho rõ mà đã viết 

cho tôi, hại tôi không có cách nào bước vào trong để tham gia pháp hội long trọng 

này”. Người thụ lí này cũng đã vô cùng sợ hãi, nhanh chóng gọi điện thoại cho lão thái 

thái này để liên hệ với bà. Bà lão mới nói lại nữa, vì người chồng của bà qua đã đời rất 

sớm, vả lại còn là tự sát mà chết. Như đức Phật đã nói trong những kinh điển mà có liên 

quan đến địa ngục, phàm là tự sát mà chết thì tội của người đó đều vô cùng nặng, cho 

nên trong lúc đang chịu tội, họ đều rất khẩn thiết, rất hy vọng tất cả gia thân quyến thuộc 

có thể giúp họ lập bài vị, khiến họ có hy vọng được nghe pháp, được chuộc tội, được 

giải thoát. Cho nên, chúng ta bất luận là đang thụ lí viết bài vị cho những tín chúng, 

hoặc là tự mình điền vào tờ đơn bài vị, chúng ta nhất định phải viết cho rõ ràng, nếu 

không viết cho rõ ràng thì giống như những chúng sanh này không có cách nào có căn 
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cứ dò số chỗ ngồi. Cho nên hễ là chúng ta viết bài vị, ngoài việc có một người chuyên 

môn viết ra, còn phải có người để kiểm tra để so lại, hiệu đính hoàn toàn không có sai, 

chúng ta mới có thể được dán lên. Là người viết cũng phải vô cùng cung kính, từng nét 

từng chữ nhất thiết không thể viết ẩu. 

Hậu học ba năm về trước, khi còn ở tại Tịnh Tông Học Viện, cũng là tự mình thụ 

lí bài vị và viết. Thời gian viết và thời gian thụ lí là tách biệt nhau ra, tại vì thời gian thụ 

lí có thể có rất nhiều người đến báo danh để viết bài vị, chúng ta có khả năng, nhưng 

không đủ tập trung tinh thần để viết bài vị, thì tỉ lệ sai sót tương đối cao, cho nên thông 

thường viết bài vị cần phải tìm khoảng thời gian nào tương đối thanh tịnh để viết. Sau 

khi viết xong, còn phải có một người khác nữa đến đối chiếu, không thể nào viết sai. 

Viết mà sai thì có lỗi với chúng sanh, cũng đã khiến cho chúng sanh bị mất đi một lần 

cơ hội được lắng nghe Phật pháp. Giả sử chúng ta không cẩn thận mà viết sai sót, nhất 

định không nên tô đen một đường ở trên đó, như vậy thì không cung kính cũng không 

có lễ phép. Cũng giống bảng tên của chúng ta, có người giúp chúng ta mà viết sai, viết 

sai rồi thì liền tô luôn thành một cục, chúng ta nếu mà đeo bảng tên đó trên người thì 

cũng không nho nhã chút nào, cũng có cảm giác không được tôn trọng giống như vậy. 

Chúng ta đối đãi những chúng thần linh này, chúng ta cũng phải duy trì cái tâm thật 

cung kính để mà phục vụ cho họ, đặc biệt là việc viết bài vị. 

Khi viết bài vị vãng sanh, vì có khả năng rất nhiều người cùng tên cùng họ, cho 

nên ở dương thế ai là người siêu độ họ, chúng ta cũng phải viết rõ ràng. Do là có hai 

cách viết là giản thể và phồn thể, cho nên khi hậu học gặp phải là chữ giản thể, họ là 

chữ giản thể như thế, khi chúng tôi thẩm tra nhất định phải đặc biệt cẩn thận, nhất định 

phải hỏi cho rõ ràng chữ đó là chữ gì. Tốt nhất là dùng chữ phồn thể để viết ra trở lại, 

đặc biệt là rất nhiều chữ giữa phồn và giản có khác biệt quá nhiều. Ví dụ chữ “Diệp”, 

phồn thể của chúng ta, bộ đầu chữ “Diệp” là “Thảo”, còn chữ giản thể thì lại là chữ 

“Khẩu” và chữ “Thập”, trong chữ phồn thể thì chữ này không đọc là “yè”, nó là “xié”, 

cho nên khác biệt rất nhiều. Khi chúng ta thụ lí đủ loại những bài vị không giống nhau, 

về phương diện này chúng ta cũng phải thật thận trọng, thật chú ý. 

Sau khi đã viết xong bài vị, ngoài việc đã hiệu đính ra, hậu học rất hy vọng đạo 

tràng có thể cử người chuyên trách đem tất cả những bài vị này làm một lần khải thỉnh. 

Phía trước hậu học cũng đã có nhắc đến, sau khi viết xong thì đại diện đạo tràng đến 

khải thỉnh họ, nhất nhất mà khải thỉnh. 

Phương thức khải thỉnh của tôi là trong một tờ giấy có viết mười bài vị, mỗi một 

bài vị tôi đều niệm ra tiếng. Sau khi đọc xong lại thêm một lời cầu nguyện, khải thỉnh 

chư Phật Bồ Tát, khải thỉnh Long Thiên Hộ Pháp, có thể đặc biệt chiếu cố những chúng 

sanh đang chịu khổ nạn ghé bước đến nơi này, để có thể nương Phật lực gia trì mà lìa 

khổ được vui. Sau khi đọc xong mỗi một tờ có mười người, mỗi một cái thì đều chúc 

phúc, cầu nguyện như thế này. 
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Lũy kiếp oán thân trái chủ cũng đọc luôn hết tất cả danh sách, ví như từ một đến 

số mười, mỗi một cái có trên danh sách đều đọc lên hết, sau khi đọc xong thì chắp tay 

lại, hy vọng những oán thân trái chủ có thể nương vào thời gian Pháp hội, nương vào 

Phật lực gia trì, có thể hóa giải oán hận thù địch nhau, đôi bên có thể nương nhờ Pháp 

hội để liễu giải chân tướng của sinh mệnh, nhất định không nên chấp trước nữa, cũng 

không nên oan oan tương báo nữa. Đạo tràng chúng ta cũng làm khải thỉnh như vậy, 

làm chúc phúc như vậy. Tôi nghĩ nếu như có thể làm như vậy, tin rằng có thể cảm động 

những vong linh này. 

Vừa rồi là thuộc về một chút tâm đắc của hậu học, xin cung cấp cho mọi người 

tham khảo. 

Trong thời gian Pháp hội, chúng ta cũng có thể nhìn thấy được trong đạo tràng 

chuẩn bị rất là nhiều thức ăn. Cũng như là trong tiết thứ nhất chúng tôi có đề cập, có 

người làm Pháp hội thì vô cùng cẩn thận, vô cùng long trọng. Ngoài việc mời chúng 

sanh đến để nghe pháp ra, về mặt thí thực cũng phải làm được thật là thịnh soạn, khiến 

các chúng sanh có thể có một bữa phong phú. Ngoài việc nghe pháp ra, còn có thể nhận 

được một bữa thiết đãi yến tiệc. 

Đã từng xảy ra một sự việc có thật như thế này. Có một vị Lão Pháp Sư nọ làm 

chủ Phật thất, Lão Hòa Thượng ấy cũng thường hay làm Tam Thời Hệ Niệm. Ngài có 

một lần đã nói rằng, thức ăn không cần phải làm nhiều như vậy, đủ là có thể được rồi. 

Không ngờ rằng sau khi nói ra lời ấy xong, hệ niệm thời thứ nhất vừa làm xong thì sức 

khỏe liền không thể tiếp tục nổi. Tại sao vậy? Có thể đã đắc tội với chúng sanh, chúng 

sanh không hài lòng, cho nên thời thứ hai, thời thứ ba thì ông không có cách nào tiếp 

tục làm được nữa. Tại vì ông chướng ngại, vốn đạo tràng người ta sẽ phải làm thức ăn 

rất là thịnh soạn để cúng dường cho những chúng sanh này, giống như chủ nhân gia 

đình vốn dĩ là muốn chiêu đãi khách cho thật thịnh soạn, nhưng ông nói như vậy, người 

chủ họ cùng không có cách nào đành phải đơn giản đi một chút, cho nên ở nơi cả thảy 

phương diện tình lý, ở nơi toàn thể cục diện mà nói, đã sản sinh ra sự không cung kính 

cực lớn đối với những chúng sanh này. Vì lẽ đó, khi chúng ta đang lúc Pháp hội cũng 

phải đối với điều này, đối với thí thực và cúng dường, chúng ta cũng phải đặc biệt mà 

chú ý cẩn thận. 

Ấn Tổ Ngài đã từng khuyên bảo chúng ta, một phần thành kính thì được một phần 

lợi ích, mười phần thành kính có thể được mười phần lợi ích. Những chúng thần linh 

không đồng không gian duy thứ này cũng giống như chúng ta vậy, hy vọng chúng ta có 

thể thật tôn kính để mà lễ thỉnh họ, như vậy họ có thể yên tâm, họ có thể thật chuyên 

tâm mà được sự gia trì của Phật lực, được sự nhiếp thọ của Phật Bồ Tát, mới có thể chân 

chánh làm tốt Pháp hội siêu độ cho họ. Vì lẽ đó mà trong đạo tràng, nếu như cư sĩ chúng 

ta, mỗi một người đều có cái tâm tình này, ví như là chúng ta mỗi một người khi ở trong 

đạo tràng này đều có viết rất là nhiều bài vị cho gia thân quyến thuộc của chính mình, 
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chúng ta nếu như nghĩ tôi cũng vì gia thân quyến thuộc của mình mà tận một phần sức, 

ở trong gia đình cũng có thể nấu được vài món ăn ngon để chúng ta cúng dường cho họ 

cũng là thể hiện chút tâm ý của người làm con cái như chúng ta, và còn làm ra một sự 

bù đắp đối với oán thân trái chủ của ta, làm ra sám hối, thể hiện chút tâm ý sám hối của 

ta. 

Khi Pháp hội vừa mới bắt đầu, chúng ta lấy một ví dụ, ví dụ như Tam Thời Hệ 

Niệm đã bắt đầu rồi, những người viết bài vị như chúng ta cũng đều tham gia. Trước 

khi bắt đầu, chúng ta cần phải thật là cung kính lễ thỉnh những bài vị do mình viết. Ví 

dụ bạn siêu độ cho người thân, bạn phải thật là kính trọng, thật là cung kính mà phát 

khải thỉnh từ trong nội tâm, lại thỉnh chư Phật Bồ Tát hoặc là Địa Tạng Vương Bồ Tát 

đến hộ trì dẫn dắt họ đến tại nơi này. Giả sử là oán thân trái chủ của chính mình, thì 

phải nên thật là chân thành, ngay tại lúc này phải hết lòng hết dạ mời họ đến, đồng thời 

phải sâu sắc mà sám hối với họ, ăn năn mãi không tái phạm, hy vọng được họ hiểu và 

bỏ qua, từ nay về sau có thể khuyến khích lẫn nhau trên con đường Bồ Đề, dìu dắt lẫn 

nhau, cùng nhau vãng sanh Cực Lạc thế giới. Cho nên khi Pháp hội bắt đầu, mỗi một 

người nếu như có thể có sự chuẩn bị trước đó, vậy thì khi bạn lắng nghe, khi mà Pháp 

sư tuyên giảng về Tam Thời Hệ Niệm, bạn sẽ đặc biệt mà chuyên tâm, tôi nghĩ từ trường 

tại nơi đó cũng sẽ được Phật lực che chở, càng được hộ trì hơn nữa. 

Trên đây là một vài tâm đắc của hậu học khi tham gia pháp hội, còn có một số tâm 

đắc khi thụ lí viết bài vị Tam Thời Hệ Niệm, xin dành cho mọi người. 

Gần đây có cơ duyên đi thâm nhập liễu giải một số Kinh điển liên quan đến Phật 

nói về địa ngục trong “Đại Tạng Kinh”. Sau khi đã đọc qua những Kinh điển này rồi, 

lại càng thêm kinh hoảng, càng thêm cảm nhận được đời này của chúng ta, nếu như 

không được vãng sanh Cực Lạc thế giới, tương lai bị đọa vào địa ngục đều có phần. Đặc 

biệt là ở trong Kinh điển, Thế Tôn đã nhiều lần đề cập đến có được thân người là không 

dễ dàng, cũng giống như một con rùa bị mù ở trong đại dương mênh mông, nó vừa trồi 

đầu lên thì có thể gặp được khúc gỗ, trên cái khúc gỗ này còn có cái lỗ, đầu nó vừa vặn 

lọt vào cái lỗ này. Muốn được cái thân người thế này, họ sẽ khó khăn đến như vậy. Cho 

nên khi chúng ta xem được Kinh văn như vậy, chúng ta sâu sắc mà cảm nhận được, 

chúng ta nhất định phải ngay trong đời này nắm chắc cơ hội học Phật, cơ duyên học 

Phật không thể để cho mất đi. Bởi vì không dễ dàng cầu sanh thế giới Cực Lạc, cũng là 

vì không dễ gì được cái thân người, cho nên chúng ta càng cảm nhận được nỗi khổ sở 

và thống khổ của hết thảy những chúng đẳng thần linh trong không gian không đồng 

duy thứ này. 

Hậu học có cơ duyên được gặp được những nhà ngoại cảm, những quỷ thần này 

dựa vào họ, có người trực tiếp từ chính miệng nói ra, có người thì để lại một vài câu kệ, 

họ đã rất là sám hối tất cả tội nghiệp đã tạo tác lúc sinh tiền. Cho nên đọa lạc đến địa 

ngục chịu tận khổ báo có thể nói là khổ không nói nên lời. Nếu như chúng ta có cơ 
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duyên thâm nhập những Kinh điển địa ngục này, chúng ta càng cảm nhận được cái khổ 

biết bao của chúng sanh nơi địa ngục. Cho nên khi chúng ta có cơ duyên phục vụ cho 

chúng sanh, khi làm Pháp hội siêu độ cho các chúng sanh, chúng ta nhất định phải tận 

hết sức mình, có thể vì họ mà chấp bút viết lập bài vị để thỉnh mời họ, chúng ta đều có 

thể làm được cả. Nhất định không nên sợ họ là những hồn ma, sợ họ đến bên cạnh ta thì 

sẽ có thể làm hại đến ta, có thể sẽ mang đến sự bất an trong nhà, chúng ta nhất thiết 

không thể nào có quan niệm hẹp hòi như vậy. 

Lão Pháp Sư trong những lúc giảng kinh cũng đã ân cần dạy bảo chúng ta, vũ trụ 

là cùng một thể, đều là cùng một pháp tánh. Chúng ta có khái niệm như vậy, chúng ta 

càng nên phải mở rộng tấm lòng để bao dung họ. Nếu như hôm nay chúng ta không thể 

vãng sanh Cực Lạc thế giới, tương lai chúng ta cũng có khả năng bị chìm đắm giống 

như chúng sanh trong lục đạo luân hồi. Nếu như vào lúc đó không có người nào siêu độ 

cho chúng ta, không có Phật Bồ Tát giảng giải cho chúng ta, chúng ta há chẳng là rất 

khổ, khổ hơn nữa hay sao? Cho nên chúng ta thấy được, chúng ta nghe được nhiều ví 

dụ chứng minh chân thực như thế, chúng ta sâu sắc cảm nhận được tất cả pháp giới 

chúng sanh đều rất là tinh tấn khi lắng nghe Lão Pháp sư giảng pháp. Sau khi nghe xong 

thì họ cảm động sâu sắc, cũng lí giải được cái khổ luân hồi, cho nên họ cũng ào ào phát 

nguyện cầu sanh Cực Lạc thế giới. 

Bởi vì những người học Phật ngày nay, ở mọi phương diện, đối với tất cả chúng 

thần linh trong không gian không đồng duy thứ luôn luôn có sơ suất, có sự lơ là, vì thế 

trong rất nhiều trường hợp của Pháp hội, chúng ta có thể thấy được có rất nhiều điều 

chỉ là hình thức mà thôi, chứ không có chân thật để vì họ mà nghĩ đến làm sao để hóa 

giải thù hận của đôi bên, làm sao để bù đắp chỗ đã tạo trong quá khứ và đời này của 

mình, làm sao để hóa giải oán thù đã kết với chúng sanh, làm sao hóa giải với tất cả oán 

thân trái chủ của gia thân quyến thuộc. Chúng ta nhìn thấy xã hội trước mắt xung đột 

rất nhiều, một vấn đề nhỏ, một sự việc nhỏ nhoi cũng đều có thể mở rộng ra thành xung 

đột rất lớn, tại vì sao lại như vậy? Có người đã nói rằng, oán thân trái chủ xung quanh 

của mỗi một người chờ thời cơ hành động, họ bất cứ lúc nào cũng đều có tâm báo thù, 

chỉ e bạn thân tâm không loạn, chỉ e thiên hạ không loạn, tại vì họ đang muốn báo thù, 

có loại tâm lý thù hận này đầy rẫy ở mỗi một góc độ. Chúng ta làm sao để hóa giải bầu 

không khí này? Phương pháp tốt nhất chính là 24 giờ đồng hồ mở Kinh điển không 

ngừng nghỉ để cúng dường những oán thân trái chủ này. 

Trong quyển “Duyệt Vi Thảo Đường Bút Ký”, Kỷ tiên sinh đã từng có một ghi 

chép như thế này. Ông nói rằng, các hồn ma bình thường vào thời gian ban ngày đều ở 

trong những góc tối tăm, hoặc là dưới bóng cây mát. Lúc ban ngày thì ánh sáng mặt trời 

rất mạnh, nên họ ào ạt tản đi, hễ đến chạng vạng thì cả thảy đều quay trở lại. Ông cũng 

đặc biệt nhấn mạnh, phàm là nơi có rất nhiều người thì hồn ma cũng tụ tập tại nơi đó, 

còn những nơi hoang vu vắng vẻ ít có ai đến thì những hồn ma này cũng không ở đó. 

Từ điểm này chúng ta cũng có thể sâu sắc mà thể hội được, quả thực là xung quanh 



6 
 

chúng ta, xung quanh của mỗi một người, có chúng sanh muôn hình vạn trạng mà ta 

không thể nhìn thấy. Chúng ta không thấy được, nhưng họ ngược lại chờ thời cơ bất cứ 

lúc nào cũng muốn được báo thù. Về mặt này, tôi tin rằng rất nhiều người học Phật đều 

không có cảm thấy, mà chỉ cảm thấy rằng có thể nghiệp chướng của mình rất nặng, tụng 

kinh niệm Phật hồi hướng công đức chắc có thể tốt rồi. Họ đã không hiểu được, chỉ có 

dùng Phật pháp để cúng dường họ suốt 24 giờ mới là phương pháp tốt đẹp nhất để hóa 

giải thù hận của đôi bên. Cho nên trước đây vài ngày, hậu học cũng đã đem tâm đắc 

Pháp hội siêu độ mấy năm gần đây của một số người, và những kinh nghiệm về việc 

mở Kinh điển trình bày ra. Nhờ có Hồ cư sĩ, bà nhận thấy rất nhiều người hiện đại, đặc 

biệt là người học Phật có thể cũng không có nghĩ đến mặt này, đặc biệt còn có rất nhiều 

người vẫn còn ôm chặt hoài nghi về việc mở Kinh điển buổi tối, đều cảm thấy rằng sau 

khi mà tôi mở, không biết là người trong nhà có bị sợ hãi gì không? Vậy nếu quả thật 

buổi tối tất cả chúng sanh đều tụ tập vào trong nhà thì tôi phải làm sao? Tôi có bị làm 

sao không? Có từng mảng từng mảng những vấn đề như vậy, bao gồm cả rất nhiều 

những người học Phật nhiều năm họ cũng không dám mở. Tại vì sao không dám mở? 

Vì đều có vấn đề giống như vậy. Chúng ta nên bình tĩnh mà suy nghĩ thử, trong số 

những chúng sanh này có bao nhiêu là gia thân quyến thuộc của chúng ta, có bao nhiêu 

thì cũng đều là người rất quen thuộc với ta, thậm chí là bạn, những người thân cận nhất 

đều có khả năng. Hiện tại họ đã bị đọa lạc vào trong sáu cõi thọ khổ, họ luôn kỳ vọng 

và cũng hy vọng rằng chúng ta có thể trở bàn tay để giúp đỡ cho họ. 

Ở Bắc Kinh, hậu học có một vị cư sĩ là ông chủ của một xí nghiệp làm về kinh 

doanh, tôi kiến nghị ông ấy, trong công ty ông nên đặc biệt mở thêm một cái phòng làm 

việc. Phòng làm việc này bình thường không có người, chỉ có phát mở Phật hiệu, ban 

ngày lấy Phật hiệu để cúng dường chúng sanh. Chúng sanh thì nên viết vài cái bài vị 

lớn, ví dụ cô hồn không ai cúng tế nơi đó, thần núi, thần cây cùng chúng thần linh nơi 

đó, Long vương nơi đó, cùng với lịch đại tổ tiên của dân tộc Trung Hoa, cúng dường 

mấy bài vị lớn như vậy. Đến sau 5 giờ chiều thì bắt đầu cho phát mở Kinh điển. Ông 

liền yêu cầu trong công ty cử ra một người chuyên đi phụ trách công việc này. Người 

phụ trách công việc này, trước đây không lâu đã nằm thấy một giấc mơ, trong mơ thấy 

có đến hàng ngàn hàng vạn chúng sanh đã đến tỏ lời cảm ơn ông mỗi ngày có thể cố 

định thời gian để mở Kinh điển chọ họ được nghe. 

Từ chỗ này chúng ta càng có thể khẳng định được rằng, nhu cầu nghe pháp của tất 

cả chúng sanh là vô cùng bức thiết, họ cũng giống như chúng ta không khác, thậm chí 

họ còn khổ hơn chúng ta nữa. Trên con đường nhân sinh, sau khi đi được một khoảng 

thời gian, chúng ta lại quay đầu nhìn một đời này của mình, quả thực không có điều gì 

vui sướng đáng nói, có thể nói là do các sự khổ chồng chất kết hợp mà thành, mà ngưng 

tụ thành. Lại nghĩ đến những chúng sanh đáng thương này, họ còn khổ hơn cả chúng ta. 

Hôm nay chúng ta có thể vì họ mà phục vụ được như vậy, tin tưởng rằng họ sẽ vô cùng 

cảm kích, sẽ vô cùng cảm động. Con người một đời có thể kết duyên lành với người là 
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việc người người thảy đều mong muốn, ngay trong một đời nếu như có cơ hội kết thiện 

duyên cùng tất cả chúng sanh, đó cũng là vô cùng trọng yếu, cũng là cơ duyên vô cùng 

khó có được. Cơ duyên này mỗi một người đều có thể làm được, mỗi một người đều có 

năng lực “độ” chúng sanh, vạn nhất không biến thành sự cản trở chúng sanh, làm 

chướng ngại chúng sanh. Chúng ta có năng lực giúp đỡ tất cả chúng sanh, tất cả chúng 

thần linh, chúng ta phải nên nỗ lực làm. Đặc biệt là gần đây, nếu chúng ta mở truyền 

hình, mở những tờ báo tạp chí ra xem, chúng ta có thể nhìn thấy được rất nhiều rất nhiều 

những tai nạn. Mỗi lần xảy ra tai nạn đều vô cùng nghiêm trọng, chúng sanh chết bởi 

tai nạn nhiều không biết bao nhiêu. Nếu như chúng ta có nhìn thấy chúng sanh bị nạn 

như vậy, khi mở phát kinh điển vào buổi tối thì chúng ta cũng có thể đặc biệt khải thỉnh 

chư Phật Bồ Tát từ bi gia trì, khiến những chúng linh này có thể trong thời gian ngắn 

nhất đạt được sự yên định, linh hồn có thể nhanh chóng mà tìm được nơi nương tựa, 

một chỗ để quay về. Điều duy nhất có thể giúp đỡ họ chính là dùng Phật pháp, dùng 

Kinh Phật để khiến họ đạt được sự yên định. Cho nên cứ cách một thời gian, từ trên 

Internet, nếu như tìm kiếm được một số những tai nạn tương đối lớn, hậu học nhất định 

sẽ đặc biệt vì họ khải thỉnh, mời họ đều có thể đến nghe kinh, không thể đến nghe kinh 

thì khải thỉnh họ đến khắp các nơi có đạo tràng Tịnh Tông trên thế giới để nghe Phật 

pháp, hy vọng họ có thể đạt được giải thoát, hy vọng họ có thể buông xuống, duy chỉ 

có buông xuống mới có thể chân thật lìa khổ được vui. Cho nên trong lúc thường ngày, 

chúng ta nên hiểu rõ được một số hiện tượng trong xã hội để có thể kịp thời giúp đỡ 

một số chúng sanh. 

Chúng tôi cũng có nhắc đến nếu như viết quá nhiều bài vị, đạo tràng không thể 

treo hết, vậy phải nên làm sao? 

TRONG ĐẠO TRÀNG CÓ NHIỀU BÀI VỊ KHÔNG THỂ TREO LÊN HẾT 

THÌ PHẢI LÀM SAO? 

Đứng trước việc này, hậu học sau khi xin chỉ thị của Lão Pháp Sư. Lão Pháp Sư 

Ngài liền đã nghĩ ra một phương pháp là đem tất cả những cái bài vị lớn mà nên phải 

viết như thường lệ làm thành đĩa quang, đem mỗi một cái bài vị này thu hình vào trong 

đĩa, nhất nhất dựa theo thứ tự mà xếp đặt tất cả vào đãi VCD này. Cái đĩa VCD này có 

thể chứa được vô cùng vô cùng nhiều bài vị. Trước khi bắt đầu Tam Thời Hệ Niệm, 

chúng ta đem đĩa bài vị ra mà chiếu, dùng khoảng thời gian một giờ đồng hồ đem tất cả 

những bài vị từng cái từng cái mà chiếu ra, giống như là tất cả các bài vị, chúng ta đều 

đã lập toàn bộ lên. Sau khi hậu học trở về Bắc Kinh thì đã tích cực làm cho tốt việc này, 

tương lai có thể gửi phát đến đạo tràng các nơi, hy vọng đạo tràng khi gặp phải việc 

không thể dán hết bài vị lên, thì dùng một phương thức như vậy để mà giải quyết vấn 

đề treo bài vị. Đây đều là một số những kinh nghiệm của cá nhân, tuy rằng không thể 

nói là phương pháp tốt nhất, nhưng đem kinh nghiệm cá nhân này cung cấp cho mọi 

người, cũng hy vọng rằng mọi người trong tương lai có tham gia Pháp hội, hoặc giả là 

chúng ta có giúp cho gia thân quyến thuộc viết bài vị, thì đây là một số việc đáng được 
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chú ý, rất mong mọi người có thể chung tay góp sức, đặc biệt là hưởng ứng việc hóa 

giải xung đột do Lão Pháp Sư đề xướng, thúc đẩy hòa bình thế giới. 

Phương pháp tốt nhất để hóa giải kiếp nạn là mỗi một người học Phật vào buổi tối 

đều có thể mở máy VCD trong nhà của mình, mở phát “Kinh Địa Tạng”, “Kinh Thập 

Thiện Nghiệp Đạo”, “Trung Phong Tam Thời Hệ Niệm”, “Kinh Vô Lượng Thọ”, dựa 

theo trình tự các bộ kinh mà sau khi mở xong lại tiếp tục bộ khác, như vậy để mà cúng 

dường tất cả chúng sanh, nguyện cho những chúng sanh này sau khi được nghe Phật 

pháp thì thật như là họ đã dựa trên nhà ngoại cảm mà đã nói với Lão Pháp Sư, họ tu học 

vô cùng là tinh tấn. Họ cũng đồng thời đã tiết lộ tin tức, họ nói người học Phật chúng 

ta, người chân chánh chăm chỉ dụng công không nhiều, cho nên họ cũng đã xem thường 

những đồng tu học Phật này của chúng ta. Quả thực chúng ta phải rất bình tĩnh mà tự 

xét lấy mình, bản thân mình trong việc học Phật, trên con đường hành trì có chăm chỉ 

hay không? Có như lý hay không? Có tinh tấn hay không? Có như pháp hay không? 

Chúng ta tự thức tỉnh mình, chính mình có thể thật là rõ ràng, thật là tường tận. Cho nên 

thông qua những quỷ thần này, họ dựa vào những nhà ngoại cảm, họ cũng nhiều lần 

động viên, khuyến khích hết thảy người học Phật nhất định phải chăm chỉ mà tu học, 

bằng không thì tai nạn rất nhanh chóng xảy ra. 

Ngoài việc này ra, họ cũng có một yêu cầu, đó là khi mà mở Kinh vào buổi tối, ví 

dụ chúng ta ở trong phòng khách hoặc là ở Niệm Phật Đường, sau khi chúng ta đã mở 

Kinh điển xong thì không nên tại trong hoàn cảnh như vậy mà làm bất kỳ sinh hoạt nào, 

ví dụ ở nơi đó lạy Phật, hoặc là chúng ta ở tại nơi đó nhiễu Phật. Họ đưa ra yêu cầu như 

thế, vì làm như vậy sẽ quấy rầy việc họ tu hành, quấy rầy họ học tập. Hậu học xin nêu 

ra một ví dụ, quả thực là đã có làm phiền đến họ, đây là kinh nghiệm chính bản thân. 

Bởi vì hậu học mỗi ngày buổi tối đều đi ngủ rất trễ, cho nên khi mà tôi mở kinh 

thì không phải là 5 giờ chiều, mà mở từ 12 giờ cho đến 8 giờ ngày hôm sau. Tôi đã nói 

với tất cả chúng thần linh rằng, vì công việc của tôi không thuận tiện, vì phòng máy vi 

tính của tôi rất gần phòng khách, cho nên làm công việc trên máy vi tính nhất thiết phải 

mở đèn tương đối sáng, cho nên trước lúc 12 giờ đêm không có cách nào mà cúng dường 

họ, chỉ cần sau 12 giờ là tôi nhất định nhanh chóng tắt máy vi tính, không ở chỗ đó mà 

làm việc nữa, cho nên khẩn thỉnh họ lượng thứ cho. Hầu như gần sắp tới 11 giờ, thì tôi 

gắng hết sức kết thúc công việc, để cho họ ngày ngày có thể đến huân tập Phật pháp. 

Có một lần tôi đã quên mất thời gian, kết quả làm đến hơn 12 giờ, đột nhiên bóng đèn 

liên tục chớp tắt rất là dữ dội. Tôi nhìn đồng hồ xem thử thì đã hơn 12 giờ, thì ra các 

chúng sanh đang giục tôi, cho nên nhanh chóng tắt đèn, nhanh chóng đi mở Kinh điển, 

nhanh chóng đi sám hối với họ, tỏ sự áy náy với họ, mong họ lượng thứ. Cho nên trong 

những khi mở kinh, cũng có một số người họ cũng có sự thể hội như vậy. 

Nghe nói có vị đồng tu đã kể như thế này. Vị ấy có một phòng trống, vị ấy yêu cầu 

người mỗi ngày phải mở kinh điển của Lão Pháp Sư giảng cúng dường chúng sanh ở 
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nơi đó. Ông ủy thác cho hai người, là một đôi vợ chồng hiện tại đang sống ở đó, mong 

họ có thể mở đúng giờ. Đôi vợ chồng này sau khi mở được một khoảng thời gian, trong 

lòng liền nghĩ mở phát như vậy cho ai xem? Thế là sau một khoảng thời gian thì hai 

người này không báo với người chủ, không báo với người ủy thác, đã tự tiện ngưng mở. 

Vào nửa đêm của ngày mà ngưng mở này, thì nghe thấy có rất nhiều rất nhiều người 

lục đục kéo đến gõ cửa, hai người liền giật mình mà tỉnh dậy từ trong giấc mơ, mở cửa 

ra nhìn thì không có ai, không có người gõ cửa, vậy thì là ai? Lại vào nằm xuống ngủ, 

thì lại có người đến gõ cửa. Lúc này thì mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, thì ra sau khi ngừng 

mở kinh, đã đoạn đi cái huệ mạng lắng nghe Phật pháp của các chúng sanh, cho nên 

chúng sanh nhất định phải đến tìm họ. Không tìm họ thì tìm ai? 

Chúng ta nhất thiết không được xem thường sự việc này. Sự việc này là một sự 

việc rất rất rất là lớn, không những có liên quan đến oán thân trái chủ của cá nhân, càng 

có chỗ liên quan đến nhân tố mấu chốt vấn đề an định hòa bình cả thế giới. Tôi tin rằng, 

tất cả những người học Phật đều mong có thể rộng kết thiện duyên với chúng sanh. 

Rộng kết thiện duyên với chúng sanh không có nghĩa là mỗi người đều có thể sâu sắc 

thể hội được chúng sanh, chúng sanh quả thực rất đáng thương, cũng có rất nhiều người 

(gồm cả người học Phật) họ không hiểu rõ được những chúng sanh này đích thực là cần 

thiết chúng ta giúp đỡ. Tại vì họ không thể hiểu rõ, không thể tiếp thu được hai chữ 

“Hồn Ma” này, không thể tiếp nhận việc chúng sanh ở sát bên mình, họ không thể tiếp 

nhận cũng không dám tiếp nhận. Đây là hậu học nhiều lần ở tại nơi này, đã ba lần và 

muốn nhấn mạnh lại nhiều lần, tại vì chúng sanh vô cùng là đáng thương, làm người đã 

đủ khổ rồi, họ còn khổ hơn cả chúng ta. Chúng ta đời này không liễu đạo, về sau thì 

chúng ta sẽ phải thay đổi vị trí với họ, cho nên hãy nghĩ xem, chúng ta có thể kết duyên 

lành với họ, tương lai họ mỗi mỗi đều vãng sanh Cực Lạc thế giới, đến lúc mà chúng ta 

sắp lâm chung rồi, tôi tin tưởng rằng họ cũng sẽ đến hoan nghênh chúng ta cùng một 

đường đi đến Cực Lạc thế giới. Cho nên tại đây hậu học đem việc học Phật trong mấy 

năm gần đây, một số việc liên quan Pháp hội siêu độ, và cả những kinh nghiệm tâm đắc 

này nói ra một cách không có trình tự thứ lớp thế này, cũng xin mọi người lượng thứ 

cho. Tại vì hậu học tài thô học thiển, không có cách nào đem phương pháp tốt nhất để 

cúng dường mọi người, mong rằng mọi người có thể lượng thứ. 

Hôm nay xin báo cáo với mọi người đến chỗ này, cảm ơn mọi người. 


