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KHAI TRIỂN TỰ TÂM LỰC 

CĂN BẢN TRUYỀN THỪA THƯỢNG SƯ LIÊN SINH THÁNH TÔN. 

DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI. 

 Phật Pháp chân thật là hướng vào nội tâm của chính mình nghiên 

cứu, tinh luyện để xuất ra Phật Tánh chân thật, làm cho Nhân Tánh biến 

thành Phật Tánh. Tu hành theo phương pháp này mới đích thực là Phật 

Pháp chân thật. Phật Pháp chân thật không phải là những sự sùng bái 

bên ngoài, cũng không phải là ở sự tụng kinh, khấn khứa, hoặc là tạo sự 

sám hối. Hoàn toàn đó là hiểu thật rõ thế giới nội tâm của chính mình. 

Sự tỉnh ngộ cách này mới là chân thật Phật Pháp. Phật Pháp không xa 

lìa tự tâm, ly khai tự tâm chính là không có Pháp, cũng chính là ngoại 

đạo. 

 Cải biến tự tâm ngõ hầu cải biến vận mệnh, đây tức là “Chân Thực 

Phật Pháp Tức Tai, Tứ Phúc” chi Lý (lý lẽ của chân thật Phật Pháp ngưng 

tránh tai nạn, ban phúc đức). 

LIÊN SINH HOẠT PHẬT LƯ THẮNG NGẠN. 

CHÂN PHẬT KINH Q & A (questions & answers). 

 1/ Chân Phật Kinh Từ Đâu Đến? ĐÁP: Nguyên từ Tự Tâm của Liên 

Sinh Hoạt Phật luân lưu và hiển lộ ra, là sau khi Liên Sinh Hoạt Phật khai 

ngộ thành tựu Minh Tâm Kiến Tánh, thân chứng tất địa thế giới Tây 

Phương Cực Lạc, Ma Ha Song Liên Trì, tại khế hợp Tâm Tâm Tướng Ấn, 

lưu lộ Vô Niệm chi Niệm Đại Từ Đại Bi, dẫn đến con đường tắt, phương 

tiện mau chóng cho thế nhân, ngưng tai, ban bố phúc đức, xử dụng lời 
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nói, văn tự để lưu truyền, làm cho đại chúng khắp nơi có thể nghe kinh 

mà nghĩ đến việc tu hành, thấu triệt tâm yếu thành Phật Đạo! 

 2/ Trì Tụng “Chân Phật Kinh” & Trì Tụng Kinh Điển Phổ Thông Có 

Gì Bất Đồng Không? ĐÁP: “Chân Phật Kinh” toàn tên là “Chân Thực Phật 

Pháp Tức Tai, Tứ Phúc Kinh”, văn viết kinh ngắn gọn, vả lại dễ hiểu, dễ 

đọc, hàm chứa những nghĩa lý sâu sắc, tuyệt diệu trong từng chữ, từng 

câu, giữa các câu. Kinh này có hiệu quả rất đặc sắc, xử dụng cho cả hai 

loại người xuất thế, nhập thế cùng nguyện cầu, cầu phúc đức và tăng 

ích lợi, do đó thập phần thích hợp cho phổ thông đại chúng trì tụng 

trong một xã hội hiện đại hóa bận rộn. 

 3/ Thường Thường Nghe Đến Sự Tích Cảm Ứng Khi Trì Tụng Kinh 

Điển, Có Phải Là Chỉ Cần Kiền Thành Trong Trì Tụng Thì Nhất Định Có 

Được Những Cảm Ứng? Hy Vọng Tâm Lý Là Có Khả Năng Đạt Được Sự 

Hỗ Trợ Với Thực Hiện Không? ĐÁP: Phật Pháp tuy để nối kết chúng 

sinh, còn làm cho chúng sinh tiến vào Phật Trí. Do vậy chúng ta vẫn cần 

phải bảo trì một loại Chánh Niệm: (1) Phải chăng đối với những việc làm 

trong quá khứ của chính mình, trước tiên khởi lên một loại phản tỉnh và 

kiểm thảo (cũng gọi là sám hối), phát nguyện sửa lỗi lầm, tu thiện, như 

thế mới đạt được sự trợ giúp của Chư Phật Bồ Tát. (2) Trước tiên, hãy 

đem tâm lý mong muốn “nhất định đạt được cảm ứng” để sang một 

bên, mới có thể chuyên tâm trong trì tụng kinh. Trong “Kim Cương 

Kinh” cũng nói: “Ưng Vô Sở Trụ Nhi Sanh Kz Tâm: không trụ (without 

attachment) tâm vào đâu cả ắt sinh ra sự kz diệu”. Trì tụng cho đến khi 

“nhất tâm bất loạn” thì tự nhiên được tiêu tai nạn, tăng phúc đức. (3) 

Không phải chỉ trì tụng cầu cho chính mình mà còn phải hồi hướng đến 

tất cả các chúng sinh cùng thành Phật Đạo. Có được tâm ý này thì mới 

có thể kết hợp chặt chẽ Thiên Tâm với Phật Tâm. 
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 4/ Nếu tôi chưa phải là đệ tử của Chân Phật Tông, quy y Liên Sinh 

Hoạt Phật, mà trì tụng “Chân Phật Kinh”, phải chăng cũng gặt hái được 

hiệu quả đồng dạng? ĐÁP: (1) Tuy không phải là đệ tử, vẫn có thể đọc 

kinh này, kết thiện Pháp duyên. Ví dụ như: người có chứng bệnh ung 

thư, tuy chưa quy y lại trì tụng kinh này, ban đêm nằm mộng sẽ thấy 

Liên Sinh Hoạt Phật đến trước mặt trị bệnh, đạt được cảm ứng rất thù 

thắng. (2)  Nhất thiết tâm thành ắt linh ứng, trước trì tụng kinh này, sau 

quy y thì rất là thù thắng. 

5/ Giúp Ấn Hành Kinh Sách Có Tổ Tiên Thăng Thiên, Trung Đại 

Tưởng Thưởng, Thăng Quan, Khảo Vận Thuận Lợi, Toại Nguyện Các 

Công Đức. Vậy Thì Một Cá Nhân, Sự Việc Gì Cũng Không Chịu Làm, 

Nhưng Hắn rất Kiền Thành Trì Tụng Kinh Điển Cũng Có Thể Gặt Hái 

Được Những Lợi Ích Kể Trên? ĐÁP: Con người cần phải làm hết bổn 

phận của mình để hiến tặng lại nhân quần xã hội, nếu như lòng chỉ si 

mê, vọng tưởng cầu phúc, nhưng quên mất bổn phận của chính mình 

phải làm thì rất khó khăn đạt được mục đích. 

6/ Trì Tụng Kinh Điển, Khả Dĩ Hóa Giải Tai Nạn Kiếp, Tăng Gia Phúc 

Tuệ, Trên Thế Giới Này Có Rất Nhiều Tai Nạn, Phải Chăng Người Người 

Chỉ Cần Tụng Kinh Điển Này Thì Khả Dĩ Làm Cho Các Tai Nạn Xảy Đến 

Được Hóa Giải? ĐÁP: (1) Liên Sinh Hoạt Phật trong tác phẩm trước tác 

“Nhất Mộng Nhất Thế Giới” đã từng viết một đoạn văn “đại bạo động” 

chỉ ra có người âm thầm trì tụng “Cao Vương Kinh” 1,000 lần và hồi 

hướng, làm cho quần chúng định tâm, không phát sinh ra bạo động. (2) 

Trước khi phát sinh SARS, Liên Sinh Hoạt Phật chỉ thị cho các đệ tử trì 

tụng Kim Mẫu Thánh Hiệu và Tâm Chú, vào thời đó cũng có rất nhiều 

người tụng niệm. Sau đó, nguyên lai có bệnh dịch đại quy mô, cuối cùng 

chỉ trong một tuần lễ bệnh dịch tiêu tán. (3) Còn có rất nhiều thí dụ 

khác nữa. Hoan nghênh có nhiều người lấy tâm báo đáp “Chúng Sinh 
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Ân” tụng nhiều kinh, chú, cũng vì đất nước, xã hội mà hồi hướng cho 

hoà bình, an lạc. 

7/ Tục ngữ nói: “Thị Phúc Bất Thị Họa, Thị Họa Đóa Bất Quá” (là 

phúc thì không là họa, là họa tránh không khỏi), Rất Nhiều Sự Tình Xảy 

Đến Đều Có Mình Trong Đó, Cho Nên Sự Thật Có Sự Gia Trì Của Kinh 

Lực Do Vì Đã Trì Tụng Kinh Điển Mà Đạt Được Sự Giải Thoát Không? 

ĐÁP: (1) Đối với nhân quả từ đầu đến kết cục, chính mình phải chịu 

trách nhiệm, thống thiết kiểm thảo, phản tỉnh. (2) Khi trì tụng kinh điển 

đến “nhất tâm bất loạn” thì Phật Bồ Tát ắt gia trì cho người trì tụng kinh 

bằng cách khai mở trí tuệ hiểu rõ được các sự việc trên thế gian, nội 

tâm sung mãn những linh cảm mà sống lạc quan trong sinh hoạt. (3) 

Ngoài ra Chư Tôn Hộ Pháp vô hình gia trì cho người trì tụng kinh, oan 

trái, ác nghiệp bị tiêu tan, tai trừ diệt nạn hóa giải. 

8/ “Chân Phật Kinh”, Yếu Chỉ Trong Bộ Kinh Này Giảng Thuật Vể 

Thế Giới Tây Phương Cực Lạc Với 18 Đại Liên Hoa Đồng Tử Chuyển Kiếp 

Giáng Sinh, Hóa Độ Cho Các Chúng Sinh Có Nhân Duyên. Xin Hỏi Thế 

Giới Tây Phương Cực Lạc Mà Phật Giáo Đề Cập Đến Và Ma Ha Song Liên 

Trì Trong “Chân Phật Kinh” Có Gì Bất Đồng Không? ĐÁP: Thế Giới Tây 

Phương Cực Lạc có 4 tầng Tịnh Thổ, trong đó có cảnh giới Tự Tánh Pháp 

Thân và cảnh giới Báo Thân Ưng Hóa. Ma Ha Song Liên Trì ở trong thế 

giới Tây Phương Cực Lạc. Muốn hiểu rõ xin xem duyệt “Liên Hoa Sinh 

Hoạt Phật Giảng A Di Đà Kinh” và “Liên Hoa Sinh Hoạt Phật Giảng Chân 

Phật Kinh” tức khắc sẽ hiểu kỹ càng hơn. 

9/ Liên Sinh Hoạt Phật Đã Từng Nói Qua Rằng Kinh Điển Mà Ngài 

Tôn Sùng Tối Đa Là “Cao Vương Kinh”, Nhưng Không Có “Chân Phật 

Kinh” Lại Tụng “Cao Vương Kinh” Thì Hiệu Quả Phải Chăng Hơn Hẳn 

“Chân Phật Kinh?” ĐÁP: (1) “Cao Vương Kinh” có 3 đại lực rất thâm 
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hậu: Phật Lực – Trong “Cao Vương Kinh” Phật Hiệu vô lượng vô biên. 

Kinh Lực – “Cao Vương Kinh” năng diệt sinh tử khổ, tiêu trừ chư độc 

hại. Chú Lực – Sau phần kinh văn “Cao Vương Kinh” có Chân Ngôn Diệt 

Tội của 7 vị Phật, có thể tiêu trừ tai nạn, trừ nghiệp tội, tăng phúc đức, 

công đức thù thắng siêu phàm. (2) Thù thắng của “Chân Phật Kinh”: Sự 

gia trì của Chư Phật Bồ Tát trong thế giới Chân Phật – Kinh văn có Đại 

Bạch Liên Hoa Đồng Tử và quyến thuộc gia trì, phù hộ người tụng kinh.  

Chân Phật Tâm Yếu, trực chỉ nhân tâm, Kiến Tánh thành Phật – 

Trong kinh văn có “lấy Vô Niệm làm Chánh Giác Phật Bảo, Thân, Khẩu, Ý 

thanh tịnh làm Pháp Bảo, tuân theo Chân Phật Thượng Sư làm Tăng 

Bảo” hiển thị: Vô Niệm - Phật, Vô Niệm chi Niệm – Pháp, Vô Niệm chi 

Thể - Tăng, khai triển tâm tánh người tu thiền, y theo Tâm Yếu này mà 

tu trì, có thể đạt được Kiến Tánh thành Phật! Tức Tai, Tứ Phúc chi Lực, 

vô lượng vô biên - Đoạn sau kinh văn chỉ ra, đọc tụng và ấn tụng kinh 

này, có thể Tức Tai (ngừng tai nạn), siêu độ, giải thoát khỏi nạn quan y, 

tai họa quỷ oan khuất xung phạm, vân vân. Nhân đó, tụng tụng kinh này 

có thể trợ giúp con người vận trình được quang minh, phúc tuệ ngày 

một tăng. (3) Cho nên, “Cao Vương Kinh” và “Chân Phật Kinh” có những 

ưu điểm thật thù thắng! 

10/ Tụng Kinh, Trì Chú Chính Là Học Phật Phải Không? Phật Bồ Tát 

Thật Sự Khả Dĩ Hỗ Trợ Cho Những Người Còn Do Dự Không? ĐÁP: Tụng 

kinh, trì chú do tâm niệm Phật Bồ Tát nên có sự thay đổi không hay biết 

xâm nhập vào tâm con người, điều hòa tâm tánh, tiến dần đến tâm an 

bình, tốt đẹp. (2) Hiểu rõ ý nghĩa của kinh văn, lại thêm tụng kinh thì rất 

tốt. (3) Học tập tinh thần Chủ Tôn trong kinh, chú đọc, như vậy niệm 

chú càng tương hợp với Tâm Phật. (4) Ba phần kể trước đã là học Phật 

rồi! Nếu như có thể theo được văn tập của Liên Sinh Hoạt Phật và kinh 

sách Phật, nghiên cứu sâu sắc thì càng thêm phần thù thắng. (5) Phật 



 

6 
 

Bồ Tát không nơi nào mà không hiện hữu, để sớm cứu giúp các chúng 

sinh, chỉ là vì tâm chúng sinh không khai mở, không thực tế hành động, 

không chân thành, thực tiễn truy tầm. 

IN TẶNG KINH SÁCH TƯƠNG ỨNG VỚI CHÂN PHẬT KINH. 

 (Cá nhân tôi cho rằng in tặng các thiện thư thì công đức rất to lớn, 

đương nhiên không chỉ in tặng “Chân Phật Kinh”, như in tặng “Cao 

Vương Quan Thế Âm Chân Kinh”, “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Bạch Y Đại Sĩ 

Thần Chú”, “Ngọc Lịch Bảo Diệu”, “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, “Văn 

Xương Đế Quân Âm Chất Văn”, “Phổ Môn Phẩm”, Kinh Sách Phật, Giáo 

Thiện Văn Chương (văn chương dạy làm việc thiện lành), đều có những 

công đức to lớn, ích lợi.)  

 Trong khi tôi tuần hành tại Minh Phủ (Âm Phủ), thấy Minh Sứ dẫn 

một ông lão muốn lên Thiên Giới thanh tịnh, ông lão nguyên tại Địa 

Ngục chịu khổ, bây giờ ngược lại được lên Thiên Giới. Tôi thấy rất lạ 

lùng hỏi: “Ông Lão họ gì?” – Đáp: “Ông” - Hỏi: “Vì sao được lên Thiên 

Giới?” – Đáp: “Nhờ con cháu in 3,000 cuốn “Chân Phật Kinh” và hồi 

hướng công đức - Hỏi: “Vì sao lại biết là in Chân Phật Kinh?” – Đáp: 

“Nhờ cháu đời sau trông thấy và thỉnh bộ kinh Chân Phật Kinh, hắn lưu 

tâm đến văn ở trong kinh, có Thân thanh tịnh, Khẩu thanh tịnh, Ý thanh 

tịnh, lại dạy người ta lấy Vô Niệm làm Chánh Giác, đây cũng là Chánh 

Pháp Minh Tâm Kiến Tánh, cho nên tin tưởng trì niệm. 

 Lão họ Ông nói rằng sau khi cháu trì niệm Chân Phật Kinh, cảm 

ứng được một giấc mộng: Mộng thấy Tổ Tiên tại Minh Phủ Địa Ngục 

chịu khổ. Trông thấy một người tỏa sáng hàng vạn ánh kim quang lại bá 

cáo: In tặng “Chân Phật Kinh”, Tổ Tiên sẽ được thoát ly khỏi khổ. Sau đó 

tỉnh dậy lại không tin cho rằng tại ban ngày nghĩ đến nên ban đêm 

mộng thấy mà thôi. Sau đó mộng liên tiếp ngày thứ 2, thứ 3 giống y hệt  
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nhau mới chịu tin. Do đó vội gom góp tiền bạc giao cho Pháp Sư của Lôi 

Tạng Tự, cộng đồng góp vốn thêm để in kinh. Vì lý do này lão họ Ông 

được thoát khỏi địa ngục khổ và lên được Thiên Giới. 

 Sau này tôi để ý theo dõi người cháu của lão họ Ông: Phúc báo do 

anh ta in ấn “Chân Phật Kinh” không phải chỉ có thế: 1/ Tổ Tiên được 

lên Trời; 2/Được tưởng thưởng lớn, mua 3 gian nhà sang trọng; 3/ Ba 

đứa con gái được đậu đại học cao nhất; 3/ Bản thân anh ta cũng được 

thăng chức vị. Cá nhân tôi cho rằng ấn tặng thiện thư, công đức rất to 

lớn, đương nhiên không chỉ in ấn “Chân Phật Kinh”, như in “Cao Vương 

Quán Thế Âm Chân Kinh”, “Liễu Phàm Tứ Huấn”, “Bạch Y Đại Sĩ Thần 

Chú”, “Ngọc Lịch Bảo Diệu”, “Thái Thượng Cảm Ứng Thiên”, “Văn 

Xương Đế Quân Âm Chất Văn”, “Phổ Môn Phẩm”, Sách Phật, Kinh Phật, 

Giáo Thiện Văn Chương (văn chương dạy làm thiện), đều có công đức 

rất ích lợi.  

“Kinh Hoa Nghiêm”, quyển 68: Hải thượng hữu sơn đa Thánh Hiền – 

Chúng bảo sở thành cực thanh tịnh – Hoa quả, thụ lâm giai biến mãn - 

Tuyền lưu, trì chiểu tất cụ túc – Dõng mãnh trượng phu quán tự tại – Vi 

lợi chúng sinh trú thử sơn – Như ưng vãng vấn chư công đức - Bỉ đương 

thị nhữ đại phương tiện.” (Trên biển có núi nhiều Thánh Hiền – Các thứ 

quý báu sở thành rất thanh tịnh – Hoa quả, rừng cây đều đầy khắp - 

Suối chảy, ao đầm đầy đủ cả - Trượng phu dõng mãnh quán tự tại – Vì 

lợi chúng sinh ở núi này – Ngươi phải đi hỏi các bậc Công Đức - Họ phải  

chỉ cho ngươi đại phương tiện.) 

CHÂN PHẬT KINH PHÓNG QUANG. 

 (Vì xe chạy trên đường núi, hang sâu nên tài xế lạc tay lái, xe rơi, 

cả xe cuối cùng chẳng ai còn sống, chỉ có một mình Tống Viên, túi hành 

lý cầm trên tay dường như có một sức mạnh phi thường kéo lấy anh ta. 



 

8 
 

Tống Viên là người duy nhất sống sót. Sau tai nạn, hồi tưởng lại, nhất 

định là bản “Chân Phật Kinh” đã cứu anh ta!) 

 Có một người lạ, tên Tống Viên, anh ta đến bá cáo tôi một sự việc 

rất kz diệu. Tống Viên đi theo một người bạn dự Pháp hội “Chân Phật 

Bảo Sám” tại một hiện trường Lôi Tạng Tự. Tống Viên bản thân không 

tin vào một tôn giáo nào, anh ngẫu nhiên đến thăm viếng một người 

bạn, khi bạn vừa bước ra khỏi nhà. Tống Viên hỏi bạn đi đâu? Người 

bạn trả lời rằng đi tham gia Pháp hội, Tống Viên không có cách nào hơn 

là cùng theo người bạn đi Pháp hội. 

 Người tham gia Pháp hội rất đông, mỗi người được phát một bản 

Chân Phật Kinh. Tống Viên lật từng trang kinh đọc, đọc đến một câu chú 

“Om. GuRu. Lian Sheng Xi Di. Hum”, anh ta hiếu kz niệm lên vài tiếng, 

xong ngáp ngủ. Tống Viên tìm đến một góc tường và ngồi xuống nghỉ, 

nhàm chán nhìn một đám đông người đang xướng xướng, niệm niệm, 

quz quz, vái vái. Tống Viên ngồi ngủ gật luôn. Anh ta trong mộng nghe 

có tiếng người nói bên tai “Cuốn Chân Phật Kinh này rất tốt, hay”, 

“Chân Phật Kinh là kinh rất quý, rất linh nghiệm”, “Mang Chân Phật 

Kinh bên mình khả dĩ bảo hộ cho anh đó!”  

 Tống Viên tỉnh dậy nhìn trái, phải chẳng thấy ai nói chuyện với 

mình cả, những người khác đang lễ lạy sám hối, không ai để ý đến anh 

ta. Tống Viên cảm thấy người vô danh thật kz diệu, vò đầu suy nghĩ 

không ra! Pháp hội “Chân Phật Bảo Sám” cuối cùng kết thúc! 

 Khi ra về, Tống Viên hỏi Pháp Sư trong chùa mua cuốn Chân Phật 

Kinh. Pháp Sư đáp: “Có thể thân tặng anh cuốn kinh.” Người bạn đi 

cùng anh cười Tống Viên: “Kinh Sách miễn phí, anh lấy bao nhiêu cuốn 

cũng được. Anh lấy Chân Phật Kinh làm gì vậy? Khó khăn cho anh về 

nhà tụng kinh không?” Tống Viên đỏ mặt đáp: “Mở xem kinh thấy rất có 
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ích lợi” – Sau khi mang cuốn Chân Phật Kinh về nhà, Tống Viên tiện tay 

đặt kinh dưới gối ở đầu giường ngủ. Một hôm anh trông thấy chiếc gối 

ở đầu giường của chính mình phóng ra ánh sáng. Liên tục mấy lần liền, 

anh trông thấy hào quang từ gối đầu phóng ra rất lạ kz! Tống Viên bèn 

lục soát lại chiếc gối thì chẳng thấy vật gì phóng ánh sáng mà chỉ thấy 

duy nhất cuốn Chân Phật Kinh. 

 Năm đó, công ty Tống Viên làm việc tổ chức đi du lịch, bao thuê 

một chiếc xe du lịch cỡ lớn để chở nhân viên. Tống Viên trước khi bước 

ra cửa đi thì lại thấy cuốn Chân Phật Kinh phóng ra ánh sáng, anh ta 

cầm lấy cuốn Kinh rồi cho vào túi du lịch, đeo ngay trên lưng mình. Đây 

là cuộc du lịch dài 3 ngày, 2 đêm. Vào ngày thứ 2 chuyến du lịch, xe đến 

khu núi non, trời vừa mưa một trận mưa thật to trong khu núi non này. 

Đường núi xe chạy quanh co, uốn khúc, xe chạy vòng quanh rồi vòng lại 

mà tài xế không chịu giảm tốc độ. Có vài nhân viên nữ thân thể yếu 

đuối, sớm bị say xe, có một người bị mửa ra xe. Tống Viên còn khỏe, 

bận lấy “vạn kim dầu” (dầu gió) để đưa cho người nữ đồng nghiệp, tay 

anh cầm nâng, lấy chiếc túi du lịch của mình. Đây cũng là lúc tai nạn xảy 

ra trong chừng một sát na. Chiếc đại xa du lịch dường như bị mất kiểm 

soát, đã bay ra khỏi đường xe chạy, rơi khỏi vách đá treo vào một hang 

sâu! Vì xe chạy ra khỏi đường núi quá xa vào hang sâu, nên toàn bộ 

những người trên xe không ai sống sót. Chỉ có một mình Tống Viên, tay 

cầm chiếc túi du lịch, dường như được một lực rất phi thường kéo, nắm 

lấy anh ta, chiếc túi du lịch của anh bị bắn ra khỏi cửa sổ xe, toàn thân 

Tống Viên cũng bị bắn ra khỏi xe với chiếc túi du lịch. 

 Trước khi toàn bộ chiếc xe bị rơi xuống hang núi thì Tống Viên bị 

quăng ra ngoài xe, ngã ngồi trên mảnh đất cỏ bên đường, cánh tay bị 

xây-xát mà thôi. Đương lúc Tống Viên hồi tỉnh thì chiếc xe du lịch đã 

sớm bị lăn nhiều vòng tại hang sâu, không nghe động tĩnh gì! Toàn thể 
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người trong xe, chẳng nghe tiếng động nào cả, hàng hóa, vật dụng bay 

tứ tung. Đây là một tai nạn thật to lớn xảy ra cho một chiếc xe du lịch. 

 Tống Viên tuy vô cùng kinh sợ, anh ta là người duy nhất còn sống 

sót sau tai nạn kinh hoàng này! Sau tai nạn, anh ta hồi tưởng lại: đây 

nhất định là cuốn Chân Phật Kinh đã cứu Tống Viên, anh nhớ lại khi lễ 

“Chân Phật Bảo Sám”, có người vô hình đã nói bên tai anh “mang Chân 

Phật Kinh bên mình khả dĩ bảo hộ cho anh!”, rồi liên tục trông thấy mấy 

lần cuốn Chân Phật Kinh phóng ra ánh sáng! Tống Viên bắt đầu niệm 

Chân Phật Kinh. Anh đã quy y Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn, 

chẳng để tâm đến những người ngoài phê bình như thế nào về Liên 

Sinh Hoạt Phật, trước sau đạo tâm Tống Viên rất kiên cố, không ai có 

thể lay chuyển được, vì anh đã cho rằng đích thực Chân Phật Kinh đã 

cứu được mạng sống của anh! 

 Câu chuyện của Tống Viên dẫn tôi đến sự chú ý: tôi đương nhiên 

tin tưởng rằng cuốn Chân Phật Kinh đã cứu sinh mạng của Tống Viên, 

nhưng tôi lại nghĩ vì sao Chân Phật Kinh lại không cứu được toàn bộ 

những người cùng đi trên xe du lịch mà lại chỉ cứu sống một người? 

Chính lúc tôi đang suy nghĩ như thế, tôi phát hiện ra một luồng ánh 

sáng tiếp cận, trong ánh sáng có một khu núi rừng uất kim cương xanh 

rì. Trong chốn sơn lâm này xuất hiện một vị thần, vị thần này bá cáo với 

tôi: “Liên Sinh, thấy tâm Ngài nghi hoặc, nên đến bá cáo cho Ngài biết” 

– “Ông là thần gì?” – “Phúc Đức chánh thần đây.” 

 Phúc Đức chánh thần bá cáo với tôi rằng ông là Phúc Đức chánh 

thần thủ hộ sơn lâm, thần thổ địa nơi chốn xảy ra sự kiện chiếc xe du 

lịch bị nạn lật chết người. Phúc Đức chánh thần nói vào buổi tối một 

ngày trước tai họa lật chiếc xe lớn, Phúc Đức chánh thần theo thói quen 

cũ thắp một ngọn đèn thần cầm tay đi tuần hành khắp cả vùng sơn lâm, 
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khi đi đến một cái hang  có suối nước chảy rất nhanh, bất chợt phát 

hiện ra Thất Da tướng quân và Bát Da tướng quân trong miếu Thành 

Hoàng mang theo, rất đông ồn ào, khoảng cả trăm lính quỷ tiến vào trú 

tại hang suối , trên tay cầm theo những khóa, còng và các dụng cụ án 

hình, giống như muốn đi kiếm bắt ai vậy. 

 Phúc Đức chánh thần trông thấy Thất Da và Bát Da cùng bọn quỷ 

lính tiến vào trú ngụ thì biết sẽ có sự tình gì xảy ra, có cả trăm tên quỷ 

lính, thì không phải là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, Thất Da và Bát Da cũng 

đồng thời trông thấy Phúc Đức chánh thần. Phúc Đức chánh thần tìến 

lên phía trước hỏi: “Các tướng quân gian khổ, có việc gì mà tới đây 

vậy?” – Bát Da tướng quân đáp: “Đây không phải là chuyện của ông, tên 

thổ địa nhỏ bé, ông hãy mau mau trở về đi ngủ đi.” – “Đây….” 

 Bát Da tướng quân nói: “Âm luật của miếu Thành Hoàng thì miếu 

Thổ Địa không được can dự vào.” -  Phúc Đức chánh thần ngập ngừng 

nói: “Nhưng khu núi rừng hang suối này tôi rất phải chú tâm gìn giữ, 

bảo quản nó.” Thất Da tướng quân nghe xong, cảm thấy có lý, nên 

không nói năng gì, từ trong áo mặc lấy ra một văn kiện truy bắt.  

 Phúc Đức chánh thần trông thấy thì thất kinh, nguyên lai là tai nạn 

cho chiếc xe lớn kia, tổng số người bị bắt là 50 người, tên từng người 

lần lượt được liệt kê ra, tổng cộng 50 vị cả nam lẫn nữ. Trong đó có một 

vị có vẻ đặc biệt, đó là vị có tên nằm ở cuối cùng bản danh sách, tên vị 

này là Tống Viên, vì sao mà lại đặc biệt, vì trên tên của vị này có điểm 

ánh sáng. Phúc Đức chánh thần hỏi: “Có người sống sao?” – “Đúng thế”  

 “Vì sao Tống Viên được sống sót?” – “Người này có một bản kinh 

hộ thân che chở.” – “Kinh gì vậy?” – “Chân Phật Kinh.” 



 

12 
 

 Phúc Đức chánh thần, vốn có tâm từ bi nên cũng nêu lên câu hỏi 

của cùng vấn đề: “Thật kz lạ! Trên xe có cuốn Chân Phật Kinh, tại sao 

không thể bảo hộ cho tất cả các sinh mệnh trên một chiếc xe được, mà 

chỉ bảo hộ được một sinh mệnh?” 

 Bát Da hồi đáp: “Vị Tống Viên này đã xem đọc Chân Phật Kinh, 

cũng đã niệm Liên Hoa Đồng Tử tâm chú. Còn những người khác thì 

chưa trông thấy cuốn Chân Phật Kinh, cũng chưa niệm qua tâm chú. Tất 

cả sống chết đều có định số, trong khoảng trời đất này họa phúc, lành 

dữ đều có túc nghiệp (nghiệp kiếp trước) tồn tại, trời đất, quỷ thần chỉ 

là những kẻ chấp hành mà thôi, còn khi nào thì bị bắt đi, thì chỉ là vấn 

đề thời gian. Phúc Đức chánh thần nghe xong, trong tâm thấy buồn rầu, 

lảo đảo bước trở về miếu thổ địa nhỏ bé. 

 Phúc Đức chánh thần nói: “Do Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn 

nghĩ ngợi đến tai nạn xảy ra cho chiếc xe du lịch, cũng suy nghĩ giống 

thế của cùng vấn đề, nhân đó mà hiện thân ra bá cáo.” 

 Tôi chắp hai tay cảm tạ Phúc Đức chánh thần. Phúc Đức chánh 

thần rất hoan hỉ bỏ đi. Tôi cảm xúc, than thở! Trên Trời nguyên có sẵn 

đức hiếu sinh, nên cho xuống rất nhiều kinh điển dạy người ta tu hành, 

những kinh, chú này luôn ần cần dạy dỗ con người, đây cũng là tâm 

khảm của Chư Phật Bồ Tát, khả dĩ nói đến một đường tuyến dài của sức 

sống. Người ta chỉ cần nắm lấy một tuyến của sức sống, thì khả dĩ có 

thể làm cho mạng được sống còn, chỉ cần chú tâm vào tụng kinh, niệm 

chú, những việc ác đừng làm, những việc thiện hãy làm theo, làm trong 

sạch hóa thân mình, miệng và ý tưởng của mình. Một cách thực tiễn, 

chính là trở về con đường của Trời, cũng tức là hóa giải những tai ách 

kiếp người, con đường của tăng gia phúc tuệ. 
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 “Chân Phật Kinh” là kinh điển của Chân Phật Tông, đã sớm cứu độ 

cho vô lượng vô tận các chúng sinh, công đức của Chân Phật Kinh thật 

rộng lớn, vô biên, có pháp lực thù thắng không thể nghĩ bàn! Bộ kinh 

này có toàn tên là “Chân Thực Phật Pháp Tức Tai, Tứ Phúc Kinh”, gọi 

đơn giản là “Chân Phật Kinh”. Bộ kinh này là phi thường, độc nhất, đặc 

biệt, so với các kinh Phật khác không cùng một dạng thức. Kinh này là 

do chính tự thân “LIên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn” kinh nghiệm qua 

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, Ma Ha Song Liên Trì, từ tự tâm Ngài đã 

lưu lộ ra thành kinh điển. 

 Tự tâm lưu lộ là một chữ, lại một chữ từ trong tâm Phật phóng ra 

ánh sáng quang minh, một chữ, một câu, một chương, một tiết kết tập 

lại mà hoàn thành bộ kinh. Yếu chỉ nằm trong kinh này là giảng thuật về 

sự thần biến của 18 Đại Liên Hoa Đồng Tử trong Tây Phương Cực Lạc 

Thế giới Ma Ha Song Liên Trì. 

 Mười tám Đại Liên Hoa Đồng Tử, Chủ Tôn Đại Bạch Liên Hoa Đồng 

Tử, hiển hiện đại uy linh, làm cho hư không chiếu vụt lên những tia sáng 

vàng rực rỡ, bỗng biến ánh sáng thông trong suốt, bốn Thánh giới, ba 

Thiên giới đều chiếu rực rỡ bằng ánh ngũ sắc, khác thường, đại địa chấn 

động, Chư Phật, Bồ Tát, Chư Thiên, Thiên Chủ đều phó hội về Ma Ha 

Song Liên Trì (hai hồ sen vĩ đại trên thế giới Cực Lạc). Lúc này, Đại Bạch 

Liên Hoa Đồng Tử, phát ra bằng Phạn âm để tuyên dương Phật pháp, 

khắp trời mưa bảo hoa, dân chúng trên Trời hân hoan, ca ngợi chưa 

từng thấy và ra lòng tin to lớn. Đại Bạch Liên Hoa Đông Tử  giảng thuyết 

“Tam Bảo”: 

 1/ Lấy “Vô Niệm” làm chánh giác Phật Bảo: Ý nghĩa “Vô Niệm” rất 

rộng lớn, chúng sinh phải biết, Phật Tánh căn bản tự có nó, lại nói, ngộ 

được bản tính, bản tính chính là Tâm, Tâm chính là Tính, Tính chính là 
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Phật. Lại nữa, vì tự tâm là Phật, nêú như hướng ra ngoài để cầu Phật, 

suốt ngày bận bịu, Phật cầu mãi cũng chẳng được. Muốn Minh Tâm 

Kiến Tánh thì cần biết: Như Lai sắc vô tận, Như Lai trí tuệ vô tận, vô tận 

ở tại tự tâm, tự tâm như có thể phân biệt tất cả, cả đến dùng để vận 

dụng đều là trí tuệ, vô hình tướng, trí tuệ vô tận. Hiểu rõ thân tứ đại 

(đất, nước, gió, lửa) sắc thân chính là phiền não, sắc thân, có sắc thân 

tức có sinh, diệt, duy có pháp thân thường trụ vô sở trụ, Như Lai pháp 

thân thường không biến khác. Đây là “Vô Niệm” của Đại Tự Tại Vương 

Như Lai. Vô Niệm có khả năng giải thoát, Vô Niệm không bắt giữ được 

mình, Vô Niệm tất cả các phiền não không thể quấy phá, Vô Niệm ứng 

dụng vô cùng, Vô Niệm tức là “Không Tính”. 

 Cho nên lấy Vô Niệm làm chánh giác Phật Bảo. Vô Niệm tuy là tịch 

diệt, Vô Niệm cũng là trí tuệ rộng lớn vận dụng vô cùng, vô biên. 

 2/ Thân thanh tịnh, Khẩu thanh tịnh, Ý thanh tịnh làm Pháp bảo: 

“Thân, khẩu, ý thanh tịnh” tức là tam Mật của Như Lai. Bí mật của Như 

Lai là tam nghiệp chuyển thành tam Mật. Mà phàm phu thì không hiểu 

biết gì, quay lưng lại với sự giác ngộ và hợp tác với trần tục, tạo ra tam 

nghiệp thân, khẩu, ý cho nên phải chịu cảnh lục đạo luân hồi, liên tục 

không ngừng nghỉ. Muốn từ phàm phu tu thành Như Lai thì chính mình 

phải giác ngộ tu pháp, phải tự giác giác tha, tự lợi lợi tha và phải giác 

hành viên mãn. Thích Ca Mâu Ni Phật đã dạy rằng: Chư ác mạc tác- 

Chúng thiện phụng hành - Tự tịnh kz ý - Thị Chư Phật giáo. (những việc 

ác đừng làm, những việc thiện hãy làm theo, tự mình làm sạch sẽ ý 

tưởng của mình, đó là những lời Phật dạy). Hai câu trước chính là 

“thân, khẩu thanh tịnh”, hai câu sau chính là “ý thanh tịnh”. Thân, khẩu, 

ý thanh tịnh là vô niệm. 
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 3/ Lấy Chân Phật Thượng Sư làm Tăng bảo: Chân Phật Thượng sư 

là vị Thượng sư tuân theo “Chân Phật Mật Pháp” mà tu hành, đó là 

hành giả hiểu được Mật pháp, y theo Mật pháp của Căn Bản Thượng Sư 

truyền thừa mà tu trì, tri hiểu được “Tôn Sư”, “trọng Pháp”, “thực tu”, 

làm thành một sợi tuyến xuyên suốt, đem Mật pháp nhiếp hóa chúng 

sinh, làm mọi người ngừng lại những việc ác và hướng thiện, chân thực 

đạt đến “thân, khẩu, ý thanh tịnh”. 

 Chân Phật Thượng sư đạo tâm là luôn luôn thường và bất biến, 

tuân theo Phật pháp tu hành, hộ trì 3 căn bản, đây là mẫu mực của 

Thượng sư, làm thành mô phạm, Chân Phật Thượng sư là ngọn đèn 

sáng trong đêm tối, là kim chỉ nam cho người lạc đường, lãnh đạo 

chúng sinh hướng tiến theo đại lộ quang minh, không rơi vào kz lộ 

(wrong path, đường lầm lạc). Đây cũng là Tăng bảo vậy. 

 Chân Phật Kinh có 80 Đại Liên Hoa Đồng Tử tâm chú: 

 “OM. GURU. LIAN SHENG XI DI. HUM” chính là đại thần chú dẫn 

lãnh chúng sinh thật sự đạt được vào miền đất Phật. 

 Chân Phật Kinh này khi xuất hiện dưới trần thế, thì đồng thời ở 

trên trời xuất hiện 12 đường cầu vồng trắng, ánh sáng năm màu chiếu 

xuyên qua các tinh tú lớn nhỏ, mặt đất chấn động, trên không trung kết 

thành bảo cái (ô, dù quí giá), ánh quang minh chiếu suốt khắp trời đất, 

Chư Thiên và Thần Linh đều hộ trì. Bản Kinh điển này làm cho hai cõi 

âm phủ, dương thế đều được lợi lạc, là cuốn Kinh điển của đại phúc 

báo. 

KẺ CHẾT OAN UỔNG ĐƯỢC SIÊU THOÁT. 

 (Tôi niệm “Chân Thực Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc Kinh”, phụng 

thỉnh 2 Phật, 8 Bồ Tát, trong Kinh có nói: “Nhược năng trì tụng bản 
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kinh, ấn tống bản kinh, vong giả thăng thiên, oán thân thối tán, hiện tồn 

hoạch phúc: nếu như tụng bản kinh này, in tống bản kinh này, khi chết 

được lên Trời, oán thù lui tán, gặt hái được phúc đức”, đó là ban đêm 

họp cả nhà lớn nhỏ, lão bà , vợ, anh em, chị dâu, con đều đến cùng một 

cõi mộng, nghĩa là cùng mộng giống nhau.) 

Tôi đi ra ngoài hoằng pháp, khi trở về phạn điếm, thấy một bà lão 

đang quz dưới đất không chịu đứng dậy. Tôi hỏi lý do tại sao? Bà đáp 

người con gặp tai nạn xe, đầu, thân thể bị trọng thương, ghê sợ không 

dám nhìn nữa, định chắc con bà phải trầm luân nơi âm ty địa ngục, hy 

vọng tôi giải thoát cho! Lão bà khóc lóc thảm thương quz mãi dưới đất, 

mọi người vây quanh bà để xem. 

Đây là cách đáp ứng của tôi, đề nghị bà viết tên họ con bà, nơi 

sinh trưởng, địa chỉ ở lúc còn sống, ngày giỗ kỵ, tôi nói lão bà hãy trước 

tiên đứng dậy, buổi chiều tôi nhất định thay thế con bà làm Phật sự. 

Tối hôm đó, tại phòng khách của phạn điếm, tôi đơn giản chuẩn bị 

bánh bao chay, rửa tay sạch sẽ, bắt đầu niệm kinh. Trước tiên niệm tịnh 

khẩu chân ngôn, lại niệm thần chú tịnh thân tâm, làm lễ đại cúng 

dường, tứ Quy Y. Tôi niệm “Chân Thực Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc 

Kinh”, phụng thỉnh 2 vị Phật, 8 vị Bồ Tát. Trong kinh đã nói: “Có Tổ Tiên 

mất, oán thân trái chủ, chưa có thể được siêu độ, còn trì trệ tại chốn u 

minh, nếu có thể đọc bản kinh này, ấn tống kinh này, người chết được 

thăng Thiên, oán thân lui tán, gặt hái được phúc”. Tôi tụng kinh xong lại 

niệm thêm 7 lần “Vãng Sanh Chú”. Sau này, tôi thấy cũng chưa thỏa 

đáng, nhân vì thân tâm vẫn chưa yên ổn, oán khí chưa tan, tôi lại niệm 

“Chân Phật Kinh” thêm mấy lần nữa, thực hành “Thế Thân” tịnh pháp, 

hiến dâng nhiều loại hương đốt, lúc đó oán khí mới tan. Cuối cùng đã 

đưa tiễn Phật Bồ Tát, đốt xong văn sớ. Tôi bận rộn tới đêm khuya, mới 
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yên lòng lên giường ngủ. Sáng sớm, ngày thứ 2, tôi muốn ra cửa, lão bà 

cùng toàn thể gia đình lớn nhỏ đã quz trước cửa phòng của tôi.  

Tôi nói: “Tôi đã giúp cho anh ta được siêu thoát rồi, xác xác thực 

thực tôi đã làm rồi.” 

“Chúng tôi biết, chúng tôi biết, chúng tôi đặc biệt đến để lạy tạ 

ơn!” –“Không phải tạ ơn gì cả, đây là bổn phận của tôi.” 

Lão bà nói: “Liên Sinh Hoạt Phật, Ngài nhất định phải nghe tôi nói, 

thưa Ngài đây là kz tích (miracle)! Ngài nhất định phải công nhận như 

vậy!” Tôi nghe được hai chữ kz tích thì mới đứng vững hai gót chân. Họ 

bá cáo lại cho tôi như sau: “Chính đang đêm, cả nhà lớn nhỏ, cũng 

chính lão bà nữa, vợ của người con đã chết, anh em của người chết, 

con cái của người chết, đều đến chung một giấc mộng, nghĩa là cùng 

mộng như nhau.” Tất cả cùng được hồn người bị chết bởi tai nạn xe hơi 

về báo mộng: “Tôi oan uổng ở dưới âm ty chịu vô cùng khổ nạn, không 

có cơ may nào để thoát thân. Nay gặp được Thánh Tôn, niệm tụng cho 

Chân Phật Kinh, làm tiêu tan được nghiệp chướng của nhiều số kiếp, 

được giải toả mọi cùm khóa sắt, Minh Vương dưới âm ty đặc biệt hạ 

văn sớ, tôi được chuyển thế thác sinh vào một gia đình lương thiện rồi. 

Các người phải đến lạy tạ Thánh Tôn, không được chậm trễ, không 

được chậm trễ, tôi phải đi đây.”  

Anh em của người chết mộng thấy, liền báo cho bà con dâu, ngờ đâu bà 

con dâu cũng đã rơi vào trong cùng giấc mộng như thế, ngay cả đứa bé 

con của người chết cũng được báo mộng y hệt. Tất cả họ chạy tới báo 

cho lão bà. Lão bà nói: “Tôi cũng mộng như vậy.” Cả gia đình tấm tắc 

xưng tụng đây là một kz tích. 
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Do vậy, cả gia đình lớn nhỏ cùng chuẩn bị một lễ tạ ơn, vào một 

buổi sáng đã đến cửa phạn điếm, chủ đích là bái tạ. Tôi nghe thế trong 

lòng tuy vui, nhưng nói: “Đây là phúc phần của quý vị, cũng do lòng từ 

bi của Chư Phật Bồ Tát, không do khả năng của tôi đâu, nên lễ tạ tôi 

không dám nhận. Cả nhà đồng thanh: “Không được, Ngài phải nhận.” – 

“Không dám nhận đâu.” – “Xin Ngài hãy nhận.” 

Tôi bèn nói: “Thôi cũng được, ở Tân Gia Ba đang xây cất một ngôi 

chùa Lôi Tạng Tự, phần lễ tạ của quý vị sẽ được xử dụng để đắp bức 

tượng Kim Thân của Như Lai vậy.” Tôi nói vậy, họ mới đồng ý. 

Ngoài ra, có một sự kiện tứ linh siêu độ, trong bản văn ngắn muốn 

nêu ra. Sự việc này quan hệ rất to lớn, không nghĩ sẽ nêu ra, nhưng rồi 

lại nêu ra! Có một vị cao Tăng 90 tuổi, tên tuổi được nghe khắp trong 

ngoài nước, đã thiết lập một số đạo tràng, sau khi viên tịch lại phải đọa 

vào địa ngục. Minh Vương thông tri cho tôi đến âm gian để tham gia 

“hội thẩm”. Tôi thực sự bá cáo với mọi người, tôi “Liên Sinh Hoạt Phật 

Lư Thắng Ngạn”, 3 Nha quan đều có thể đi đến được, 3 cửa quan này 

chính là “Thiên Tào”, “Địa Tào”, “Nhân Tào”. Cao Tăng 90 tuổi phải đọa 

địa ngục, tôi lại cần đi hội thẩm như thế nào đây? Nguyên lai đích thực 

ông cùng tôi có quan hệ, bởi vì vị cao Tăng này đã phỉ báng Mật giáo, 

cũng đã từng phỉ báng Tổ Sư của Mật giáo, lại càng thường xuyên nói 

xấu tôi. 

Khẩu nghiệp của vị cao Tăng này rất nặng, cho nên phải rơi vào 

trong tay của Minh Vương. Khi hội thẩm cao Tăng vẫn mặc áo cà sa, 

nhưng bộ mặt xanh trắng rất thê lương, sắc diện tỏ hối hận, khi còn tại 

dương thế ông đã sớm bị dày vò bởi nghiệp bệnh. 

Đồng thời lúc hội thẩm, ngoài ra còn có 3 vị đệ tử của cao Tăng, 

cùng phạm cùng khẩu nghiệp này, 4 hồn người này xếp thành một 
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hàng. Tôi hỏi Minh Vương, Tăng nhân phải làm sao để giải thoát?” -  

Minh Vương đáp: “Duy chỉ có Ngài mà thôi.” – “Nói sao vậy?” 

“Tăng nhân phỉ báng Mật giáo, cũng phỉ báng Ngài, Ngài đang làm 

Bí Mật Chủ, Chủ Kim Cương Chân Ngôn Giới, duy có Ngài có thể giải 

thoát ông ta.” – “Phải làm sao?” – Minh Vương đáp:  

“Liên Hoa Đồng Tử phóng ánh sáng trắng, đi trước tiếp dẫn, rồi 

đến Tăng nhân trì niệm tâm chú của Ngài cùng đi, tức thì có thể giải 

thoát.” Tăng nhân trong lòng do dự, nhưng không còn có cách nào khác 

hơn. Miệng không thể không lẩm-bẩm niệm tâm chú của tôi, tôi đứng 

đầu phía trên, Tăng nhân phía sau, cùng một lượt xuất ra khỏi U Minh 

Giới. Đây là: Thiện tai đại chân ngôn – Trì chú diệt tội chướng – Ngã tâm 

thường thiết thiết - Tiếp dẫn thượng Tây Phương. (Lành thay đại chân 

ngôn, trì niệm chú diệt hết tội chướng, tâm tôi luôn tha thiết, tiếp dẫn 

người lên Tây Phương Cực Lạc).  

Có người có lẽ sẽ chất vấn tôi, đường đường một vị cao Tăng nổi 

danh trong ngoài, lại bị đọa địa ngục, còn chịu sự cứu độ của  Ngài, có 

lầm lẫn không? Sự kiện này của tôi, có một người làm chứng là “Liên 

Hoa Thụ Anh”, từ đầu đến cuối, bà đã trông thấy tôi tiếp dẫn vị cao 

Tăng ra khỏi địa ngục, hồn của 4 vị hội thẩm, bà đều chứng kiến tất cả. 

“Liên Hoa Thụ Anh” là chứng nhân trông thấy sự kiện này. 

THÔNG BÁO CỦA NGƯỜI QUÁ VÃNG. 

 (Triệu Tinh đã đi tìm kiếm pháp sư tại tự viện (chùa), các pháp sư 

đều cười chế nhạo cô ta, âm dương cách trở, làm sao mà trông thấy 

được, ngược lại còn bảo Triệu Tinh  đừng phí công vô ích. Triệu Tinh lại 

đã đi tìm kiếm đến giang hồ thuật sĩ, thuật sĩ dụng pháp, nói rằng khả dĩ 

đi du ngoạn dưới địa ngục, nhưng cô ta chỉ toàn thấy những huyễn ảnh, 
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cũng chẳng có đáp án. Bây giờ, Triệu Tinh nghe đến đại danh của Ngài, 

muốn đến tìm Ngài. Tôi nghe xong, mới hiểu rõ câu chuyện là thế nào).  

 Tôi đang tĩnh tọa tại nhà. Thần giữ cửa trong nhà dẫn hồn một 

người nữ đến gặp tôi, tôi chẳng hiểu duyên cớ gì?  

Hồn nữ nói với tôi: “Sư Tôn từ bi!” Tôi hỏi Thần giữ cửa:  

“Chuyện gì vậy?” Thần giữ cửa đáp: “Tên hồn nữ này là Triệu Tiêu 

Huệ, bà có người con gái tên Triệu Tinh, Triệu Tinh học Phật, ngày đêm 

tưởng nhớ mẹ không biết mẹ mình đã vãng sinh đến chốn nào? Triệu 

Tinh học người Bà La Môn nữ, cúng dường Chư Phật, niệm “Địa Tạng 

Kinh”, xưng tụng Tôn hiệu Địa Tạng Vương Bồ Tát, mong nghĩ thấy mẹ 

mình nữa.” – “Điều này có gì quan hệ với tôi chăng?” 

“Triệu Tinh đã tìm đến pháp sư trụ trì tự viện, các pháp sư đều 

cười cô ta, âm dương cách trở, làm sao mà trông thấy được. Trái lại còn 

khuyên cô đừng tốn công vô ích. Triệu Tinh đã tìm đến giang hồ thuật 

sĩ, thuật sĩ dụng pháp, nói rằng có thể đi du ngoạn địa phủ, nhưng Triệu 

Tinh chỉ toàn thấy những huyễn ảnh, cũng chẳng có một đáp án nào.. 

Nhưng nay, Triệu Tinh nghe đến đại danh Ngài, muốn đến tìm Ngài.” 

Tôi nghe xong mới biết rõ câu chuyện thế nào. 

Triệu Tiêu Huệ nói: “Triệu Tinh thương nhớ tôi rất nhiều, mà tôi 

thì ở âm phủ, âm dương cách trở, nên căn bản chẳng dễ gì mà thấy 

nhau được, con tôi không thể nào thấy được tôi vậy xin Sư Tôn mở 

đường cho nó.” – Tôi hỏi: “Bà vì sao lại phải ở âm phủ vậy?” – “Sát sinh 

quá nhiều.” – “Cách tốt nhất bà hãy nói con bà in ấn vạn cuốn Chân 

Phật Kinh, do công đức in ấn kinh này, hồn phách của bà sẽ được thăng 

lên Điện Ma Ni Bảo ở tầng trời thứ 33.” 
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“Nhưng, tôi làm sao thông báo cho con bà đây?” Thật khó! Triệu 

Tiêu Huệ đã chết, làm sao mà báo cho con đây, tôi nghĩ đến đây mà 

cũng nực cười. Triệu Tiêu Huệ nói: “Xin Sư Tôn thông báo cho con tôi.” 

“Tôi có thể báo cho con bà, nhưng Triệu Tinh làm sao mà tin tôi 

chứ!” Triệu Tiêu Huệ bèn một năm, một mười báo cáo cho tôi một số 

sự kiện, tôi nhớ được từng chuyện rõ ràng. Cuối cùng Triệu Tiêu Huệ 

mới cảm thấy hứng khởi theo Thần giữ cửa mà ra đi. Lúc gần bỏ đi, 

Triệu Tiêu Huệ còn quy y tôi, xin tôi quán đỉnh, bà là người đệ tử ở dưới 

âm phủ của tôi.  

Quả nhiên, Triệu Tinh đến tìm tôi: “Nghe Ngài thông thiên, đạt 

địa, pháp lực cao cường, một kz nhân trên thế giới này, con có một 

chuyện muốn thỉnh cầu Ngài giúp cho con, xin Ngài dụng pháp giúp con 

trông thấy mẹ con!” – “Tôi thấy được mà cô thấy không được.” – “Vì 

sao vậy?” – “Mắt thịt của người phàm, làm sao thấy được!” – “Như thế 

cô không sao thấy được đâu.” – “Tôi có Thiên nhãn, tôi đã trông thấy 

mẹ cô.” – “Vào lúc nào cơ?” – “Đêm qua.” Triệu Tinh lắc đầu tỏ vẻ 

chẳng dám tin: “Nói miệng không bằng chứng, Ngài có chứng cứ gì 

không?” Tôi phá ra cười lớn lấy giấy bút viết ra vài chữ đưa cho cô ta.” 

Trên giấy chỉ viết: “Bé con! Trong túi áo của ta, con đã chứa một 

mảnh giấy vụn, ta đã thấy rồi, ta cũng thương nhớ con vậy!” 

Triệu Tinh xem mảnh giấy của tôi, vội vàng quz xuống đất ngay, 

nước mắt đầm đìa, gào khóc: “Đích thực, đích thực, Ngài đích thực, 

Ngài đích thực, không thể nghĩ bàn, thật không thể!” Sự tình nguyên lai 

như sau: Triệu Tiêu Huệ hằng ngày gọi Triệu Tinh là “OA, OA (bé con)” 

và Triệu Tinh đã lén lút bỏ vào trong túi của mẹ một mảnh giấy vụn viết 

rằng “mãi mãi thương nhớ mẹ.” Mấy chữ này chỉ một mình cô biết thôi, 

cô chẳng bao giờ nói ra, nên chẳng ai có thể biết được. 
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Tôi nói: “Cô còn lén lút giúp mẹ thay vớ (tất), trước màu trắng, đổi 

thành màu hồng, mẹ cô lúc sinh tiền rất thích đi đôi vớ đó. 

Triệu Tinh nói: “Quả thật như thế.” – Tôi hỏi: “Cô còn gì nghi vấn 

không?” Triệu Tinh khóc mãi chẳng nói thành lời. Do đó, tôi bảo Triệu 

Tinh chuẩn bị in ấn một vạn cuốn “Chân Phật Kinh”, do công đức in ấn 

kinh mà mẹ của Triệu Tinh được thăng lên Điện Ma Ni Bảo của cung trời 

thứ 33. 

CHẾT MÀ SỐNG LẠI. 

(Một người đã chết nguyên một ngày, con trai, con gái, bằng hữu 

tề tựu quanh xác người đã chết, nhưng lồng ngực đột nhiên bắt đầu 

phập-phồng đập trở lại, mí mắt động đậy, tay, ngón tay, đầu cựa quậy, 

tin tức sống lại của người đã chết làm náo động báo giới, thậm chí tin 

này được đăng trên các báo…) 

Có người lại hỏi tôi thọ mệnh của ông ta ra sao? Tôi đáp: “Tôi xưa 

nay không đoán người bao nhiêu tuổi chết.” Đây là quy định đã nhiều 

năm, mọi người đều biết. Người đến hỏi nói: “Không hỏi bao nhiêu tuổi 

chết, chỉ hỏi có sống lâu không thôi?” – Tôi đáp: “Sống lâu.” 

Người hỏi rất vui vẻ bỏ đi và đem tin tức “sống lâu” của ông ta nói 

với gia đình cùng bạn bè, hàng xóm, mọi người đều vui mừng cho ông 

ta. Thời gian ước chừng 2 năm trôi qua, tuổi của ông đạt đến 49 tuổi, 

một hôm đang đứng trước cửa nhà, đột nhiên ông bị chóng mặt hoa 

mắt và ngã xuống đất chết. Ông được mang đi y viện cấp cứu, bác sĩ nói 

không còn dấu hiệu gì sống cả, cho nên chuyển xác về nhà chuẩn bị lễ 

mai táng. Con trai ông ta là Tưởng Hưng đến chỗ tôi hỏi tội: “Cha tôi 

trường thọ sao mới 49 tuổi đã chết!” – “Không thể nào chết được.” 
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“Tại sao không thể nào chết, rõ rệt đã chết rồi, ông Lư Thắng Ngạn 

là kẻ lừa bịp, đệ nhất Thần toán cái gì vậy, chỉ có tính toán may rủi.” 

Tôi chỉ mở miệng ra, ấp úng nói không được: “Đây… đây…” 

“Đây cái gì nữa, hãy bồi thường một sinh mạng đi!” – “Một sinh 

mạng, bồi thường rồi, thì tôi còn đâu sinh mạng nữa?” – “Không đền 

mạng, thì đền bằng cái gì cũng không được.” Tưởng Hưng nổi điên lên, 

nắm lại hai nắm tay định đánh tôi. 

Tôi nói: “Để tôi kiểm tra lại cha anh, vì sao thọ mệnh lại thế này, 

rồi tôi sẽ trả lời anh tại sao.” – “Cho chúng tôi biết lý do chính xác, nếu 

không, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông được, tôi sẽ công khai nói 

cho người ta biết rằng ông là kẻ lừa bịp.” Tưởng Hưng xung khí bốc lên! 

Tôi định lại tâm thần, vận khởi huyền nguyên: Học tập Càn Khôn Thiên 

Địa hàm – Nguyên lai Bồ Tát hạ cửu thiên – Quang minh thấu triệt 

mang hộ hựu – Chư đa hộ pháp bài lưỡng biên – Kim lư trầm đàn 

hương yên khởi – Pháp thân thanh tịnh tánh tự nhiên - Nhất thanh tích 

lịch, tam thiên giới - Trực siêu tam giới chứng Niết Bàn (học tập trong 

trời đất hàm chứa; nguyên là Bồ Tát xuống chín tầng trời; ánh sáng soi 

thấu, bận tâm cứu hộ; nhiều những hộ pháp đứng dàn hai bên; lò 

hương vàng, bàn thờ hương khói bốc thơm; pháp thân thanh tịnh, tánh 

tự nhiên; một tiếng sét nổ vang cả ba ngàn thế giới; siêu thoát khỏi tam 

giới, chứng quả Niết Bàn) 

Tôi truy tìm phụ thân của Tưởng Hưng. Trên đường về hoàng 

tuyền, tôi trông thấy hai vị mặc áo màu xanh lục, bắt cha của Tưởng 

Hưng đang đi phía trước, tôi bước tới thì cha của Tưởng Hưng trông 

thấy tôi, liều mạng kêu to: “Lư Thắng Ngạn cứu mạng! Lư Thắng Ngạn 

cứu mạng! Cứu cứu mạng!” Tôi bèn chặn hai vị mặc áo xanh lại: “Người 

này thọ mạng chưa hết, vì sao lại phải xuống âm ty?” Hai vị mặc áo 
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xanh trông thấy thân thể tôi phóng ra 3 loại ánh sáng, nên hướng về tôi 

gật đầu chào và từ trong tay áo lấy ra một túi bọc lớn trình lên. Họ tên 

cha của Tưởng Hưng ở phía dưới, viết rất nhiều câu chữ, ghi lại toàn là 

bình sinh được hưởng lộc và tuổi thọ quả nhiên rất là dài. Nhưng phía 

cuối lại ghi chú: “năm ấy, tháng ấy, ngày ấy, lại gian dâm với một người 

con gái, phải tước đi tuổi thọ, bị đoạt mất tuổi thọ đến 49 tuổi là chết.  

Tôi thấy vậy thì hết hồn, bèn hỏi cha Tưởng Hưng: “Đúng như thế 

không?” – “Chỉ một lúc hứng khởi, nay tôi đã biết là lầm lỗi! Tôi nhất 

định sửa đổi lỗi lầm thành người mới, nỗ lực làm việc thiện, Lư Thắng 

Ngạn cứu tôi với, Lư Thắng Ngạn cứu tôi với, cứu mạng tôi, tôi không 

muốn xuống địa ngục.” Tôi thấy quả bất nhẫn, bèn hỏi hai vị áo xanh: 

“Còn có thể cứu được không?” – “Không.” Hai vị áo xanh lắc đầu: “Bao 

lệnh đã hạ xuống rồi, không thể sống lại được. Trừ khi tội nhân lập lời 

thề và Thần Minh đóng ấn bên ngoài bao, nếu không rất khó cứu!” 

Cha của Tưởng Hưng nói lớn: “Tôi xin lập lời thề.” - “Thế ai đóng 

dấu ấn ngoài bao lệnh?” – Hai vị áo xanh nói: “Tiên Sinh trên thân thể 

có 3 luồng ánh sáng, Phật quang, Linh quang, Kim quang, tự có thể 

đóng dấu ấn.” 

Hai vị áo xanh áp giải cha của Tưởng Hưng, chuyển hướng đến 

một vùng biển rộng mênh mông, bắt cha Tưởng Hưng lập lời thề: “Thề 

chừa hẳn tà dâm, cho đến trọn đời, mãi mãi không thay đổi lòng dạ, 

nếu vi phạm, ắt tai họa xảy đến thân ngay. Từ nay trở về sau, nỗ lực 

khuyên người giữ giới. Cho đến trọn đời, nỗ lực làm việc thiện, tôi làm 

Phật tử, nỗ lực tu hành.” Riêng tôi bao văn kiện ấn ký tên. 

Hai vị áo xanh dẫn cha của Tưởng Hưng đẩy vào trong biển. 
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Ở phía bên này, xác của cha Tưởng Hưng, nguyên bản thì tim tại 

lồng ngực đã sớm ngừng đập, thân nhiệt đã xuống rất thấp, nhãn tinh 

đã trắng bệch, hai chân đã duỗi thẳng, gọi là “thân thối, trừng nhãn” 

(chân duỗi, mắt trợn). 

Người đã chết nguyên một ngày, con trai, gái, các thân hữu tập 

họp xung quanh, đột nhiên tim trong lồng ngực bắt đầu đập trở lại, các 

cơ quan gần tim cũng bắt đầu ấm dần lên, chân tay từ từ có ý thức, mí 

mắt mấp- máy, các ngón tay động-đậy. Cha của Tưởng Hưng như đột 

nhiên tỉnh dậy, thế là chết được sống trở lại, muốn uống nước. Tin 

người đã chết sống trở lại làm chấn động giới báo chí, tin đều được 

đăng tải trên các báo. 

Tưởng Hưng hỏi: “Sau khi bị chết thấy thế nào?” – Đáp: “Như 

mộng huyễn vậy.” – “Mộng huyễn cái gì?” – “Không.” Cha của Tưởng 

Hưng không nói gì. 

Tuy cha của Tưởng Hưng không nói gì, nhưng khi gặp người khác, 

ông đều thành tâm khuyên bảo mọi người nên giữ giới, không được tà 

dâm, ông thường nói về tai họa của tà dâm. 

Một hôm cha của Tưởng Hưng đến tìm gặp tôi. “Lư Thắng Ngạn 

tôi đến tìm Ngài đây.” – “Tôi biết ông sẽ đến.” – “Tôi đến để cảm tạ 

Ngài đã cứu tôi, cũng giúp tôi ấn ký.” – “Cái đó không có chi.” – “Tôi lại 

đây để quy y Ngài, học Phật và bái Ngài làm Tôn Sư.” – “Rất tốt.” 

“Thỉnh Sư Tôn ngồi lên trên cao.” – Tôi ngồi nghiêm trang bất 

động trên chiếu tròn. Cha của Tưởng Hưng nghiêm chỉnh làm lễ quy y 

tôi. Tôi nói: “Tam quy y tôi so với tam quy y pháp sư trên thế gian có 

hơi khác một chút. Tam quy y pháp sư trên thế gian, là quy y Phật 



 

26 
 

không đọa địa ngục, quy y pháp không đọa ngạ quỷ, quy y Tăng không 

đọa luân hồi. Pháp luân thường chuyển.” 

Tam quy y này của tôi, quy y Phật phải định 3 tâm, quét sạch 6 

dục (1), thường thanh thường tịnh, không loạn Chân Tánh, đây mới là 

quy y Phật. Quy y Pháp là, phi lễ mạc ngôn (không lễ không nói), phi lễ 

mạc thị (không lễ không nhìn), phi lễ mạc hành (không lễ không hành 

động), thân vô ý ngoại chi hành (thân hành động không ngoài ý), khẩu 

vô kiểu vu chi ngôn (miệng không nói lời dối trá, vu khống), ý thủ nhất 

tâm (ý giữ một lòng), đây mới là chân chính quy y Pháp. Đến như quy y 

Tăng, là một thân thanh tịnh, vượt ra khỏi tam giới, biết được Pháp 

thân là nơi chân chính an thân lập mệnh, hiểu rõ sinh từ đâu đến, chết 

đi về đâu, nhận thức được con đường của cửa sinh và cửa tử, thấu triệt 

rõ rệt nơi thanh tịnh Pháp thân, thường trú bất diệt. Đây mới là chân 

chính quy y Tăng. 

Cha của Tưởng Hưng nghe xong rồi, thì hiểu rõ tam quy y chân 

chính: “Lời nói của Sư Tôn là chánh lý, tôi tưởng đến báo đáp ơn quy y.  

Cha của Tưởng Hưng hỏi tôi: “Tương lai Sư Tôn, thân về đâu? Làm 

sao có thể cung phụng?” – tôi đáp: “Về Nam đi Bắc không lo buồn, cỡi 

mây du ngoạn thế giới, năm đại châu, muốn hỏi thân sẽ về đâu, thường 

tại trên trời tịch diệt tu, tôi xin bá cáo với ông, nhất định ông không cần 

cung phụng tôi, báo đáp tôi, nếu như ông tuân theo tam quy, ngũ giới 

mà tu hành, nỗ lực tu không lười biếng, chính là đã cung phụng tôi, 

cũng chính là đã báo đáp tôi.” Cha của Tưởng Hưng đảnh lễ mà đi. 

Cứ theo biết, cha của Tưởng Hưng, in ấn thiện thư rất nhiều, ấn 

tống “Ngọc Lịch Bảo Diệu Khuyến Thế Văn” và ‘Cao Vương Kinh” cho 

mọi người cùng tụng đọc. Ấn tống “Chân Phật Kinh”, đối với vấn đề 

“không được tà dâm”, ông ta mỗi khi gặp người đều nỗ lực cảnh cáo, 
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răn dạy! Sau này cha của Tưởng Hưng xuất gia làm Tăng sĩ. Trong chùa 

có lúc Tăng nhân nhắc đến tên Lư Thắng Ngạn nhục mạ liên tục. Duy 

nhất cha của Tưởng Hưng không nói gì, chỉ nhất tâm niệm Phật. Ông ta 

gửi cho tôi một bài kệ: Tha Phật, tự Phật – Tha Tiên, tự Tiên – Thao 

thao hồng trần – Thanh tịnh tự nhàn (Phật người Phật ta, Tiên người 

Tiên ta, cõi hồng trần cuồn cuộn không ngưng nghỉ, thanh tịnh tự nhàn 

hạ) 

Cha của Tưởng Hưng cũng ngộ rồi. 

UNG THƯ XÁC THỰC KHÔNG THẤY. 

 (Người hỏi cầm cuốn Chân Phật Kinh, niệm xong một lần, trì xong 

câu tâm chú. Trong mộng lại thấy một người duỗi tay thò vào trong 

lồng phổi mình lấy một vật gì rất bẩn ra, ông ta cảm thấy dễ chịu vô 

cùng, mọi đau đớn đột nhiên nhẹ hẳn, thậm chí khỏi luôn.) 

 Đó là “Khoa Ung Thư” tại một y viện lớn. Có hai người mắc bệnh 

ung thư, sau khi đã được hóa trị, cùng nói chuyện với nhau: 

 “Ông và tôi ngày hôm nay, sinh mệnh chỉ còn trong khoảnh khắc, 

còn có phương pháp nào khả dĩ có thể cứu được không?” - Người kia 

cười đau khổ: “Thần tích thôi” (miracle). Người đặt câu hỏi ấp úng: 

“Trên thế giới này há có Thần tích sao?”. Người cười đau khổ nói: “Có 

người chuyên một niệm A Di Đà Phật, cũng có người chuyên một niệm 

Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng có người chuyên niệm Kinh, đều hy vọng vào 

Thần tích. Phật Pháp hiển hóa, Thiên Chúa cứu độ.” 

 “Thành công không?” – “Cũng thành mà cũng không thành.” 

 “Vì sao vậy?” – “Tất cả đều do duyên phận.” – “Nói đúng.” 
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 Người cười đau khổ nói: “Có người đua cho tôi một bản Kinh, 

Chân Phật Kinh, tôi nghĩ tùy duyên tặng ông, ông niệm nhé! Nói không 

nhất định ông có duyên. Cần có lòng tin, lòng tin rất trọng yếu.” Người 

đặt câu hỏi bèn cầm cuốn kinh, niệm xong một biến, trì tâm chú. Trong 

mộng người này thấy một người thò tay vào lồng phổi mình lấy ra khỏi 

lồng ngực một thứ gì rất bẩn, người này cảm thấy rất thoải mái, dễ 

chịu, tất cả đau đớn giảm nhiều, thậm chí không còn nữa. Người trong 

mộng nói với người này: “Anh có duyên, bệnh anh sẽ khỏi, sống đến 99 

tuổi.” Ngày hôm sau tỉnh dậy, thật kz lạ! Người bị ung thư này, kiểm tra 

toàn thân, tế bào ung thư thật sự không còn nữa, toàn bộ bị tiêu diệt. 

 Người cười đau khổ, đã cho người kia Chân Phật Kinh lại bị chết, 

giải thoát rồi. 

 Người khỏi bệnh ung thư cầm cuốn Chân Phật Kinh đi hỏi người 

xuất gia ở Tự Miếu, Quán Đường và các cư sĩ tu tại gia. Những người 

được hỏi đều nói không biết kinh này. Người này đi tìm rất lâu, sau mới 

biết đây là kinh điển từ trong Chân Như Bản Tánh của Liên Sinh Hoạt 

Phật lưu lộ ra. Người này muốn tìm tôi để tạ ơn, nhưng tìm không 

được, vì tôi đã đóng cửa tu, không tiếp người ngoài. Người này bèn đến 

Lôi Tạng Tự xin quy y quán đỉnh. Người này nói: “Ông ta mộng thấy một 

người thò tay vào lồng ngực ông lấy ra một thứ dơ bẩn và ông cũng xác 

định đó chính là Tôn Sư Lư Thắng Ngạn.” 

HIỂN THÁNH MƯỜI PHƯƠNG CỨU HÔN MÊ.  

 (Tất cả bệnh khổ do nhân duyên mà sinh ra, tôi là người tự tính 

căn bản Không, người tất cả thông đạt, tôi chỉ niệm, không hành động, 

không nhận vào. Vài câu nói này, chính là cửa giải thoát rất sâu sắc và 

huyền diệu.) 
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(1) Sư Tôn, Sư Mẫu kính ái. 

Đệ tử Liên Hoa Sâm Minh và hiền nội Liên Hoa Mỹ Ngọc rất cảm tạ 

Sư Tôn đến Tân Gia Ba lần này, tạo cơ hội cho rất nhiều đồng môn của 

Tinh Mã tham gia hai lần Pháp hội rất thù thắng, mọi người đều hy vọng 

Sư Tôn thường năng ghé đến. 

Đêm qua, ngày 18 tháng 2, buổi tối, đệ tử không thể ngủ yên 

được, vào sáng sớm trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, con đã trông thấy Sư 

Tôn đến nhà của cha mẹ đệ tử gia trì. Sau đó Sư Tôn đã hóa ra ánh sáng 

mà đi! 

Hôm nay (ngày 19), buổi tối gọi điện thoại về nhà, con mới biết 

hôm qua, buổi chiều mẹ con bị chóng mặt ngã, đến sáng nay thì tỉnh lại, 

nguyên lai buổi sáng Sư Tôn đến cứu mẹ con, con không biết làm gì để 

cảm tạ Sư Tôn đại từ bi đã cứu cho mẹ con, chỉ còn biết rơi lệ cất lên lời 

cảm tạ, hiện tại mẹ con đã thấy khỏe đôi chút, nhưng bước đi vài bước 

thấy chóng mặt. Đệ tử xin quz lạy Sư Tôn trị bệnh cho mẹ con thêm 

nữa. Con trú ngụ tại Tân Gia Ba, còn cô em gái và mẹ con thì sống tại 

Mã Lai Á, Tuyết Lan Nga Châu. 

Nguyện xin cha mẹ mọi người đều an khang. 

Nguyện xin tất cả chúng sanh đều thực tu Phật Pháp được viên 

mãn. Phật an! 

Đệ tử, Liên Hoa Sâm Minh – sám hối, ngày 19 tháng 2, buổi tối.  

(2) Tôi biết Liên Hoa Sâm Minh và Liên Hoa Mỹ Ngọc thường 

thường trì tụng “Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh”, cũng thường trì 

tụng “Chân Phật Kinh” không ngừng. Nhưng “Cao Vương Quan Thế Âm 

Chân Kinh” không phải là từ Ấn Độ văn phiên dịch ra, trong “Đại Tạng 
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Kinh” không hàm chứa kinh này, trong kinh có tên các vị Phật và Thánh 

hiệu Quan Thế Âm Bồ Tát. Nhưng tại “Nho Lâm Truyện” và “Lư Đồng 

Truyện” thời Bắc Ngụy, đều ghi lại sự tích của Lư Cảnh Dụ. Lư Cảnh Dụ 

nhân liên lụy phải vào ngục tù, trong ngục thành tâm tụng niệm “Cao 

Vương Quan Thế Âm Chân Kinh”, lại còn buộc ngay tại gông cùm trên 

thân thể, tự chính mình toàn bộ tự động thoát ra, sau này Tề Hiến Võ 

Vương biết sự oan uổng của Lư Cảnh Dụ liền xá tội cho ông. Sự linh 

nghiệm của “Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh” nhiều không kể xiết.  

 Tuy nhiên “Chân Phật Kinh” cũng vậy. Sự linh nghiệm của kinh 

này, kẻ phàm phu tục tử không thể ngụy tạo ra được. Liên Hoa Sâm 

Minh và Liên Hoa Mỹ Ngọc thường trì tụng hai kinh này. Phải biết rằng 

“Chân Phật Kinh” có “Tam Muội Da Thân”, là 3 thân của Liên Sinh Hoạt 

Phật Lư Thắng Ngạn, là “Chủng Tử Thân”, “Tam Muội Thân”, “Tôn Giả 

Thân”, cũng còn gọi là: Pháp, Báo, Ứng 3 Thân. Trong Kinh có cảnh giới 

nội chứng của Chư Phật Bồ Tát, có lời thệ của Thần Hộ Pháp Kim 

Cương, có mốc hiệu của Bồ Tát Liên Hoa. Người đọc “Chân Phật Kinh”, 

nếu như đạt đến “Tam Muội Tương Ứng” thì khả dĩ trông thấy Thánh 

dung của Liên Hoa Sinh Hoạt Phật Từ Bi hoặc trông thấy Hoa Sen Trắng 

to bằng bánh xe lớn hay thân bạch sắc. Cho nên Liên Hoa Sâm Minh đã 

trông thấy Sư Tôn đi đến nhà của cha mẹ mình và gia trì cho cha mẹ 

mình. Sau đó Sư Tôn hoá ra ánh sáng mà đi. 

 (Nguyên lai mẹ của Sâm Minh chóng mặt ngã vào tối một hôm, Sư 

Tôn đến cứu bà). Đây chính là “Hiển Thánh Mười Phương Cứu Hôn 

Mê”. 

(3) Những loại sự tích chân thật linh nghiệm này có rất nhiều. Có  

một vị “Liên Hoa Thời Triêu”, khi vừa mới quy y thì đã bị bệnh, hơi thở 

thoi thóp, chết đi mấy lần, trăm loại thuốc uống không hiệu quả. Ông ta 
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thường hôn mê, bất tỉnh nhân sự. Bệnh của Liên Hoa Thời Triêu là 

bướu ở não, bệnh thận, bệnh tim, bệnh ruột dạ dày, vân vân. Sau khi 

quy y Liên Hoa Thời Triêu một lòng trì tụng “Chân Phật Kinh”, đọc được 

3 ngàn lần. Vào một đêm, ông ta nằm mộng thấy Liên Sinh Hoạt Phật Lư 

Thắng Ngạn, người to cao mặc bạch y, giống như một bác sĩ, mở não 

cho ông ta, lấy ra cục bướu. Lại dùng dao thủ thuật, moi ra nào ruột dạ 

dày, tim, thận, vân vân, toàn bộ tẩy sạch, làm mới lại; sau khi toàn bộ 

đã làm sạch xong thì đặt ruột, thận các bộ phận trở lại chỗ cũ. Liên Sinh 

Hoạt Phật nói với Liên Hoa Thời Triêu: “Bệnh của ông, toàn bộ đã sạch, 

khỏi, toàn bộ rất tốt.” 

 Liên Hoa Thời Triêu hỏi: “Liên Sinh Hoạt Phật là bác sĩ à?” – Sư 

Tôn hồi đáp: “Ta là đại Y Vương.” 

 Ở trong mộng Sư Tôn kéo tay ông ta đứng dậy, còn nhảy khỏi 

cạnh giường, đây là động tác ông ta bình thường không dám nhảy.  

 Liên Hoa Thời Triêu cảm thấy tỉnh táo, thân thể cảm giác hoàn 

toàn sảng khoái, cảm giác không giống nhau, tinh thần phấn khởi, chẳng 

những chứng hôn mê không còn nữa, mà bệnh tim, thận đều khỏi lành 

hẳn, từ nay trở đi, các chứng bệnh lặt vặt cũng đều khỏi. 

 Bản thân Liên Hoa Thời Triêu cũng không dám tin nữa, nhưng các 

bằng hữu chung quanh ông ta đều biết rất rõ, là do ông ta quy y Chân 

Phật Tông và trì tụng “Chân Phật Kinh” 

(4)  Tôi từng cứu qua “thực vật nhân” (người thực vật). Từng làm 

 cho người hôn mê nửa năm tỉnh trở lại. Những người hôn mê 3 tháng, 

một tháng, nửa tháng, mười ngày được cứu tỉnh lại rất nhiều. Có người 

đã hỏi tôi: “Cuối cùng thì bản lãnh của Ngài là tới đâu?” – Tôi đáp: 

“Dùng thần thông lực đi cứu thoát các chúng sinh đang trong khổ nạn 
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khẩn cấp, thật không do bản lãnh gì cả. Mà là do tôi đã giác ngộ vào 

Niết Bàn, biết được tứ đại, ngũ uẩn giai không. Cho nên mọi bệnh khổ 

do nhân duyên mà sinh ra, tôi là người tự tánh căn bản không, là người 

thông đạt tất cả, tôi chỉ niệm, không làm gì, không nhận gì cả.” 

 Người hỏi tôi không hiểu lời tôi nói, đành giữ im lặng, chẳng nói 

gì. Kz thực thật khó để cho người hỏi tôi hiểu được. Bởi vì, vài câu nói 

này, chính là cửa giải thoát rất sâu sắc, huyền diệu, kẻ phàm phu làm 

sao mà biết cho được. 

KINH NGHIỆM TRONG MỘNG. 

 (Trong mộng chúng ta cũng có thể “niệm Phật, trì chú” rất tốt. 

Phàm đối với tất cả các cảnh mộng “niệm Phật trì chú” là bạn tu hành 

cần thâm nhập vào trong tâm, tên Phật, âm chú tại mật trung tạng, phải 

tu mộng quán, mới có thể phá trừ mê mộng. Tu trong mộng mới chính 

là hành giả chân chính. Hãy suy nghĩ điều này, hãy suy nghĩ điều này!) 

 Có một vị hành giả, trong tu hành luôn giữ đúng “một ngày một 

tu”, cũng niệm Phật trì chú không ngừng nghỉ, nhất là “Cao Vương 

Kinh”, “Bạch Y Thần Chú”, “Chân Phật Kinh”… Tuy nhiên không phải là 

ngày ngày niệm, nhưng cũng có ngày không niệm. Hành giả làm nhiều 

việc thiện, như ấn kinh, in thiện thư, xây chùa, lập đạo tràng, sửa cầu 

cống, đường xá, giúp người nghèo, hỗ trợ những khó khăn, chỉ cần biết 

là vị này xuất tiền, xuất lực tùy hỉ giúp đỡ. Đối với hành động ác, vị này 

giữ giới không dám phạm phải. Nhưng trong mộng vị này thấy 3 việc 

đảo lộn: 1/ Trong mộng, ngẫu nhiên đến một nơi, vàng, tiền bạc đẹp đẽ 

vô cùng, những thứ này đều không thuộc về mình, nhưng trông 4 phía 

không có người, bèn lấy va li da, xếp từng thỏi vàng vào va li, rồi mang 

về nhà mình cất dấu, mang va li vàng mệt thở hổn hển. Sau đó tỉnh 

mộng. (Khi tỉnh mộng chỉ biết sám hối không thôi). 2/ Trong mộng, vị 
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này gặp lại người cựu tình nhân, người tình nhân cũ này diện mạo đẹp 

đẽ phi phàm, sắc đẹp gợi lòng người, đi vào phòng riêng của vị này, cởi 

áo, mở dây, khiêu gợi mời gọi, hấp dẫn khiến vị này không thể kềm hãm 

nổi mình nữa, vội vã nổi lòng dâm, chính lúc đang say sưa, mê mẩn thì 

vị này tỉnh mộng. (Khi tỉnh mộng thì đau đớn, hối lỗi không thôi). 3/ 

Trong mộng, vị này là người tài hoa, cao siêu, tham gia thi tuyển, được 

tuyển làm uỷ viên, sau đó lại được vào nội các, làm chức bộ trưởng, 

viện trưởng, thậm chí vị này còn nghĩ tới vụ tối cao thủ trưởng, tuy 

nhiên tóc mai đã bạc nhưng vị này vẫn tham luyến những địa vị không 

ngừng nghỉ, có người đưa tiền hối lộ, vị này tham tiền không chán, 

danh vị tất có, tài lộc kèm theo. Đang trong mộng truy đuổi các địa vị 

tối cao thì vị này lại tỉnh mộng. (Lại buồn bã, hối hận không thôi!). 

 Vị hành giả này thường thường gặp 3 loại mộng này khi ngủ, chỉ 

khi tỉnh dậy mới biết đó là mộng ảo, tỉnh mộng sau đó mới hối hận, 

nhưng trong mộng không sao mà cự tuyệt được. Tôi đã nhập vào trong 

mộng của vị này cảnh cáo cho biết:  

 Tri thế như mộng vô sở cầu – Vô sở cầu tâm phổ không tịch. (Biết 

đời như mộng, không cầu mong gì, không cầu mong gì, tâm không tịch). 

 Tôi lại vào trong mộng báo cho biết rằng trong mộng cũng có thể 

“niệm Phật trì chú” rất tốt, phàm tất cả mộng cảnh “niệm Phật trì chú” 

để đối lại những điên đảo trên, sự tu hành của bạn phải thâm nhập vào 

trong tâm can, tên Phật âm chú, tại mật trung tạng, phải cần tu mộng 

quán, mới có thể phá trừ mê mộng. Tu trong mộng mới là hành giả 

chân chính vậy. Hãy nghĩ lấy điều này! Hãy nghĩ lấy điều này! 

TRÌ TỤNG TƯỚNG TƯƠNG ỨNG. 
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 (Luôn luôn sám hối, tu theo phương pháp sám hối, chỉ muốn 

nghiệp chướng tiêu trừ, không thể không tướng ứng. Một hành giả tu 

theo Mật giáo, thái độ của chính mình đối với Căn Bản Thượng Sư là 

tìm những ưu điểm của Thượng sư để học tập, đây là tăng thượng 

duyên. Nếu như đi tìm các khuyết điểm của Thượng Sư để khuếch đại 

tiêm nhiễm, là tăng hạ duyên. Người trước sẽ được thành công, người 

sau sẽ bị ma quỷ ám ảnh). 

 “Tô Tất Địa Kinh” nói: “Nhược thiếu cơ khát, nhược thiếu tật 

bệnh, nhược phát thắng tuệ, nhược tăng uy quang quảng đại kiên cố, 

nhược đắc thiện mộng, thường mộng thực sự, nhược ư niệm tụng bội 

tăng hoan hỉ, nhược thiếu bì phạp hương phân phức, lạc tu công đức, 

kính trọng Bản Tôn thị vi trì tụng tương ứng chi tướng.” Đoạn Kinh văn 

này tôi xin giải thích như sau: “Nhược thiếu cơ khát”: Nếu không uống 

quá nhiều, không ăn quá nhiều, dinh dưỡng đầy đủ, chất lượng thanh 

đạm; “Nhược thiếu tật bệnh”: Nếu không đau bệnh, tinh thần, khí sắc 

đầy đủ; “Nhược phát thắng tuệ”: nếu siêu thắng trí tuệ xuất hiện; 

“Nhược tăng uy quang quảng đại kiên cố”:  nếu thân có ánh sáng, lòng 

tin kiên cố, lực nhiếp triệu lớn rộng; “Nhược đắc thiện mộng, thường 

mộng thực sự”: nếu ban đêm mộng đều tốt lành, những điều thấy 

được trong mộng, nhất định có thể thực hiện, được mộng thức tỉnh; 

“Nhược ư niệm tụng bội tăng hoan hỉ”: hoan hỉ tu pháp, trì chú; 

“Nhược thiếu bì phạp”: tinh khí thần tăng phát triển, tinh tấn lạ 

thường; “Thân hương phân phức”: thân thể có hương thơm, thơm 

phức tự nhiên; “Lạc tu công đức”: vui vẻ làm việc thiện, vui vẻ giúp đỡ 

người; “Kính trọng Bản Tôn”: luôn luôn nghĩ nhớ Bản Tôn, lễ bái Bản 

Tôn. Những tướng tương ứng kể trên khả dĩ nói đó là ngoại tướng của 

một hành giả tu Mật giáo. Nhưng nội tướng của hành giả là tham sân si, 

tất cả những ác nhiễm đều đã bị tịch diệt. Vị hành giả Mật giáo này có 
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tứ vô lượng tâm (từ, bi, hỉ. xả) thật là rộng lớn và bình đẳng, Bản Tôn 

hiện ra trước mặt thì chính mình là Bản Tôn. 

 Ngược lại, một hành giả Mật giáo, nếu trì tụng một thời gian càng 

tu, trái lại, càng không tin tưởng, lười biếng nhác, thậm chí đình chỉ 

tụng niệm, đói khát đòi hỏi, càng tăng tham vọng, gia tăng lo ngại, 

chuyên chú công việc kiếm tiền bạc, đối với Căn Bản Thượng Sư không 

cung kính, không thích tu pháp, thích nói thêu dệt, nhàn thoại, không 

làm việc thiện, ngăn trở người khác tin Phật niệm tụng, mộng thấy ác 

mộng, ma quỷ ám ảnh, thân thể nhiễm ác tật, vân vân đó là chưa phải 

tướng tương ứng. 

 Ở phương diện này, tôi giải thích như sau: Người không đủ niềm 

tin, đương nhiên rất khó tương ứng. Mật giáo là chân lý của vũ trụ. Tín 

tâm của bạn không đủ thì làm sao tấn nhập vào trong chân lý của vũ 

trụ. Người biếng nhác, phóng túng cũng rất khó khăn tương ứng. 

 Chuyên tâm vào sự nghiệp kiếm tiền, đối với những người hiện 

đại mà nói, không thể tránh khỏi, nhưng mỗi một ngày phải có một thời 

gian cố định chuyên chú tụng niệm, nếu như chỉ chuyên chú vào kiếm 

tiền, chểnh mảng tụng niệm, lâu ngày trở thành phàm phu, xa lìa sự 

tương ứng mỗi xa. 

 Tham vọng, lo ngại, không tướng trí tuệ. Đối với Căn Bản Thượng 

Sư không cung kính, mất đi truyền thừa gia trì lực. Thích nói lời thêu 

dệt, nhàn thoại, miệng không thanh tịnh. Không làm việc thiện, hành vi 

lệnh lạc, hành động ác xấu. Ngăn trở người tin vào Phật, niệm tụng. 

Không phải là Độ (giúp đưa qua) chúng sinh mà là Đổ (ngăn chặn) chúng 

sinh. Nằm mộng thấy ác mộng đều là mộng không tốt lành. 
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 Ma quỷ ám ảnh, điểm này càng thêm nghiêm trọng: một hành giả 

mà bị ma quỷ ám ảnh thì những việc làm sẽ trở thành ma sự (việc ma).  

 Nếu như thân thể hành giả bị ma quỷ ám thì chẳng những là 

không “tu hành” mà trái lại thành “nghịch hành”. Những hành vi của 

hành giả này không ngoài: 1/ Khi Sư diệt Tổ; 2/ Huỷ báng, khinh thị Căn 

Bản Thượng Sư (tìm tòi tất cả các khuyết điểm của Thượng Sư); 3/ Dùng 

ý kiến cá nhân để tranh luận với Chánh Pháp; 4/ Hành vi hủy Phật, diệt 

Sư; 5/ Tự nguyện xuống địa ngục Kim Cang; 6/ Diễu cợt chân lý; 7/ Dùng 

những hành vi rất đê tiện để thương hại người tu hành chân chính, cố 

đạt được mục đích hủy diệt mới yên lòng.  

 Tôi (Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn) thực tâm muốn nói với 

mọi người rằng một hành giả Mật giáo chân chính cần luôn luôn làm 

được: 1/ Ba thời cúng dường, 3 thời lễ bái, 3 thời nghĩ nhớ đến Thượng 

Sư Bản Tôn; 2/ Sám hối; 3/ Phát đại nguyện; 4/ Tụng “Cao Vương Kinh”, 

“Chân Phật Kinh”; 5/ Làm Mandala; 6/ Quán tưởng, trì chú, nhập Tam 

ma địa. (Nếu như hiện tại quá bận rộn, không thể tu 3 thời (mặt trời 

mọc, giữa trưa, mặt trời lặn), cũng có thể tu một ngày một tu, cách 

khác hai thời, phải tụng Bản Tôn Chân Ngôn 21 biến). 

 Giả như Mật giáo hành giả đạt đến “tương ứng chi tướng”, như 

thế là tốt nhất. Nếu như chưa có tương ứng chi tướng, ắt phải càng nỗ 

lực thêm nữa, càng phải tinh tấn mới đúng, phải biết rằng nghiệp 

chướng của cá nhân mình quá nặng nề, càng luôn luôn sám hối, tu theo 

phương pháp sám hối, chỉ muốn nghiệp chướng tiêu trừ, không có sẽ 

không tương ứng. 

 Một người Mật giáo hành giả, thái độ đối với Căn Bản Thượng Sư 

của chính mình là tìm thấy ưu điểm của Thượng Sư mà học tập, đây là 

tăng thượng duyên. Nếu như chỉ tìm tòi khuyết điểm của Thượng Sư để 
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khuếch đại tiêm nhiễm, là tăng hạ duyên. Người trước sẽ thành tựu, 

người sau sẽ bị ma quỷ ám ảnh (đăng rõ “Sự Sư Pháp 50 tụng”). 

HỒI HƯỚNG. 

 (Quán tưởng trên báo đáp 4 trọng ân, dưới tế độ 3 đường khổ, 

chính là biểu thị không quên thệ nguyện của bạn, không quên nguyện 

trên báo 4 trọng ân, không quên độ hết khổ ở 3 đường ác, sự thệ 

nguyện này, tất cả mang mà quán tưởng ra. Sự hồi hướng này có sự 

quán tưởng ở dạng này.) 

 Chắp hai tay hồi hướng: “Nguyện đồng niệm Phật giả, đồng sinh 

Cực Lạc quốc, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, kiến Phật liễu 

sinh tử, như Phật độ nhất thiết” (nguyện cho những người cùng niệm 

Phật cùng được sinh về nước Cực Lạc, trên báo 4 trọng ân, dưới cứu 

giúp chúng sinh ở 3 đường khổ, thấy được Phật thì hết sinh tử luân hồi, 

như Phật độ cho tất cả). 

 Câu kệ này, còn là tiếp dẫn thành Phật, không phải là tức thân 

thành Phật. Tiếp dẫn, thấy Phật hết sinh tử, bạn thấy đó thấy Phật mới 

hết sinh tử, có thể thấy mà không phải là Phật. Chân chính tức thân 

thành Phật không phải là cách niệm này, hoa nở thấy Phật, ồ! Hoa mới 

nở làm sao khả dĩ thấy Phật, hoa nở là Phật (mọi người cười), hoa nở 

tôi chính là Phật! 

 Cho nên, câu nguyện những người cùng niệm Phật này, đây chính 

là câu kệ của Hiển giáo, “nguyện đồng niệm Phật giả”: ý của lời nguyện 

là những người cùng niệm danh hiệu của Phật được vãng sinh đến thế 

giới Cực Lạc, tức là trông thấy Phật thì sinh tử sẽ chấm dứt ngay; “như 

Phật độ nhất thiết”: giống như Phật làm, đi độ sở hữu chúng sinh, câu 
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kệ này hay vô cùng, tôi rất thích câu kệ này, nên tôi mang câu kệ này 

vào trong Chân Phật Mật pháp để xử dụng.  

 Vậy trên phương diện này có hay không có quán tưởng? Có chứ! 

Có quán tưởng! Nguyện người cùng niệm Phật, bạn niệm một niệm 

xuất ra, mang Bản Tôn của chính bạn hoá làm ngàn ngàn, vạn vạn, 36 

vạn ức , mọi người biết rõ có bao nhiêu không? Sung mãn khắp cả 

không trung, sau đó! Vãng sinh Cực Lạc quốc, hoa sen nở khắp mọi xứ, 

ngàn đóa sen, vạn đóa sen, cũng vậy nở khắp nơi. 

 Trên báo tứ trọng ân, phải quán tưởng tứ trọng ân, tứ trọng ân 

làm sao quán tưởng? Bản Tôn là tối cao, Tam Bảo, tứ trọng ân chính là 

Tam Bảo ân - Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo ân là tối cao, quán Tam Bảo 

màu trắng. Kế tới là Phụ Mẫu ân, người dưỡng dục sinh mệnh của bạn, 

ân phụ mẫu nuôi bạn, dạy bạn. Quán Phụ Mẫu ân màu hồng. Kế tới Sư 

Trưởng ân là quán tưởng Sư Phụ dạy bạn pháp Phật. Quán tưởng 

Thượng Sư ở một tầng màu vàng này. Đây là Sư Trưởng ân. 

 Quốc Thổ ân, tầng thứ 4, quán tưởng Quốc Thổ ân thành màu lam 

(xanh), Quốc Thổ ân bao gồm những gì? Bao gồm Quốc Vương, quốc 

thổ còn có thậm chí chúng sinh cũng ở trong đó. Đây gọi là thượng báo 

tứ trọng ân, Tam Bảo, Phụ Mẫu, Sư Trưởng, Quốc Thổ! Hạ tế tam đồ 

khổ (3 đường khổ), thế nào là dưới cứu giúp 3 đường khổ? Sau khi 

niệm xong câu kệ này, tức thì 3 trọng mở ra: Địa Ngục, Ngạ Quỷ, Súc 

Sinh. Dưới cứu giúp 3 đường khổ: Địa Ngục, Ngạ quỷ, Súc Sinh. 

 Bạn nói, tôi không qua địa ngục làm sao biết được hình tượng địa 

ngục ra sao? Ngạ quỷ (quỷ đói) thì tôi biết, bụng của ngạ quỷ thì rất to, 

cổ thì lại rất nhỏ, giống như lỗ cây kim, đầu to, cổ nhỏ, bụng lớn, ăn 

không no, đó là ngạ quỷ (quỷ đói). Bạn giả như nói rằng không hiểu rõ, 

xem bản đồ 6 đường luân hồi, trong đó có, đường địa ngục là đường 
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hình dạng gì! Đường ngạ quỷ là hình dạng gì! Súc sinh đương nhiên bạn 

quán tưởng ra được, nào trâu, nào ngựa, nào dê, nào heo, những súc 

sinh này “tam trọng” (3 nặng), thời gian này tâm luân (heart chakra) của 

bạn phóng ra bạch quang (ánh sáng trắng), chiếu khắp 3 đường ác, 3 

đường ác đều khả dĩ quán tưởng thành màu đen, đều sắc đen. Tâm 

luân phóng bạch quang chiếu khắp tam ác đạo (3 đường ác) biểu thị 

quyết tâm của bạn cứu độ tam ác đạo. 

 “Trên báo 4 ân trọng, dưới cứu giúp 3 đường khổ”, cần quán 

tưởng, vài thứ khác không dùng quán tưởng. “Thấy Phật chấm dứt sinh 

tử luân hồi, như Phật độ tất cả”, điều này không xử dụng quán tưởng. 

Bạn trên báo 4 trọng ân, dưới cứu giúp 3 đường khổ phải quán tưởng, 

chính là biểu thị bạn không quên thệ nguyện, không quên nguyện trên 

báo 4 trọng ân, không quên độ hết khổ của 3 đường ác, nguyện này 

luôn luôn phải quán tưởng ra, sự hồi hướng này có dạng quán tưởng 

này. 

CÔNG ĐỨC HỒI HƯỚNG TÂY PHƯƠNG TỊNH THỔ. 

 (Người có tâm học Phật, không là người đến thế gian hưởng phúc, 

mà là chân chính giải thoát khổ đề. Tôi trông mong những đệ tử của tôi, 

đem tất cả thiện công đức, hồi hướng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc 

Tịnh Thổ, Liên Hoa hóa sinh, mãi mãi bất thối chuyển, trông thấy Phật 

chấm dứt sinh tử luân hồi, sau đó trở lại trong tam giới, tự do tự tại cứu 

độ thương sinh (chúng sinh, trăm họ). 

 Lại có người hỏi tôi: “Ngài nói làm thiện được thăng Thiên, lại nói 

thăng Thiên chỉ nặng về hưởng lạc, hưởng phúc, phúc báo hưởng hết 

rồi thì lại phải đọa xuống, như thế làm thiện há không có ý nghĩa gì 

sao?” – Tôi đáp: “Cũng không, chỉ cần hành giả không cầu sinh lên Trời, 

công đức hồi hướng Tây Phương Tịnh Thổ, thiện quả viên mãn, tự hóa 
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sinh tại Cực Lạc thế giới, không thể thối chuyển, đã không thối chuyển, 

không đọa xuống, có thể kz vọng tự thành Phật. 

 “Trọng điểm là tại hồi hướng?” – “Chính vậy.” - Hỏi: “Có người hồi 

hướng tái trở lại nhân gian để cứu độ chúng sinh, có thể không?” – Tôi 

đáp: “Có thể, nhân vì nhân gian có khổ có sướng, thậm chí khổ nhiều 

hơn sướng, nhân mà người thế gian biết tu hành nhiều, càng thắng 

Thiên thượng giới, cho nên tái trở lại nhân gian cũng là phương pháp tu 

hành giải thoát tốt.” 

 Tôi nói, ngày xưa có một vị Tỷ Kheo tu định, không ngờ bị rắn độc 

cắn, trúng độc mà chết, vị Tỷ Kheo này vẫn chưa chứng quả, chỉ trì chú. 

Do vậy, thăng lên Thiên thượng giới, có 500 vị Thiên nữ hầu hạ, vị Tỷ 

Kheo này không muốn ở Thiên thượng giới hưởng lạc, bèn hỏi Thiên 

nữ, có đất nào để có thể tiếp tục tu hành – Thiên nữ đáp: “Chỉ nhập vào 

Diệu Địa Viên để xuất gia.” Cuối cùng, vị Tỷ Kheo bỏ Thiên thượng giới 

hưởng lạc mà tấn nhập vào “Diệu Địa Viên” đi xuất gia. Đây là không 

xem Thiên thượng giới là mãn túc (đầy đủ), người có tâm học Phật, 

không là vì đến thế gian hưởng phúc mà là chân chính giải thoát Bồ Đề.  

 Tôi trông mong các đệ tử của tôi hãy đem tất cả các thiện công 

đức mà hồi hướng vãng sinh Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ, liên hoa hóa 

sinh, mãi mãi không thối chuyển. thấy được Phật chấm dứt sinh tử, sau 

đó lại đến trở lại trong tam giới, tự do tự tại cứu độ cho trăm họ. Người 

có căn cơ chắc chắn không mê lạc tại nhân gian, có thể lập lời nguyện 

tái trở lại nhân gian, nếu như hành giả không có căn cơ chắc chắn, công 

đức hồi hướng Tây Phương Tịnh Thổ đó là tốt nhất. 

 Phật pháp và các tôn giáo khác có những điểm bất đồng là vì Phật 

pháp dạy con người đừng xem việc thăng Thiên (lên Trời) làm mãn túc.  
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CHÂN PHẬT KINH LÀ GÌ? 

 “Chân Phật Kinh” bao hàm 3 phương diện Người, Pháp, Dụ (thí 

dụ): Nói về “Người”, chính là Thượng Sư Lư Thắng Ngạn giảng, đây là 

đơn chỉ Thượng Sư Lư Thắng Ngạn giảng pháp của Liên Hoa Đồng Tử, 

pháp môn dẫn đường đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong đó có 

ánh quang thường tịch huyền nghĩa của cảnh giới “Ma Ha Song Liên Trì” 

(hai đại hồ sen), người của bộ kinh này chính là Thượng Sư Lư Thắng 

Ngạn. Nói về Pháp, chính là Pháp của “Ma ha Song Liên Trì” trong thế 

giới Tây Phương Cực Lạc, niệm Liên Hoa Đồng Tử tâm chú, quán tưởng 

Liên Hoa Đồng Tử, kết Liên Hoa Đồng Tử thủ ấn, trụ Liên Hoa Đồng Tử 

Tam Ma Địa (Samadhi), tức có thể trực siêu vào “Ma Ha Song Liên Trì”, 

diện kiến A Di Đà Phật, thấy Phật chấm dứt sinh tử, như Phật độ tất cả. 

Nói về Dụ, chính là tỉ dụ, bản Chân Phật này không thể trực tiếp nói ra, 

cho nên tiện có những tỉ dụ. 

 Giải thích 3 chữ Chân Phật Kinh: Chân là gì? Nói về Chân là Thực 

Thực, Tại Tại – Phật là gì? Phật chính là Đấng Giác Ngộ, chính là giác ngộ 

chính mình và giác ngộ người khác, vị Đại Thánh Nhân, Giác và Hành 

đều viên mãn. Đạt được giác hành viên mãn thì chính là Phật, đạt được 

sự chứng ngộ này, nguyên có 2 tuệ: 1/ Vô Thượng Chánh Trí, cũng 

chính là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề; 2/ Nhất Thiết Chủng Trí, tức 

Bồ Tát Bát Nhã. Do “chân tu hành” (tu hành thật sự) mà đắc “Phật Địa” 

mà đạt đến địa vị thành Phật. Chữ Phật này có thể kéo dài: 

 “Phật Nhật”: phá trừ ngu si, đen tối của chúng sinh, như mặt trời 

vĩ đại phá trừ hắc ám. Tỉ dụ Phật từ bi quảng đại, phổ độ vô tư, như mặt 

trời chiếu khắp đại địa – “Phật Ấn”: Chư Pháp thực tướng, chính là 

quyết định của Chư Phật có ấn khế bất biến – “Phật Thừa”: Trí tuệ Nhất 

Thừa Pháp, Minh Tâm Kiến Tánh – “Phật Tánh”: Tất cả chúng sanh đều 
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có Phật Tánh, là Tánh Giác Ngộ không biến đổi, thực thể bất sinh bất 

diệt, chính là Chân Như – “Chân Phật”: hai chữ này có nghĩa là Vô Vi, là 

Bình Đẳng, là Từ Bi, là Hỉ Xả, là Chân Chính Phóng Quang, là Hoá Độ Sở 

Hữu Chúng Sanh. 

 Kinh là gì? Kinh chính là “Tu Đa La” của Phạn ngữ, cũng gọi là Chân 

Lý mà thập phương Chư Phật sở thuyết. Trên phù hợp với Pháp tánh trí 

tuệ mà thập phương Chư Phật sở thuyết, dưới phù hợp chân lý đi lại 

của thập phương chúng sinh, cũng chính là thuyết thuật tu hành như 

thế nào thì là kinh, kinh là những lời dạy của Như Lai. Những quy củ 

Thánh nhân giáo thị cùng với những lòi nói khai ngộ, đều được gọi là 

kinh. “Chân Phật Kinh” là gì? Một Giác giả đã đạt “Minh Tâm Kiến 

Tánh”, Hồng Quan Thánh Miện Kim Cương Thượng Sư Lư Thắng Ngạn 

đã viết Trí Tuệ Phật “Tâm Lãnh Thần Hội”, đây là tất cả những gì Như 

Lai sở thuyết, sở dĩ là xác xác thực thực “Chân Phật Kinh”. 

 Trong Chân Phật Kinh có cảnh giới nội chứng của Phật Bồ Tát, bản 

thệ của Thần Kim Cương Hộ Pháp, có ký hiệu của Liên Hoa Bồ Tát. Tên 

bản kinh này kz thực chính là con đường giác ngộ chân chính, nhân đó 

cũng có thể tiêu trừ rất nhiều tai nạn, lại cũng có thể ban phúc đức. 

Người đọc bản kinh này đạt được phước khí, ngang bằng như phúc đức 

từ Trời ban xuống, chính là được Thiên phúc vậy. Bản kinh này chính là: 

“Chân Thực Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc Kinh”, đơn giản gọi là “Chân 

Phật Kinh”. 

BA ĐẠI YẾU QUYẾT CỦA PHÚC TUỆ BẢO TẠNG THƯ. 

 Các vị Thượng sư, các bạn đồng tu, cùng mọi người! 

Hôm nay tôi thấy rất cao hứng cùng mọi người gặp mặt tại đây. Chiều 

hôm qua, tại phi trường Hương Cảng tôi và vài vị Thượng sư, các bạn 
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đồng tu diện kiến, tâm tình tôi thật là hứng khởi. Tôi đến phi trường để 

hỏi Thượng sư Liên Hàn ngày mai Pháp hội có hay không có thuyết 

pháp khai thị? Liên Hàn Thượng sư nói: “Không có, Sư Tôn khả dĩ thoải 

mái ngồi trên đài cao, tất cả đã được chuẩn bị hoàn hảo.” Kết quả tôi 

trông thấy tờ thứ tự chương trình Pháp hội, mặt trên viết Sư Tôn 

thuyết pháp khai thị, ngay khi mới ngồi xuống đây, cảm thấy ngồi rất 

bất an, nhân vì thực sự không hay biết trước phải thuyết pháp khai thị.  

 Tôi vội vàng bảo cô thư ký mang lại cho 1 cây bút và vài tờ giấy 

trắng để chuẩn bị viết những điều cần giảng, nhưng đã không kịp rồi, 

trên tờ giấy trắng, dù một chữ cũng chẳng có. Bản lai mới lên ngồi 

muốn được thoải mái, nhưng mới hiểu ra đã bị Thượng sư Liên Hàn hại 

thảm, trái lại chẳng thoải mái chút nào cả. Song, nhân vì mọi người vừa 

niệm bản “Chân Phật Kinh” mới xuất bản, hôm nay tôi giảng về nguồn 

gốc cuốn Chân Phật Kinh này cùng ý nghĩa của Chân Phật Kinh. 

 Chân Phật Kinh chính là “Chân Thực Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc 

Kinh”, vì sao phải giảng “Chân”? Bởi vì tất cả là chân thật. 

 Tôi đã từng đi đến qua “Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ma Ha Song 

Liên Trì”, những gì tôi đã thấy, nghe là hết sức chân thật, không hề là 

mộng ảo. Sau ngày trở về từ Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ma Ha Song 

Liên Trì, người đầu tiên tôi bá cáo cho biết chính là cha mẹ tôi, phụ thân 

tôi nhân vì đọc “Bảng Phong Thần”, đọc đến nhập mê luôn, cha tôi nói: 

“Liên Hoa Đồng Tử chính là quát tháo Tam Thái Tử phải không? Bản 

thân tôi há không là thành người nâng tháp Thiên Vương Lý Tịnh sao?” 

Sư Tôn Liên Hoa Đồng Tử này, không phải là đồ đệ của Thái Ất Chân 

Nhân quát tháo Tam Thái Tử, mà là tôi xác xác thực thực đã đến Tây 

Phương Cực Lạc Thế Giới Ma Ha Song Liên Trì, trông thấy Đại Bạch Liên 
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Hoa Đồng Tử, chung quanh toàn thân phóng ra đại quang minh, vả lại 

một âm thanh bá cáo với tôi: “Người này chính là Ngài”. 

 Đây là 12 năm trước, một giai đoạn trải qua ngàn lần chân thật, 

vạn lần xác thực, cho nên có chữ “Chân”, là tôi xác thực trông thấy, xác 

thực nghe thấy, lại xác thực đi đến Ma Ha Song Liên Trì. Hôm nay giáo 

phái Chân Phật Tông của chúng ta có thể có cục diện này. Là phải chịu 

rất nhiều thăng trầm và tốn rất nhiều nỗ lực mới đạt được, kinh nghiệm 

trong đó, tôi đã mô tả đại bộ phận trong sách. Quý vị xem trong sách 

mới có thể hiểu rất rõ, hầu hiểu ra nguồn gốc của Chân Phật Tông. 

 Chân Phật Tông có “Tất Địa” chân thật, gọi là “Tất Địa” có nghĩa là 

gì? Tất địa là sự thành tựu chân thật, Phật địa chân thật. Trong tương 

lai mọi người khả dĩ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Ma Ha 

Song Liên Trì. Chúng ta còn có tu pháp chân thật – Chân Phật Mật Pháp 

–  Giáo phái Chân Phật Tông, phương pháp tu hành chân thật, là lấy lực 

lượng nhiếp triệu của Sư Tôn, không phải là lực giảng pháp, mà là giảng 

Bồ Tát từ bi, pháp lực từ bi, kinh thường hiển hiện thần thông lực rất to 

to lớn. Giống như mới đây, mọi người trong pháp hội cầu phúc, xướng 

hương tán, xướng thanh tịnh Pháp Thân Phật, Sư Tôn đến hội trường 

xem thấy rất nhiều Chư Phật Bồ Tát đến giáng hạ, biến thành một pháp 

luân toàn chuyển, hình tròn màu lam sắc giống như hình dạng một tòa 

núi, sở hữu Chư Phật Bồ Tát thăng lên mặt trên pháp luân. 

 Hôm nay có thợ chụp ảnh, cơ duyên vừa đúng lúc, có thể chiếu 

được pháp luân màu lam sắc, hết sức là chân thực. Cho nên, “Chân 

Phật Mật Pháp” của chúng ta, pháp hội của chúng ta (như cầu phúc, 

siêu độ) đều là hết sức chân thực mà lại có cảm ứng. “Nhân địa” của 

chúng ta là do sự lắng nghe của Sư Tôn hết sức “chân” (thật), thấy được 

“chân”, qua đến địa phương cũng “chân”, đây chính là “nhân địa” chân, 
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nên quả địa của chúng ta “chân”, là do sự tu hành của chúng ta đều 

thành tựu, mà có kết quả, đủ khả năng trở về đến Tây Phương Cực Lạc 

thế giới Ma Ha Song Liên Trì, đây chính là “quả địa” chân. Chúng ta 

cũng có phương pháp tu hành, phương pháp tu hành của chúng ta với 

thành tựu chính là “Chân Phật Mật Pháp”, thứ tự của sự tu hành này đủ 

khả năng làm cho chúng ta đạt đến “quả” chân thật, vậy thì từ “nhân 

địa” đến “quả địa” cùng với thứ tự tu hành đều là phi thường chân 

thật.  

 Nguồn Gốc Của Chân Phật Kinh: Bản Chân Phật Kinh này rất 

 nhiều người xem, mọi người đều biết rằng “vô trung sinh hữu” (trong 

không sinh có), nhưng đã là “vô trung sinh hữu”, há không là giả sao? 

Không đúng, mà là từ vô hình biến thành hữu hình, đây chính là “vô 

trung sinh hữu” Bản kinh này làm sao có? Chính là Sư Tôn quán tâm của 

chính mình, làm cho trong tâm chính mình phóng to trong sự tập trung 

hoàn toàn, từng chữ, từng chữ từ trong tâm nổi hiện ra ngoài, đây là 

cách hoàn thành bản kinh này. 

 Mọi người có thể nghĩ sự xuất hiện của bản kinh này, e rằng từ 

trong mộng mà đến hoặc tuz tiện nhặt được trên mặt đất, hoặc từ trên 

trời rơi xuống hoặc từ trong một đống giấy vụn bỏ bất chợt có, sự thực 

bản kinh này do quán tâm mà biết được, thấy tâm chính mình mà đạt 

được. Bên trong bản kinh này, có một câu nói vô cùng trọng yếu, đây là 

tối đại bí mật của bên trong bản kinh này. Kinh văn rất đơn giản, kz 

thực áo diệu, phi phàm. Đây là một đoạn trong kinh: “Nhĩ thời, Thánh 

Tôn Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử cáo đại chúng. Tu hành lấy Vô Niệm làm 

Chánh Giác Phật Bảo. Thân thanh tịnh, Khẩu thanh tịnh, Ý thanh tịnh 

làm Pháp Bảo. Y Chân Phật Thượng Sư làm Tăng Bảo.” 

 Vô Niệm Làm Chánh Giác Phật Bảo: Hôm nay, các đệ tử quy y  
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Chân Phật Tông, cùng với những người khác, tất cả đều là người tu 

hành. Trên phương diện tu hành, mọi người đều biết phải tu theo dạng 

thức nào để tu sửa những hành vi của chính mình, nhưng tu hành lấy gì 

để làm Phật Bảo? Tối trọng yếu chính là lấy “Vô Niệm” làm Phật Bảo. 

 “Vô Niệm” chính là không có ý nghĩ (niệm đầu), chính là biến 

thành “Vô Tâm” cùng “Vô Ngã”. 

 Đương khi “Vô Niệm”, thân thể bạn ở trong sung mãn hư không, 

một hành giả có khả năng tấn nhập vào “Vô Niệm” thì thân thể hành giả 

tương đương với vũ trụ hư không, tương đương với hư không. “Vô 

Niệm” thì không có ô nhiễm, không có ô nhiễm chính là thanh tịnh và 

thanh tịnh này chính là Phật, cho nên “Vô Niệm” chính là Chánh Giác 

Phật Bảo vậy. Quý vị xem “Vô Niệm”có lẽ rất đơn giản, kz thực “Vô 

Niệm” là đệ nhất khó khăn và đệ nhất thù thắng. Có lẽ có người cho 

rằng đại khái mỗi ngày, ban đêm ngủ khả dĩ đạt được sự “Vô Niệm” rồi, 

kz thực theo tôi biết thời gian ngủ của mọi người chỉ là “hôn loạn” 

(thần trí mơ hồ), không phải là “Vô Niệm”. Như thế bình thời chúng ta 

là hoặc không là “Vô Niệm”? Quý vị đồng tu nào đã học qua “tĩnh toạ” 

thì biết, càng nghĩ muốn “Vô Niệm” thì càng “Hữu Niệm”, chư vị có thể 

nhận thức được sự áo diệu của “Vô Niệm” thì chính là Chánh Giác Phật 

Bảo chân chính. 

 Thân, Khẩu, Ý Thanh Tịnh Làm Pháp Bảo: Như vậy thì như thế  

nào có thể đạt đến “Vô Niệm”? Nghĩ muốn đạt đến “Vô Niệm” thì phải 

học pháp, học pháp chính là phải “thân thanh tịnh”, “khẩu thanh tịnh” 

cùng với “ý thanh tịnh” - Thân thể thanh tịnh chính là tay bạn không thể 

sờ mó lung tung, thân thể không thể xúc chạm lung tung, nhưng cũng 

không phải bắt bạn ngày ngày tắm rửa, luôn luôn giữ gìn sạch sẽ, đó là 

“thân thanh tịnh” – Còn khẩu thanh tịnh? Chính là bảo bạn luôn luôn 
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niệm Phật trì chú, bạn không niệm Phật trì chú, thường xuyên mạ lỵ 

Tam Tự kinh, Tứ Tự kinh đều là không được tốt, đó không phải là “khẩu 

thanh tịnh”. Chúng ta giữ “khẩu thanh tịnh” chính là phải trì chú, phải 

niệm Phật, giảng giải lời nói thiện lành, đó là “khẩu thanh tịnh”. 

 Thói quen xấu nhất của con người ta là rất thích thú nói đông nói 

tây, nói những lời nói người ta không muốn nghe, cho nên dường như 

chúng ta có một câu tục ngữ: “thập chủy, cửu tí cổ” (10 cái miệng, 9 lỗ 

đít), vì sao lại nói “thập chủy, cửu tí cổ”? Đó là “khẩu xú” (mồm hôi 

thối), chẳng phải nói bạn không đánh răng, ruột dạ dày không được tốt, 

sạch, miệng hôi chính lúc bạn nói, lời ra toàn hôi thối. Cho nên , “khẩu 

thanh tịnh” là bình thường trong khi đàm luận bạn có thể nói điều 

thiện, lành làm cho người nghe thấy nhẹ nhõm, thoải mái ,vui lòng, vả 

lại có thể khuyến khích người làm điều thiện, khuyến người tin vào 

Phật, như vậy mới gọi là “khẩu thanh tịnh”. Một thanh tịnh nữa hết sức 

khó làm, đó là “ý thanh tịnh”. Trong Chân Phật Mật Pháp dạy mọi người 

quán tưởng, đó là luôn luôn nghĩ đến sự trang nghiêm của Chư Phật Bồ 

Tát, sự thật của quán tưởng là huấn luyện ý niệm của chúng ta được 

thanh tịnh, sự ý niệm trong ý niệm là rất khó khăn. 

 Chiều qua tôi đến Hương Cảng, thời gian qua đêm ở thành phố 

Hương Cảng, tôi cảm thấy tu hành ở đây rất khó khăn; Ở những nơi 

như trong núi sâu hoặc trên đỉnh núi cao, không xuống núi nữa mà tu 

hành so ra dễ dàng hơn. Nhân vì trong khu núi sâu thẳm, những gì 

trông thấy đều cây cối, đôi mắt nhìn rất là trong sáng; nhưng mà đến 

Hương Cảng thành phố thị tứ, thoạt nhìn các bảng hiệu toàn bộ đã bị ô 

nhiễm rồi, Seattle so với Hương Cảng tốt hơn chút xíu. 

 Vì gì mà “ý niệm” trọng yếu? Liên Sinh Hoạt Phật xin bá cáo với 

mọi người rằng ý niệm thanh tịnh là 100% trọng yếu. Có người nào 
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không tin ý niệm có sức mạnh thì chúng ta hãy làm một thí nghiệm 

chứng minh. Đương lúc bụng bạn đang đói, tôi bày ra một bàn thức ăn 

ngon, thịnh soạn trước mặt bạn, khi bạn vừa trông thấy các món thức 

ăn ngon trước mặt, mà chưa được ăn thì nước bọt trong miệng đã chảy 

ra rồi, điều này chứng tỏ rằng ý niệm thực sự có sức mạnh. 

 Chúng ta biến bàn thức ăn thịnh sọan kia thành bàn phân (cứt) 

trước mặt bạn, khi trông thấy bàn đầy phân này, bạn có chảy nước bọt 

không? Bạn có thể nôn mửa chứ! Bạn không ăn bàn thức ăn ngon kia 

cũng không ăn bàn phân kia, nhưng bạn đã chảy nước miếng thèm hoặc 

nôn mửa ghê tởm, xin thưa với mọi người, đó là những dạng gọi là “ý 

niệm”. Trước đây tôi có giảng rằng cần phải khảo nghiệm vài Thượng 

sư, Sư Tôn ở Seattle mang một vài Thượng sư đến một địa phương nào 

đó, bỏ tất cả xuống đó, sau khi trải qua một thời gian ngắn, Sư Tôn trở 

lại mang họ về, quan sát sắc mặt của họ xem có hay không có thanh 

tịnh, Sư Tôn mang họ đi xem Topless (thượng không tú), đây là một sự 

khảo nghiệm rất tốt. Bạn nhìn một Topless, mắt có hay không có nổi 

sắc, trổ màu( trước sắc: apply color)? Ý niệm có hoặc không có trổ 

màu? Ý niệm cùng mắt của bạn đã trổ màu thì bạn là Thượng sư giả, 

bạn đủ khả năng như như bất động thì bạn chính là Thượng sư thật, 

song loại khảo nghiệm này đến nay không còn được xử dụng nữa. Sự 

thực, thanh tịnh ý niệm được xem là đứng đầu trong 3 loại thanh tịnh, ý 

niệm nếu như chân chính thanh tịnh thì không trổ sắc, bạn chính là “sắc 

tức thị không, không tức thị sắc” chân chính. 

 Mọi người đừng cho rằng Sư Tôn đã giảng  về Topless, nên hàng 

ngày mỗi tối là đi khảo nghiệm nhé! Sau khi bạn xác thực đã có định 

lực, bạn khả dĩ, không khả dĩ thực nghiệm, nhu yếu này bạn tự mình 

khảo lự. Sự thực tu hành rất khó, cho nên thân thanh tịnh, khẩu thanh 

tịnh, ý thanh tịnh chính là Pháp bảo tu hành của Chân Phật Mật Pháp.  
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 TUÂN THEO CHÂN PHẬT THƯỢNG SƯ LÀM TĂNG BẢO. 

Cuối cùng là theo Chân Phật Thượng sư làm Tăng bảo. Căn Bản  

Truyền Thừa Thượng sư của Chân Phật Tông nhất định có tu trì, bạn 

phải coi sư như Phật vậy! Hãy học tập điểm mạnh của Căn Bản Truyền 

Thừa Thượng sư, nhưng không được nhìn điểm yếu của sư, bạn hãy 

học mạnh bỏ yếu, cuối cùng bạn có đủ khả năng thành tựu; nếu như 

bạn học yếu bỏ mạnh, tất nhiên sẽ bị đọa địa ngục. Bạn học tập điểm 

mạnh khả dĩ thành Phật, học tập điểm yếu thì phải xuống địa ngục, vả 

lại trong Mật giáo cũng giảng đến, nếu bạn nhìn thấy khuyết điểm của 

Căn Bản Truyền Thừa Thượng sư, thấy lâu rồi thì tất nhiên bạn sẽ phỉ 

báng, nếu như việc này xảy ra thì chính bạn đang học đến “địa ngục” 

mà không phải là học để “thành Phật”. Trọng điểm của bản kinh này là 

ở chỗ “Vô Niệm”, Chân Phật Mật Pháp chính là tiết lộ cho chúng sinh 

nhập vào Tam Ma Địa Vô Niệm. Trong lúc bạn nhập vào Vô Niệm, bạn 

khả dĩ biết tất cả, cũng thế tất cả minh bạch, rõ rệt, sinh tử khả dĩ tự 

chủ, khả dĩ minh bạch Kiến Tánh. 

 “Vô Niệm” chính là “Vô Nhiễm”, vô nhiễm chính là hoàn toàn 

thanh tịnh. Trong lúc bạn thanh tịnh thì ngang bằng với hư không, 

khoảng không gian vũ trụ như đồng hư không, như thế hoàn toàn khả 

dĩ dung nhập, chính bạn là thế giới, thế giới chính là bạn, bạn chính là 

Phật, Phật chính là bạn. 

 Trong đây là phi thường vĩ đại, hơn nữa 10 phương hòa nhập, cho 

nên nói rằng 10 pháp giới chính là một pháp giới, thập phương tam giới 

chính là không gian với thời gian, tất cả bạn đều khả dĩ phá bỏ, đây 

chính là “khai ngộ”. Cuốn sách thứ 80 của Sư Tôn, được viết là “Phật 

Vương chi Vương”. Cuốn “Phật Vương chi Vương” này chứng ngộ của 
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sự khai ngộ cùng cảnh giới. Cuốn sách này sau khi xuất bản ra, hy vọng 

mọi người có nhận thức tốt đẹp, tinh tấn tốt đẹp, nghiên cứu tốt đẹp. 

OM. MA NI BEI MI. HUM 

 

 

 

CHÂN THỰC PHẬT PHÁP TỨC TAI TỨ PHÚC KINH. 

(CHÂN PHẬT KINH) 

 ĐẠI LỄ BÁI: Nhất bái thập phương Phật - Nhị bái Chư Bồ Tát – Tam 

bái Hộ Pháp Kim Cương - Tứ Bình Đẳng ấn, nhất khể thủ (cúi đầu lạy). 

NỊÊM THANH TỊNH CHÚ (recite purification mantra) 

 TỊNH KHẨU NGHỊÊP CHÂN NGÔN: (speech purification mantra ). 

  Án. Tu Rị Tu Rị. Ma Ha Tu Rị. Tu Tu Rị. Sóa Ha 

 TỊNH THÂN NGHỊÊP CHÂN NGÔN: (body purification) 

  Án. Tu Đa Rị. Tu Đa Rị. Tu Ma Rị. Tu Ma Rị. Sóa Ha 

 TỊNH Ý NGHỊÊP CHÂN NGÔN: (mind purification) 

  Án. Wa Nhật La Đát. Ha Ha Hồng 

 AN THỔ ĐỊA CHÂN NGÔN (earth god mantra) 

  Nam Mô Tam Mãn Đa. Một Đà Nẫm. Án. 

  Độ Rô Độ Rô. Địa Vĩ. Sóa Ha 
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 Kì Thỉnh Liên Sinh Hoạt Phật Gia Trì Văn: (Âm Hán Việt) 

  Án. Ah. Hồng 

 Kính dĩ thanh tịnh thân khẩu ý. Cúng dường Tz Lô Giá Na Tôn Pháp 

Thân Phật Nhãn Phật Mẫu Thánh. Báo Thân Liên Hoa Đồng Tử Thân. 

Ứng Thân Giáo Chủ Liên Sinh Phật. Tam Thân vô biệt đại Phật ân. Cung 

kính Chân Phật Đại Truyền Thừa. Cụ túc thần thông di lục hợp. Phóng 

quang biến chiếu ư tam tế. Nhất như vô gián năng hiện chứng. Phật tử 

thời thời thường ai thỉnh. Quang minh chú chiếu phúc tuệ tăng. Tích 

nhật Thích Ca lai thụ ký. A Di Đà Phật ân phó thác. Di Lặc Bồ Tát đới 

Hồng Quan. Liên Hoa Đại Sĩ thụ Mật Pháp. Kì thỉnh bất xả hoằng thệ 

nguyện. Cứu độ ngã đẳng chư chúng sinh. Như thị hộ niệm nhi nhiếp 

thụ. Kì thỉnh gia trì tốc thành tựu. 

Nam Mô Tz Lô Giá Na Phật – Nam Mô Phật Nhãn Phật Mẫu – Nam Mô 

Liên Hoa Đồng Tử - Nam Mô Liên Sinh Hoạt Phật. 

Nam Mô Chân Phật Hải Hội Thập Phương Tam Thế Chư Phật Bồ Tát Ma 

Ha Tát (3 biến)  

 Niệm Thánh Cáo 3 biến: (recite Holy Edict, 3 times) 

 Tây Phương Liên Trì Hải Hội. Ma Ha Song Liên Trì. Thập Bát Đại 

Liên Hoa Đồng Tử. Bạch Y Thánh Tôn. Hồng Quan Thánh Miện Kim 

Cương Thượng Sư. Chủ Kim Cương Chân Ngôn Giới Bí Mật Chủ. Đại Trì 

Minh Đệ Nhất Thế Linh Tiên Chân Phật Tông. Lư Thắng Ngạn Mật Hạnh 

Tôn Giả. 

 Hương Tán: (Incense Praise) 

 Lư hương xạ nhiệt. Pháp giới mông huân. Chân Phật Hải Hội tất 

diêu văn. Tùy xứ kết tường vân. Thành ý phương ân. Chư Phật hiện 
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toàn thân. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Hương 

Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 Nam Mô Chân Phật Hội Thượng Chư Phật Bồ Tát Ma Ha Tát (3 

xưng). 

 Phụng Thỉnh Nhị Phật, Bát Bồ Tát: (Invocation to 2 Buddhas & 8 

Bodhisattvas). 

 Nam Mô Pháp Giới Tối Thắng Cung Tz Lô Giá Na Phật – Nam Mô 

Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật – Nam Mô Quán Thế Âm Bồ 

Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Hư Không 

Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam 

Mô Kim Cương Thủ Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Diệu Cát Tường Bồ Tát 

Ma Ha Tát – Nam Mô Trừ Cái Chướng Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Địa 

Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát – Nam Mô Chư Tôn Bồ Tát Ma Ha Tát. 

 Khai Kinh Kệ: (Gatha Pembukaan Sutra). 

 Vô thượng thậm thâm vi diệu Pháp – Bách thiên vạn kiếp nan tao 

ngộ - Ngã kim kiến văn đắc thụ trì - Nguyện giải Như Lai chân thực 

nghĩa. 

Liên Sinh Hoạt Phật thuyết “Chân Thực Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc 

Kinh”: Như thị ngã văn, nhất thời Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử, tại Ma Ha 

Song Liên Trì, tọa ư đại bạch liên hoa pháp tòa chi thượng, chu vi thập 

thất đóa đại liên hoa, thanh sắc thanh quang, hoàng sắc hoàng quang, 

xích sắc xích quang, tử sắc tử quang, các đóa liên hoa, vi diệu hương 

khiết, Bạch Liên Hoa Đồng Tử, mặc vận thần thông, tương nhất cá Ma 

Ha Song Liên Trì, biến hóa đắc cách ngoại kim quang xán lạn, sở hữu 

hương hoa toàn bộ nộ phóng, thụy thảo phóng xuất hương tức, bạch 
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hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần già, cộng mệnh chi điểu, 

quân hóa kim sắc, xuất hòa nhã thiên âm. 

Không trung kim sắc quang, hữu tịnh diệu thiên âm lai tự hư 

không, chư thế giới hương khí phân phức, không trung kim các, toàn 

sinh quang hoa, biến phu kim liên, hư không chi trung thiên hoa phiêu 

tán. 

Nhĩ thời, Ma Ha Song Liên Trì, đại đại chấn động, vô lượng Chư 

Thiên giai cảm thụ chi, Phật Bồ Tát Thanh Văn giai cảm thụ chi, quân chí 

Ma Ha Song Liên Trì, tam thập tam Thiên Chủ quân cản phó Ma Ha Song 

Liên Trì, tập Chư nhị thập bát Thiên chúng, Đế Thích, Phạm Vương, Bát 

Bộ tứ chúng, quảng thuyết Pháp yếu. 

Nhĩ thời, Kim Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Đại Tuệ quang, Bạch 

Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Pháp Giới Quang, Lục Liên Hoa Đồng Tử 

hiện xuất Vạn Bảo Quang, Hắc Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Hàng Phục 

Quang, Hồng Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Hạnh Nguyện Quang, Tử Liên 

Hoa Đồng Tử hiện xuất Đoan Nghiêm Quang, Lam Liên Hoa Đồng Tử 

hiện xuất Quả Đức Quang, Hoàng Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Phúc Túc 

Quang, Tranh Liên Hoa Đồng Tử hiện xuất Đồng Chân Quang. Chư Thiên 

kiến chi, đại cảm kinh dị, ư thị Đế Thích tòng tòa nhi khởi, khể thủ 

hướng tiền đối Bạch Liên Hoa Đồng Tử nhi thuyết, hi hữu Thánh Tôn, 

Ma Ha Song Liên Trì, dĩ hà nhân duyên hiện thử đại quang hoa. Đại 

Bạch Liên Hoa Đồng Tử thuyết, đương vi nhữ đẳng tế thuyết, Đế Thích 

thuyết, Thánh Tôn uy quyền tối tôn, duy nguyện Thánh Tôn vi chúng 

ngôn thuyết, nhất thiết Nhân Thiên hàm tri qui hướng. 

Nhĩ thời, Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử cáo Đế Thích cập Chư Thiên 

chúng thuyết, thiện tai thiện tai, Ngô kim vi nhữ cập mạt thế chúng 
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sinh, hữu duyên giả ư đương lai chi thế, hàm cộng tri chi Chân Thực 

Phật Pháp cập tức tai tứ phúc chi lý. 

Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử tức thuyết, Chư Phật Bồ Tát cứu độ 

chúng sinh, hữu Tối Thắng thế giới, Diệu Bảo thế giới, Viên Châu thế 

giới, Vô Ưu thế giới, Tịnh Trú thế giới, Pháp Ý thế giới, Mãn Nguyệt thế 

giới, Diệu Hỉ thế giới, Diệu Viên thế giới, Hoa Tạng thế giới, Chân Như 

thế giới, Viên Thông thế giới, như kim, tương hữu Chân Phật thế giới.  

Ư thị Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác cập Chư Thiên chúng 

văn Thánh Tôn khai diễn Chân Phật thế giới, tri thị quá khứ, hiện tại, vị 

lai chi kiết tường thiện thệ đại bi nhân quả, thị Thánh Tôn vi chúng sinh 

hóa thân thị hiện. Các các hoan hỉ đắc vị tằng hữu, khể thủ xưng tán nhi 

thuyết kệ ngôn: Thánh Tôn đại từ bi, vô thượng Bí Mật Tôn – Quá khứ 

tảo tu chứng, ly dục siêu phàm gian – Kim sáng Chân Phật Giới, liên 

mẫn chư quần hữu – Hóa thân vi Giáo Chủ, hạ giáng chí Sa Bà - Thiện tai 

hiệu Liên Sinh, vi chúng quảng tuyên thuyết – Ngã đẳng quân dĩ văn, 

đương vi đại hộ trì. 

Nhĩ thời, Thánh Tôn Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử cáo đại chúng: Tu 

hành dĩ Vô Niệm vi Chánh Giác Phật Bảo; Thân thanh tịnh, Khẩu thanh 

tịnh, Ý thanh tịnh vi Pháp Bảo; Y Chân Phật Thượng Sư vi Tăng Bảo. 

Thánh Tôn cáo đại chúng, nhược hữu thiện nam tử, thiện nữ 

nhân, ư mỗi niên ngũ nguyệt, thập bát nhật, mộc dục trai giới, trước 

tân tịnh y phục; hoặc ư mỗi nguyệt, thập bát nhật; hoặc bản mệnh sinh 

thần nhật, tại Mật đàn tiền, phụng thỉnh nhị Phật, bát Bồ Tát, phụng 

tụng “Chân Thực Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc Kinh” tùy tâm sở cầu, tự 

hữu cảm ứng, canh năng cúng dường hương, hoa, đăng, trà, quả, kiền 

thành kì đảo, hàm đắc như ý. 
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Thánh Tôn cáo đại chúng, thế gian cao quan, quí nhân, sa môn, cư 

sĩ, tu đạo, tục nhân đẳng, nhược văn thử kinh, thụ trì đọc tụng, như thị 

chi nhân lộc vị tối tôn, thọ mệnh diên trường, cầu tử đắc tử, cầu nữ đắc 

nữ, hoạch phúc tối thị vô lượng, thị đại phúc bảo kinh tăng ích. 

Nhược hữu Tiên vong, oán thân trái chủ, vị năng đắc độ, trệ duệ u 

minh, nhược năng trì tụng bản kinh, ấn tống bản kinh, vong giả thăng 

Thiên, oán thân thối tán, hiện tồn hoạch phúc. Nhược hữu nam tử nữ 

nhân, hoặc bị tà ma sở xâm, quỷ thần vi hại, ác mộng hôn loạn, thụ trì 

bản kinh, thí ấn bản kinh, tà quỷ thối tang, tức đắc an lạc. Nhược hữu 

tật ách triền thân, tiền thế nhân quả nghiệp báo, quỷ thần bệnh đẳng, 

thụ trì bản kinh, ấn thí bản kinh tức đắc tai ách tiêu trừ, bệnh nguyên 

lập giải. Nhược hữu ác vận, quan tụng khiên triền, tù cấm ngục hệ, đãn 

năng trì tụng bản kinh, ấn thí bản kinh, tức đắc giải trừ, hung ương điển 

diệt, hóa vi kiết tường. 

Nhược lưỡng quốc tranh chiến, năng trì thử kinh, lập tượng cúng 

dường, tức đắc gia uy, chiến vô bất thắng, tụng giả, ấn giả, thí giả năng 

nhất thiết kiết tường như ý viên mãn. Tiêu trừ chư độc hại, năng diệt 

sinh tử khổ. 

Tây Phương Chân Phật Hải Hội, Ma Ha Song Liên Trì, Đại Bạch Liên 

Hoa Đồng Tử, tức ư kz trung nhi thuyết chú viết : OM. GURU. LIAN  

SHENG XI DI. HUM (vô số biến) 

Thánh Tôn thuyết thử kinh dĩ, Đế Thích cập chư đại chúng, Thiên 

Long Bát Bộ tứ chúng, cung kính tác lễ, tín thụ phụng hành. Chân Thực 

Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc Kinh chung. Hồi hướng kệ: 
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Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật Tịnh Thổ - Thượng 

báo Tứ Trọng Ân, hạ tế Tam Đồ Khổ - Nhược hữu kiến văn giả, tất phát 

Bồ Đề Tâm - Tận thử nhất báo thân, đồng sinh Cực Lạc Quốc. 

CHÚ THÍCH. 

Lục dục: Sắc dục (sex), hình mạo dục (form), uy nghi dục 

(carriage), ngôn ngữ âm thanh dục (voice or speech), tế hoạt dục 

(softness or smoothness), nhân tướng dục (features).  

PHẦN DIỄN NGHĨA CHÂN PHẬT KINH. 

 Tôi nghe như vầy, một thời Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử, tại Ma Ha 

Song Liên Trì (hai hồ sen vĩ đại tại Cực Lạc thế giới), ngồi trên Pháp tòa 

hoa sen lớn, chung quanh có 17 đóa hoa sen lớn khác, sắc xanh, ánh 

sáng xanh; sắc vàng ánh sáng vàng; sắc đỏ ánh sáng đỏ; sắc tím ánh 

sáng tím; các đóa sen hương thơm tuyệt diệu thanh khiết. Bạch Liên 

Hoa Đồng Tử, yên lặng vận dụng thần thông làm ngoại cảnh một hồ sen 

biến hóa thành áng sáng kim xán lạn, toàn bộ mùi hương thơm của hoa 

trong hồ sen toả ra mạnh mẽ, ngào ngạt, cỏ thơm tỏa hương, các loài 

chim cộng mệnh như bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lăng tần 

già, đều hóa ra màu kim sắc, phát ra thiên âm hòa nhã. 

 Trên không trung, ánh quang kim sắc, có thiên âm thanh tịnh, vi 

diệu vang lừng từ hư không. Các thế giới khí hương thơm phức, lầu các 

trong không trung tất cả toả ánh quang hoa, sen vàng phủ đầy, khắp 

không trung rải bay phấp phới thiên hoa. 

 Lúc bấy giờ, Ma Ha Song Liên Trì chấn động mạnh, vô số Chư 

Thiên đều cảm nhận chấn động này, Phật Bồ Tát, Thanh Văn cũng cảm 

nhận, đều đến Ma Ha Song Liên Trì, 33 Thiên Chủ đều vội đến Ma Ha 
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Song Liên Trì, tập họp 28 Thiên chúng, Đế Thích, Phạm Vương, Bát Bộ 

Tứ chúng. Thuyết giảng rộng về pháp yếu! 

 Lúc bấy giờ, Kim Liên Hoa Đồng Tử xuất hiện ra Đại Tuệ quang, 

Bạch Liên Hoa Đồng Tử xuất hiện ra Pháp Giới quang, Lục Liên Hoa 

Đồng Tử xuất hiện ra Vạn Bảo quang, Hắc Liên Hoa Đồng Tử xuất hiện 

ra Hàng Phục quang, Hồng Liên Hoa Đồng Tử xuất hiện ra Hạnh Nguyện 

quang, Tử Liên Hoa Đồng Tử xuất hiện ra Đoan Nghiêm quang, Lam Liên 

Hoa Đồng Tử xuất hiện ra Quả Đức quang, Hoàng Liên Hoa Đồng Tử 

xuất hiện ra Phúc Túc quang, Tranh Liên Hoa Đồng Tử xuất hiện ra Đồng 

Chân quang. 

 Chư Thiên trông thấy, cảm thấy hết sức kinh dị, do đó Đế Thích 

đứng dậy từ chỗ ngồi, rập đầu lạy về hướng trước mặt Bạch Liên Hoa 

Đồng Tử mà thưa rằng Sư Tôn, thật là hy hữu! Ma Ha Song Liên Trì vì 

nhân duyên gì mà hiện ra những đại quang hoa như thế này? Đại Bạch 

Liên Hoa Đồng Tử nói, ta vì các ngươi mà nói chi tiết, Đế Thích nói, 

Thánh Tôn uy quyền tối tôn quý, cầu mong Thánh Tôn vì chúng con mà 

nói rõ, tất cả Người Trời đều biết phải quy hướng. 

 Lúc bấy giờ, Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử bá cáo cho Đế Thích và 

Chư Thiên đại chúng rằng lành thay, lành thay! Ta bây giờ vì các ngươi 

và chúng sinh thời mạt thế, những người có duyên ở những đời sau, 

cùng nhau biết Chân Thực Phật Pháp và Tức Tai Tứ Phúc chi Lý. 

 Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử nói ngay, Chư Phật Bồ Tát cứu độ 

chúng sinh, có Tối Thắng thế giới, Diệu Bảo thế giới, Viên Châu thế giới, 

Vô Ưu thế giới, Tịnh Trú thế giới, Pháp Ý thế giới, Mãn Nguyệt thế giới, 

Diệu Hỉ thế giới, Diệu Viên thế giới, Hoa Tạng thế giới, Chân Như thế 

giới, Viên Thông thế giới, bây giờ sẽ có Chân Phật thế giới. 
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 Do vậy, Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác và Thiên chúng đều 

nghe Thánh Tôn mở ra Chân Phật thế giới, biết là Quá Khứ, Hiện Tại, Vị 

Lai cát tường, thiện thệ đại bi nhân quả, là Thánh Tôn vì chúng sinh mà 

hóa thân thị hiện, mọi người hoan hỉ chưa từng có, rập đầu mà tụng bài 

kệ rằng: Thánh Tôn đại từ bi, vô thượng Mật giáo – Quá khứ sớm tu 

chứng, xa lìa dục vọng, vượt thế gian – Nay sáng lập Chân Phật thế giới, 

thương xót giống hữu tình – Hóa thân làm Giáo Chủ, hạ giáng xuống Ta 

Bà – Lành thay hiệu Liên Sinh, vì chúng sinh mà tuyên bố rộng rãi – 

Chúng con đều đã nghe thấy, Ngài là vị đại Hộ Trì. 

 Lúc bấy giờ, Thánh Tôn Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử bá cáo với đại 

chúng rằng tu hành lấy Vô Niệm làm Chánh Giác Phật Bảo, lấy Thân 

thanh tịnh, Khẩu thanh tịnh, Ý thanh tịnh làm Pháp Bảo, Theo Chân 

Phật Thượng Sư làm Tăng Bảo. Thánh Tôn nói với đại chúng, nếu có 

thiện nam, thiện nữ nào, mỗi năm vào ngày 18 tháng 5, tắm gội sạch sẽ, 

trai giới hoặc vào ngày sinh nhật, đứng trước bàn thờ  (Mật đàn), kính 

mời 2 vị Phật, 8 vị Bồ Tát, trì tụng “Chân Thực Phật Pháp Tức Tai, Tứ 

Phúc Kinh” (kinh Chân Thực Phật Pháp ngưng tai, ban phúc), tùy tâm sở 

cầu, tự nhiên có cảm ứng, nên cúng dường hương hoa, đèn, trà, quả 

trái, kiền thành khấn nguyện, đều sẽ được như ý. 

 Thánh Tôn bá cáo đại chúng , trong thế gian quan quyền, quí 

nhân, sa môn, cư sĩ, người tu kẻ tục, vân vân, nếu nghe thấy kinh này 

mà đọc tụng, những người này quyền lộc được thăng cao, thọ mệnh lâu 

dài, cầu sinh trai được trai, cầu sinh gái được gái, hưởng được phúc vô 

lượng, đây là  kinh đại phúc tăng ích. Nếu Tổ Tiên quá vãng, oán thân 

trái chủ, chưa được cứu độ, trì trệ ở chốn u minh, nếu có thể trì tụng 

kinh này, ấn tống kinh này, người đã chết sẽ được thăng Thiên, người 

oán thân sẽ lui tán, gặt được phúc đức. Nếu thiện nam, thiện nữ, nếu bị 
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tà ma xâm nhập, quỷ thần tác hại, ác mộng, mê loạn, thụ trì kinh này, in 

ấn và phân phối kinh này thì quỷ tà lẩn trốn, tức khắc được sống an vui.  

 Nếu bị tật ách vướng thân, kiếp trước nhân quả nghiệp báo, bệnh 

quỷ thần, vân vân, thụ trì kinh này, in ấn, phân phối kinh này, tức khắc 

tai ách tiêu trừ, nguồn bệnh được giải cứu. Nếu bị vận hạn ác xui, kiện 

tụng lao lý, tù ngục nhưng nếu trì tụng kinh này, in ấn, phân phối kinh 

này, tức khắc được giải trừ, hung dữ, ương diệt hóa thành cát tường. 

 Nếu như hai nước chiến tranh, có thể trì tụng kinh này, đúc tượng 

cúng dường, tức khắc gia tăng uy lực, chiến thắng chắc chắn. Người 

tụng kinh này, in ấn kinh này, bố thí kinh này sẽ được mọi việc cát 

tường, như ý, viên mãn. Tiêu trừ mọi độc hại, năng diệt mọi sinh tử 

khổ. Tây Phương Chân Phật Hải Hội, Ma Ha Song Liên Trì, Đại Bạch Liên 

Hoa Đồng Tử tức khắc trong Hội nói chú rằng: 

ÁN. CỔ LỖ. LIÊN SINH TẤT ĐỊA. HỒNG (vô số lần). 

 Thánh Tôn nói xong kinh này, Đế Thích và đại chúng, Thiên Long 

Bát Bộ tứ chúng, cung kính làm lễ, tín thọ phụng hành. 

  Chân Thực Phật Pháp Tức Tai Tứ Phúc Kinh Chung. Kệ Hồi Hướng:  

 Nguyện đem công đức này, trang nghiêm đất Phật thanh tịnh – 

Trên báo đáp 4 ân nặng, dưới cứu giúp 3 đường khổ - Nếu có người 

nghe, thấy được kinh này, ắt phát Tâm Bồ Đề - Tận hết báo thân này, 

cùng sinh vào nước Cực Lạc. 

Texas, Plano March 22nd, 2014.      
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