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CHÂN PHẬT TÔNG. 

(THE TRUE BUDDHA SCHOOL - SỔ TAY GIỚI THỊÊU). 

          DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI. 

 

PHẦN 1. 

     KIỂM TRA LÒNG TIN. 

SỰ QUAN TRỌNG CỦA LÒNG TIN. 

 Lòng tin tôn giáo cung cấp cho người ta một mục đích và một hình thức để dựa vào của 

tâm linh. Lòng tin rất quan trọng, bởi vì nó làm khởi dậy một sức mạnh mạnh mẽ, vô hình. Qua 

sự tu tập về lời nói và hành động của một người thì đạo đức và tâm linh của người ấy sẽ được 

nâng cao và sẽ đưa đến kết quả là hành giả đạt đến ngôi vị Thánh. 

NHỮNG LÝ DO TẠI SAO CHÚNG TA TIN VÀO PHẬT GIÁO. 

HIỂU VỀ NGHỊÊP VÀ TÁI SINH (ĐẦU THAI). 

 Nghiệp, giản dị là Nhân và Quả (Cause & Effect). Mọi thứ trên thế giới này đều bị chi 

phối, cai trị bởi nghiệp, bởi sự thực là nhân và quả đang hiện hữu và áp đặt. Ví dụ, có những 

người có tài năng và khéo léo nhưng họ lại chẳng bao giờ được sống cho xứng đáng với những 

tiềm năng sẵn có của họ. Tuy nhiên lại cũng có những người thất học nhưng đã vượt lên cao - 

trong những nỗ lực – trở thành những người lãnh đạo của lãnh vực theo đuổi. Nghiệp bao trùm 

cả nhiều đời và nếu chúng ta muốn biết tại sao vài biến cố nào đó xảy đến cho chúng ta ở đời 

này, thì chúng ta phải biết rằng “hôm nay chúng ta là gì, đó là kết quả của những việc làm của 

chúng ta trong quá khứ và tương lai của chúng ta được quyết định bởi những việc làm của 

chúng ta ở đời sống hiện tại này” 

 Phật giáo đặt trên căn bản luật của nghiệp (law of karma), nó chuyển động trong các chu 

kz cuả quá khứ, hiện tại và tương lai. Luật nói rằng bất cứ thiện nghiệp hay ác nghiệp được tạo 

ra hôm nay sẽ dẫn đến hạnh phúc hay đau khổ trong tương lai. Người Trung Hoa thường nói 

rằng: “những tai ương và may mắn không bao giờ đi qua ngưỡng cửa nhà, trừ khi chúng được 

mời gọi vào.” (calamities and blessings never pass thru a doorway, except when they’re 

invited). Nói chi tiết hơn về vấn đề này thì việc làm tốt mang lại kết quả tốt và việc làm xấu 

mang lại kết quả xấu. Nghiệp luôn luôn công bằng, chỉ còn lại là thời gian chín đủ chưa thôi. Do 

bởi các hành động của chính  mình mà chúng sanh chiêu cảm tất cả các loại hậu quả của nghiệp. 

Sau đó, chúng sinh phải trải qua những đời trong 6 cõi Samsara (1), (6 realms of samsara) (cõi 

Trời, Người, A Tu La, Súc sinh, Quỷ đói và Địa ngục). Đây được biết như một sự đầu thai 
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(reincarnation). Nói theo cách ẩn dụ, thì nghiệp là cái trục, điều khiển bánh xe của sự đầu thai 

(the wheel of reincarnation) và đây cũng là lý do mà giống hữu tình cứ tiếp tục bị giam hãm 

trong vòng sinh tử. Đức Phật đã từng nói: “Cho dù cả trăm và ngàn kiếp số, nghiệp các con tạo 

ra vẫn không mất đi đâu. Khi những hoàn cảnh khởi đến, các con phải gánh chịu hậu quả của 

những hành động tạo nghiệp của các con.” 

SỰ TU HÀNH ĐÚNG, THỰC SẼ DẪN BẠN RA KHỎI SỰ ĐẦU THAI. 

 Hạnh phúc và đau khổ đan, xoắn chặt vào nhau trong thế giới của chúng ta. Chúng ta 

phải chịu đựng những đau đớn thể xác của sinh, lão, bệnh, tử và cảm xúc đau thương khi chia 

lìa, hờn ghét và không hoàn thành. Lại còn có sự đau khổ khởi ra từ 5 uẩn. Đây là 8 loại đau khổ 

trong đời. 

 Những mục đích của sự tu hành là diệt trừ tất cả nghiệp dĩ trong quá khứ và hiện tại, để 

gỡ bỏ những chướng ngại và nhận vào sự thanh tịnh, tất cả đều thông qua sự thực hành đúng 

chánh pháp (correct Dharma). Sự tu hành bảo đảm cho một sự  chết mà chúng ta có thể có 

được một hành trình êm-ả đến miền đất thanh tịnh của Phật, không gặp bất cứ một chướng 

ngại, cản trở nào trên đường đi. 

CAM ĐOAN CHO MỘT CÕI VỀ SAU KHI CHẾT. 

 Ý nghĩa thật của cuộc đời là cải tiến mức độ về ý thức tâm linh của chúng ta, ngõ hầu 

vượt qua khỏi 6 cõi ác (hay 6 ác đạo) đạt được sự giải thoát hoàn toàn khỏi những phiền não. 

Chúng ta phải chuẩn bị cho sự chết không thể tránh khỏi của chúng ta. Một khi thời gian đã 

điểm, chúng ta không thể mang gì theo với chúng ta, ngoại trừ nghiệp dĩ (karma). Do vậy, chúng 

ta phải kiểm soát được trong đời này, liên quan đến nơi kế tiếp của sự tái sinh. Để thực hiện 

được việc này, chúng ta cần phải có tất cả các điều kiện cần thiết cho sự giải thoát ra khỏi 

Samsara. 

VƯƠN LÊN TỪ ĐỊA VỊ TẦM THƯỜNG TỚI THÁNH VỊ & GIẢI THOÁT KHỎI SAMSARA. 

 Trong Phật giáo, vũ trụ được xếp loại thành 10 cõi (realms, lãnh vực). Đó là Phật 

(Buddha), Bồ Tát (Bodhisattva), Độc Giác Phật (Pratyekabuddha), Thanh Văn (Sound-Hearer or 

Arhart), Trời (Heaven), Người (Human), A Tu La (Asura), Súc Sinh (Animal), Ngạ Quỷ (Hungry 

Ghost) và Địa Ngục (Hell). Bốn lãnh vực đầu tiên được biết là “4 lãnh vực của Thánh” (4 Holy 

Realms), sáu lãnh vực còn lại được biết là “6 Lãnh Vực Tầm Thường, Trần Tục” (6 Mundane 

Realms). Lãnh vực càng cao hơn lãnh vực của Người thì ân phúc càng lớn hơn. Tương tự, lãnh 

vực nào càng thấp hơn lãnh vực của Người thì đau khổ càng nhiều hơn. Một khi ta hiểu được 

những nguyên tắc về nghiệp và tái sinh (đầu thai), chúng ta phải tiêu trừ tất cả những nghiệp 

mang ý nghĩa tiêu cực đã tạo ra trong quá khứ và phải thanh tịnh hoá chính chúng ta và tự nâng 

chúng ta lên lãnh vực tâm linh cao hơn, thanh tịnh hơn. Qua sự tu tập, chúng ta có khả năng 
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giải thoát chính chúng ta khỏi những đau khổ, phiền não và cuối cùng là giải thoát chúng ta ra 

khỏi Samsara, cũng như vòng sanh tử luân hồi. 

GIẢI PHÓNG TÂM LINH & ĐẠT ĐƯỢC SỰ TÁI SINH TRONG TỊNH THỔ CỦA CỰC LẠC.  

 Đời sống trung bình của con người thì ngắn hơn 100 năm và khi chúng ta lìa bỏ thế giới 

này, mọi thứ có ý nghĩa rất nhiều đối với chúng ta - vợ hoặc chồng, con cái và tài sản, tiền bạc - 

tất cả mất đi trong chớp mắt. Gánh nặng nghiệp lực của chúng ta là thứ duy nhất mà chúng ta 

có thể mang theo với chúng ta. Đời sống này tiếp theo đời sống khác chúng ta đi qua vòng quay  

của sự tái sinh này và đóng những vai trò khác nhau và bật nhảy bởi nghiệp lực. Tuy nhiên 

những cuộc sống này trở thành “Không” vào lúc cuối cùng. Do đó, những mục đích của tu hành 

là đạt được sự tự nhận thức và được sự giải thoát khỏi Samsara và trở lại “4 lãnh vực Thánh” (4 

Holy Realms). Chúng ta không muốn giữ ở trong chu kz không bao giờ chấm dứt của “6 lãnh vực 

tầm thường,trần tục” (6 Mundane Realms). Tu hành đúng chánh pháp, chúng ta có thể được 

giải thoát và được tái sinh tại miền đất sáng của Phật không phải chịu cảnh đầu thai nữa. Từ đó 

ta có sức mạnh vượt khỏi ba cõi, những cõi của dục giới, sắc giới và vô sắc giới (desire, form, 

formlessness). Giáo lý của Phật giáo được tóm gọn trong câu nói: “Chư ác mạc tác, chúng thiện 

phụng hành, tự tịnh kz ý” (Avoid all evil, do only good, purify the mind). “Chư ác mạc tác, chúng 

thiện phụng hành” (điều ác không làm, chỉ làm điều thiện) là cách thức chúng ta có thể làm lợi 

ích cho các chúng sinh, nhưng chưa đủ để giải thoát cho chính chúng ta. Chúng ta cần thực hiện 

những việc làm nhân ái và thực hành lòng từ bi bằng cách giúp đỡ những kẻ khác (hầu hết các 

tôn giáo gắn liền với giáo lý phổ quát này). “Tự tịnh kz ý” (làm thanh tịnh ý nghĩ) liên quan việc 

lọc sạch sẽ tâm của chúng ta, từ đó chúng ta có thể làm tăng sự sáng suốt của trí tuệ và bước 

vào “Rỗng Lặng” (Void). Để có thể thành công qua tiến trình này, chúng ta sẽ nhận thức được 

sự thật phổ quát (Kiến Tánh) và giải phóng chính chúng ta khỏi những phiền não và khỏi vòng 

sinh tử luân hồi (cycle of reincarnation)  

 Chỉ thông qua sự kiên nhẫn tu hành thì chúng ta mới có thể tiêu diệt hết ác nghiệp, gỡ 

bỏ tất cả ô nhiễm và mang về ánh sáng Phật bẩm sinh ở trong chúng ta. Chúng ta phải hiểu rõ 

rằng chúng ta không khác Chư Phật, bởi vì chúng ta là Chư Phật và Chư Bồ Tát. Trên nhận thức 

này, chúng ta sẽ đạt đến Trí Tuệ Thanh Tịnh hay Bát Nhã (The Wisdom of Equanimity) của Phật. 

Hầu hết các tôn giáo đều quan niệm rằng không có con người từng trở thành Sinh Vật Thánh 

(Divine Being) hay Thượng Đế (God) được. Điều này trái ngược với giáo lý của Phật dạy rằng tất 

cả các chúng sinh đều có Phật Tánh (Buddha’s Nature) và khi thức tỉnh (giác ngộ) chúng sinh trở 

thành Phật. 

 Vì lý do trên, Phật giáo là hoàn hảo và bao gồm tất cả. Đây cũng là lý do chúng ta hãy đặt 

niềm tin vào Phật giáo và hãy quy y giáo lý của Phật. 

TÁM PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP NHẤT ĐỂ DỊÊT TRỪ NHỮNG NGHỊÊP CHƯỚNG. 
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Tụng niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, 1,000 lần (diệt trừ nghiệp chướng qua sức 

mạnh của Kinh Phật). 

Tụng niệm Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư tâm chú, 1 triệu lần (diệt trừ nghiệp chướng qua 

sức mạnh của tâm chú) 

Tu bằng Thực Hành Sám Hối, 200 lần (diệt trừ nghiệp chướng qua sức mạnh của Pháp: Dharma)  

Lễ bái và cúng dường Chư Phật và Chư Bồ Tát; bảo trợ xây cất chùa chiền; bảo trợ sự sáng tạo 

ra những tranh ảnh của Chư Phật và Chư Bồ Tát; bảo trợ sự in ấn Kinh và sách Phật và thực 

hành những việc làm thiện đức để giúp đỡ chúng sinh. (diệt trừ nghiệp chướng qua sức mạnh 

của sự bố thí). 

Tụng niệm hồng danh của Chư Phật hoặc Chư Bồ Tát cho đến lúc đạt được sự đáp ứng tâm linh 

(diệt trừ nghiệp chướng qua sức mạnh của Chư Phật & Bồ Tát) 

Đạt được sức mạnh từ những luyện tập: cải tiến sự tập trung tư tưởng và đạt được trí tuệ qua 

thiền định (diệt trừ nghiệp chướng qua sức mạnh của thiền định). 

Qua sự tu hành và gia trì của Thượng sư, tất cả nghiệp chướng sẽ bị thay thế hoặc trừ bỏ (diệt 

trừ nghiệp chướng qua sức mạnh của Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư (Root Guru). 

Sự biến đổi qua “Rỗng Lặng” (Emptiness) (diệt trừ nghiệp chướng qua sức mạnh của sự Rỗng 

lặng (Void, Emptiness) 

NHỮNG KHÁC BỊÊT GIỮA PHẬT GIÁO CỔ TRUYỀN & PHẬT GIÁO KIM CƯƠNG. 

PHẬT GIÁO KINH ĐIỂN & PHẬT GIÁO KIM CƯƠNG. 

 Phật giáo cổ truyền kinh điển chứa đựng những lời dạy căn bản của Phật giáo, trong đó 

những lời dạy của Phật được biểu lộ đến mọi người theo cách rõ ràng và dễ hiểu. Người học 

Phật được dạy phù hợp với nhu cầu và đặc tính tương đồng của chúng sinh. Tách ra khỏi giáo lý 

Kim Cương (Vajrayana), tất cả những lời Phật dạy về Tứ Diệu Đế, thập nhị nhân duyên, 6 Ba La 

Mật và hàng ngàn lời dạy khác được dạy trong Tripitaka (Tam Tạng giáo - Kinh Phật giáo) là 

phần của Kinh điển cổ truyền. 

 Phật giáo Kim Cương bao gồm những lời dạy được lưu lộ trong Diamond và Womb 

Mandalas, được truyền dạy bởi Như Lai Kim Cương (Vairocana Tathagata: Tz Lô Giá Na Phật). 

Kim Cương (Vajrayana, hoặc chân ngôn) là bản chất của nhận thức bên trong của Chư Phật. Sự 

nhận thức bên trong đã được chứng thực bởi Pháp Thân của Chư Phật. Kim Cương cũng được 

biết là một Mật giáo (esoteric teaching), bởi vì những ai chưa nhận được sự khởi đầu đúng đắn 

hoặc sự truyền sức mạnh (empowerment) thì không thể thực hành nó. Đây là sự thống nhất 

hoàn hảo sự nhìn bên trong sâu sắc (sự thật tối hậu) và phương tiện (những cách hữu hiệu hóa 
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sự thật tối hậu qua sự tu hành 3 mật). Khi Thích Ca Mâu Ni Phật truyền bá giáo pháp (Dharma), 

thì một vài giáo lý được giữ kín. Những giáo lý giữ kín chính là Kim Cương (chân ngôn). Sự nhận 

thức bên trong của Chư Phật là sự bí mật sâu thẳm, ngoài sự hiểu biết của mọi người và ngay cả 

Chư Bồ Tát cũng không cần thiết phải hiểu.  

 Phật giáo Kim Cương dựa nhiều trên sự thực hành và dựa trên cả hai Guru (Thượng sư) 

và giáo Pháp (Dharma) cho sự tiến bộ về tâm linh. Những giáo huấn này là bí truyền (esoteric), 

không vì chúng không thể bàn luận hay viết ra, mà bởi vì những giáo huấn này là tuyệt đỉnh cao 

quý và siêu phàm. 

NHỮNG KHÁC BỊÊT GIỮA NHỮNG TRUYỀN THỐNG KINH ĐIỂN & KIM CƯƠNG. 

KHÁC BỊÊT TRONG ĐẶC TÍNH. 

 Truyền thống kinh điển (Sutrayana tradition): Tuyền thống này dựa trên những giáo 

huấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Những sự thực hành phù hợp với những giáo huấn khác nhau 

cho tất cả những độ sâu về tâm linh. 

 Truyền thống Kim Cương (Vajrayana tradition): Truyền thống này dựa trên những giáo 

huấn bởi Kim Cương Như Lai (Tz Lô Giá Na Phật). Truyền thống này dạy giáo pháp (Dharma) để 

đạt được Phật Vị trong một kiếp. Xử dụng những chú ngữ là đặc tính rất đặc thù của truyền 

thống này và sự giáo huấn được bí truyền (transmitted in secrecy) qua năm tháng. 

KHÁC BỊÊT TRONG NHỮNG SỰ GIÁO HUẤN. 

Bốn tông phái chánh của Truyền thống kinh điển được kể như sau:  

 Thiên Đài Tông: Tên của tông phái này được rút ra từ Thiên Đài Sơn (Tiantai Mount) và 

giáo lý đặt nền tảng trên kinh Pháp Hoa (Lotus Sutra). Tông cũng dạy thực hành “Chỉ Quán song 

tu” (Great Cessation & Contemplate - hoặc Định Tuệ song tu). 

 Hoa Nghiêm Tông: Tông này dạy nguyên tắc rằng không có những chướng ngại giữa các 

hiện tượng cá nhân ở trong trạng thái tối hậu của sự rỗng lặng (Ultimate State of Emptiness) và 

giáo lý của Tông đặt nền tảng trên kinh Hoa Nghiêm (Avatamsaka Sutra). 

 Thiền Tông: Tông này dạy về Bí Tạng của Chân Pháp Nhãn và dạy về tâm ý phi phàm của 

Nát Bàn. Tông truyền dạy sự truyền đạt từ những lời dạy trong các kinh điển của Phật và nhắm 

mục đích thành Đạo qua trầm tư mặc tưởng (contemplation). 

 Tịnh Độ Tông: (Pure Land School): Giáo lý của Tông này đặt căn bản trên 3 kinh và một 

luận thuyết, đó là Kinh Vô Lượng Thọ Phật (Sutra of the Buddha of Infinite Life), Kinh Quán Vô 

Lượng Thọ Phật (Sutra on the Meditation on the Buddha of the Buddha of Infinite Life), Kinh A 
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Di Đà (Amitabha Sutra) và luận thuyết về tái sanh (Rebirth Treatise). Tông này truyền dạy ý 

tưởng đạt được sự tái sinh trong Tây phương Cực Lạc, đó là Tịnh Thổ của A Di Đà Phật. 

 Giáo lý của truyền thống Kim Cương đặt căn bản trên sự tu hành kiên trì, hợp nhất của 

tam mật: thân, khẩu, ý làm một (the body, speech and mind as one). Qua tu hành, hành giả có 

thể đạt đến Bỉ Ngạn (the Other Shore of Buddhahood). Những kinh chính của Tông này là Kinh 

Đại Nhật Như Lai (Mahavairocana) và Kinh Vajrasekhara. 

SỰ KHÁC BỊÊT VỀ PHƯƠNG PHÁP QUY Y 

 Truyền thống kinh điển: Truyền thống này thực hành 3 quy y (quy y Tam Bảo: Phật, 

Pháp, Tăng). (Buddha, Dharma, Sangha) 

 Truyền thống Kim Cương: Truyền thống này thực hành 4 quy y (quy y Căn Bản Thượng 

Sư, Phật, Pháp, Tăng) (Root Guru, Buddha, Dharma, Sangha). 

 Trong truyền thống Kim Cương, nếu ai chưa quy y Root Guru và chưa nhận được sự khởi 

đầu từ Root Guru thì chưa có thể được thực hành truyền thống Kim Cương. Không có sức mạnh 

và sự gia trì từ dòng dõi của truyền thừa Thượng Sư, thì sự thực hành của hành giả không có 

kết quả và cũng không có kết quả lợi ích từ những chú ngữ được tụng niệm hay thực hành. Sự 

thực hành mà không nhận được những sự truyền lực cần thiết được xem như một hình thức 

của sự đánh cắp pháp và đây là một sự vi phạm giới luật tam muội (a violation of the Samaya 

Precepts). 

SỰ KHÁC BỊÊT VỀ PHƯƠNG PHÁP TU HÀNH. 

 Truyền thống kinh điển: Trong truyền thống này, sự tu hành phần lớn đặt nền tảng trên 

ca xướng trong đó tụng niệm hồng danh của Chư Phật, thực hành sám hối, tụng kinh, thuyết 

pháp. Thêm vào đó, thiền định được thực hành đôi chút. 

 Truyền thống Kim Cương: Trong truyền thống này, việc tu hành chỉ nhắm vào việc thực 

hành thật sự về Mật Pháp. Căn bản, truyền thống xem tất cả các kinh và luận thuyết như một 

chiếc địa bàn để đạt đến ngôi vị Phật. Khi sự thực hành thực sự được kết hợp tụng những kinh 

và luận thuyết, chúng bổ sung lẫn nhau. Sự thực hành Mật Pháp và các nghi thức dẫn từ giai 

đoạn nảy sinh ra đến giai đoạn hoàn thành.  Mục đích kết quả của con đường này là đạt cho 

được Phật vị nội trong kiếp này. 

 SỰ KHÁC BỊÊT VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐẠT ĐƯỢC TÁI SINH.  

 Truyền thống kinh điển: Truyền thống này dựa chính vào quyền lực bên ngoài phát khởi 

từ Chư Phật và Bồ Tát để được tái sinh tại đất Phật và rất ít nội lực. 
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 Truyền thống Kim Cương: Truyền thống này dựa chính vào nội lực. Tuy nhiên ngoại lực 

cũng vẫn tìm kiếm từ Chư Phật và Bồ Tát. Với cả hai lực phối hợp lại thì sự đạt được Phật vị có 

thể thành công trong kiếp sống này. 

SỰ KHÁC BỊÊT VỀ SỰ HOÀN THÀNH NHỮNG CÔNG ĐỨC.  

 Truyền thống kinh điển: 3 đại kiếp cần thiết để đạt được Phật vị. 

 Truyền thống Kim Cương: một người có thể đạt được một cách mau chóng sự giác ngộ 

hoàn toàn diệu kz. Khi một người thực hành với niềm tin vững chắc và đạt được sự đáp ứng 

tâm linh qua 3 mật của Thân, Khẩu, Ý, thì người đó đạt được Phật vị ngay trong kiếp này. 

SỰ KHÁC BỊÊT VỀ NHU CẦU ĂN UỐNG. 

 Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có một qui định rằng cấm chỉ các sư sãi và ni cô không 

được nấu nướng. Các sư sãi và ni cô phải đi khất thực (asking for alms) và họ đã ăn tất cả những 

gì được cho, mà không phân biệt đó là đồ chay hoặc là không phải chay. Đức Phật không nhấn 

mạnh người tu phải là người ăn chay. Với quan điểm không phân biệt này, Phật giáo đã không 

phải là một tôn giáo hỗ trợ cho việc ăn thuần chay. Ngay cho đến hôm nay, nhánh Theravada 

của Phật giáo thuộc các quốc gia ở Đông Nam Á châu, như Thái Lan, Miến Điện vẫn còn tiếp tục 

theo cách ăn uống cổ truyền này, các sư sãi, ni cô không phân biệt giữa món ăn chay hoặc 

không chay. 

 Truyền thống kinh điển: Vũ Đế nhà Lương Trung Hoa, ban hành một sắc lệnh rằng tất cả 

các Sư và Ni phải chấp nhận chế độ ăn thuần chay. Từ đó cho đến ngày hôm nay truyền thống 

kinh điển vẫn bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh này. 

 Truyền thống Kim Cương: Chi nhánh này của Phật giáo vẫn tiếp tục hỗ trợ cho quy định 

đã đặt ra bởi Phật Đà. Quan điểm của truyền thống này về cách ăn thì linh động và đặt căn bản 

trên đặc tính và hoàn cảnh. Tuy nhiên, có hai điều cần phải ghi nhớ trước khi chúng ta ăn: 

 1/ Trước khi tiêu dùng món ăn thịt, nghi thức giải thoát (deliverance ritual) liên hệ đến 

trì tụng chú và quán tưởng được thực hiện để giải thoát những vong linh của con vật bị chết 

đang bám vào miếng thịt để đòi sự tái sinh (rebirth). Sau nghi thức giải thoát này, kế tiếp là 

thức ăn được dâng cúng lên Chư Phật, Bồ Tát và Hộ Pháp. Do đó nghi thức giải thoát và dâng 

cúng rất quan trọng. 

 2/ Những quy luật của Chân Phật Tông liên quan đến việc ăn thịt như sau: 

 Hành giả không được sát sinh (sát sinh là phạm giới luật). 

 Chỉ có 3 loại thịt thanh tịnh có thể ăn. Thịt có thể chỉ ăn 
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được theo các tình huống: hành giả đã không chứng kiến (witness) việc giết con vật, không 

nghe thấy (hear) tiếng kêu vì đau đớn của con vật bị giết và con vật đã không trực tiếp chỉ vì 

hành giả mà bị giết. Những ngoại lệ này tồn tại như một hình thức tu hành về lòng từ bi. 

 Nghi thức giải thoát phải được thực hiện trước khi ăn  

thịt bằng cách đọc chú giải thoát của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, bằng cách kết thủ ấn “Đại Hải Giải 

Thoát Ấn”. 

 Hành giả phải cúng dường thức ăn (quán tưởng các đồ 

 ăn cúng dường được nhân lên thành nhiều vô hạn, vô số lượng và được dâng lên cúng dường 

Căn Bản Thượng Sư, Chư Phật, Chư Bồ Tát, Chư Hộ Pháp, Trời, chúng sinh trong 6 cõi) 

 Chân Phật Mật Pháp là duy nhất bởi vì Mật pháp bao gồm khả năng này có thể giải thoát 

các vong linh của các vật bị giết đang bám vào thịt của chúng được tái sinh đến chỗ tốt đẹp 

hơn. Do phương pháp này, vong linh của các con vật bị giết nhận được hấp lực của Phật bởi vì 

chúng được thương xót và ban ân điển trong ánh sáng của Phật. Đây là điểm quan trọng rất 

sống động. 

 Những điểm khác biệt khác nữa giữa truyền thống Kinh Điển và Kim Cương còn có, như 

việc mô tả các tượng Phật và sự phối trí các bàn thờ chẳng hạn. 

Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA QUY Y.  

 Quy y mang ý nghĩa là chấp nhận sự hướng dẫn, nhờ cậy và giải thoát. Điểm cốt lõi của 

quy y nằm trong một chữ duy nhất: FAITH (lòng tin). Lòng tin là sự bắt đầu của mọi cố gắng, 

như câu nói sau đây: Lòng tin là căn bản của con đường đi tới, mẹ của các đức tính tốt – Nuôi 

lớn và phát triển mọi phương diện tốt - cắt đứt hẳn lưới của những ngờ vực - Lộ ra con đường 

vô thượng dẫn đến Giác Ngộ. 

 Học thuyết của lòng tin, hiểu biết, thực hành và nhận thức được dạy trong Phật giáo bắt 

đầu bằng lòng tin tưởng. 

 Quy y và nhận tiếp đó những sự truyền lực (thêm sức mạnh) giống như một sinh viên 

chính thức đăng ký ghi danh vào trường học. Khi một người nhận sự truyền lực từ Liên Sinh 

Hoạt Phật và quy y Ngài, người đó cũng nhận được sự truyền thừa của Chân Phật Tông và chính 

thức trở thành một đệ tử của Tông phái. Ác nghiệp (negative karma) cùa người đó dần dần 

được giải trừ và người đó được bảo vệ bởi 36 vị Linh Thiêng nhân đức (benevolent Deities). 

Người đó cũng nhận được tất cả các công đức và không dễ gì rơi vào Tam Ác Đạo (3 Evil Paths). 

Do đó, người đó có thể nhanh chóng tích luỹ thiện nghiệp và cuối cùng đạt đến sự giác ngộ tối 

thượng (supreme enlightenment). Từ những bàn luận vừa kể trên, từ đó người đó thấy rằng 
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nghi thức quy y và truyền lực (empowerment) là một việc làm thiêng liêng và trân quý. Một khi 

một người nhận được sự truyền sức mạnh của quy y, người này thực sự bước vào cánh cửa 

thực hành Phật giáo và trở thành đệ tử của Chân Phật Tông. Tuy nhiên, lễ quy y không giống 

như sự thụ phong (để trở thành sư hoặc ni). Sự thụ phong phải có tờ đơn viết ra giấy được chấp 

thuận của cha mẹ hoặc người phối ngẫu và đơn này cũng phải được chấp thuận bởi giới có 

thẩm quyền cao nhất của Chân Phật Tông. 

 Truyền thống Kinh Điển thực hiện Tam quy y, trong khi đó truyền thống Kim Cương thực 

hiện Tứ quy y. Trong Tứ quy y, ý nghĩa của chữ Sanskrit “Namo” là quy y: 

 Namo Guru bei: Tôi quy y Căn Bản Thượng Sư (Root Guru). 

 Namo Buddha ye: Tôi quy y Phật. 

 Namo Dharma ye: Tôi quy y Pháp. 

 Namo Sangha ye: Tôi quy y Tăng. 

Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA SỰ QUY Y LIÊN SINH HOẠT PHẬT & CHÂN PHẬT TÔNG. 

NHỮNG CÔNG ĐỨC CỦA SỰ QUY Y. 

 Liên Sinh Hoạt Phật có một Pháp Danh “Kim Cương Đại Ân Sủng” và Ngài là Căn Bản 

Truyền Thừa Thượng Sư Thánh Tôn của Chân Phật Tông. Các đệ tử Chân Phật Tông tu tập “Root 

Guru Practice” (thực hành Căn Bản Thượng Sư) sẽ có thể thành tựu sự thống nhất tâm linh và 

đáp ứng từ Căn Bản Thượng Sư Thánh Tôn. Với sự độ trì của Sư Tôn, hành giả có thể đạt được 

sức khỏe, tuổi thọ, gia đình hòa hợp, tiền tài, trí tuệ và thỏa mãn tất cả những ước vọng trong 

cõi đời thường. Trong cõi tiên nghiệm, hành giả đạt được quả vị Bồ Tát. 

 Trong Kinh Sutra of Consecration (Kinh Thụ Phong), những hành giả - sau khi quy y - 

được che chở bởi 36 vị Hộ Mệnh được gửi đến bởi Tứ Thiên Vương (4 Heavenly Kings, 

Devarajas). Nếu các hành giả cũng tu theo Root Guru Practice (thực hành Căn Bản Thượng Sư), 

thì Vajrayaksa (Kim Cương Dạ Xoa), với đoàn tùy tùng 500 vị và vô số Chư vị Bồ Tát cũng bảo hộ 

cho. 

 Tất cả hành giả quy y nhận được sự truyền lực cần thiết và sẽ - qua sự tu tập kiên trì 

“Thực hành Căn Bản Thượng Sư” - được những lợi ích cho chính họ và những người khác từ 

những công đức vô hạn “Thực hành Căn Bản Thượng Sư” (Root Guru Practice). Bao nhiêu lỗi 

lầm phạm phải sẽ được tiêu trừ và ác quỷ phải tránh xa. “Root Guru Practice” rất hiệu nghiệm 

trong tất cả các thực hành và cần nên quảng bá sâu rộng. 

NHỮNG PHƯƠNG PHÁP QUY Y: 

Bằng cách viết giấy: Lúc 7:00 AM (giờ địa phương bạn trú ngụ), vào ngày 1 đầu tháng hay 15 của 

tháng âm lịch (bất cứ tháng nào trong năm), bạn xoay mặt hướng về hướng mặt trời mọc. Với 
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hai bàn tay chắp lại cung kinh tụng đọc câu thần chú quy y: “Namo Guru bei, Namo Buddha ye, 

Namo Dharma ye, Namo Sangha ye. Mong cầu sự chỉ dạy của Liên Sinh Hoạt Phật, tôi xin quy y 

Chân Phật Tông” và quz lạy 3 lần (prostrate yourself on the ground). Hãy gửi một lá thư tới the 

True Buddha Foundation, chứng tỏ ước muốn của bạn muốn được nhận sự truyền lực quy y. 

Viết tên, địa chỉ, tuổi tác và kèm theo ít hiện kim tự nguyện để tiếp cận với Liên Sinh Hoạt Phật. 

Khi nhận được thư, True Buddha Foundation sẽ tiến hành ước nguyện của bạn. Địa chỉ là:  

Grand Master Sheng-yen Lu. 

17102 NE 40th Ct 

Redmond, WA 98052, USA 

Tel # 425- 885- 7573; Fax # 425- 883-2173. 

 Khi nhận được lá thư yêu cầu xin quy y, the True Buddha Foundation sẽ gửi cho bạn một 

Chứng Chỉ Quy Y, một tấm ảnh của Liên Sinh Hoạt Phật và những huấn thị để làm sao khởi đầu 

tu tập 4 thực hành mở đầu (4 Preliminary Practices). 

ĐÍCH THÂN ĐẾN: 

 Bạn có thể tự cá nhân mình quy y  Đại Sư Lu (Grand Master Lu) hoặc từ Acharya 

(spiritual leader) của Chân Phật Tông, người có thể ban sự quy y truyền lực thay cho Grand 

Master bằng cách viếng thăm một ngôi chùa của Chân Phật Tông, chi nhánh, nhóm tu hoặc 

tham dự một buổi lễ của Chân Phật Tông. 

VẤN ĐỀ XẢY RA KHI NHẬN NHỮNG QUY Y TRUYỀN LỰC KHÁC.  

 Những người đã quy y Chân Phật Tông đã có sự truyền thừa, vì vậy tốt nhất là đừng 

nhận sự quy y truyền lực nào khác nữa. Nêú không, sự truyền thừa sẽ bị méo mó và người học 

Phật sẽ mất đi sức mạnh của sự truyền thừa từ Chân Phật Tông. 

TẠI SAO SỰ TRUYỀN LỰC LÀ CẦN THIẾT. 

NHỮNG CÔNG ĐỨC CỦA SỰ TRUYỀN LỰC (Empowerment) 

 Trong truyền thống Kim Cương của Phật giáo, có rất nhiều công đức trong việc nhận sự 

truyền lực (thêm sức). Những sự tăng sức này biến đổi một người bình thường và trần tục trở 

thành người con của Phật. Sau khi nhận được sự truyền lực thì thân, khẩu, ý của hành giả tương 

đương với Phật. Mặc dầu hành giả chưa đạt được Phật vị, hành giả trên nguyên tắc đã nhận 

được hạt giống của Phật vị và được xem như Phật trong thời gian chờ đợi. 
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 Những sự truyền lực là một hiện tượng, ở khía cạnh ý thức toàn thể vũ trụ, Căn Bản 

Thượng Sư và đệ tử, người nhận được những sự truyền lực, nhập lại thành một. Những sự 

truyền lực mang 3 ý nghĩa quan trọng sau: 1/ Thanh tịnh hóa: tẩy trừ hết tất cả những ác nghiệp 

trong quá khứ; 2/ Ban ân phước: Sức mạnh của Căn Bản Thượng Sư nhập vào thân thể của đệ 

tử; 3/ Trao cho sự dự đoán về Phật vị: Ý nghĩa quan trọng nhất là “trao ban cho ý thức của Phật 

và gieo hạt giống Phật vào thân thể của đệ tử.” 

 Có 4 loại tăng sức trong truyền thống Kim cương, đó là tăng sức bên ngoài, truyền lực 

bên trong, truyền lực bí mật và truyền lực tối bí mật. 

KIẾN THỨC CĂN BẢN VỀ SỰ TRUYỀN LỰC. 

 Tất cả những thực hành trong truyền thống Kim Cương đều cần những sự truyền lực 

(empowerments). Sự truyền lực là cần thiết ngõ hầu để nhận dạng và biết được dòng dõi của 

hành giả. Nếu các hành giả sự truyền lực ở ngoài Chân Phật Tông, tự nhiên họ sẽ mất đi dòng 

dõi từ Chân Phật Tông. 

 Có những thứ bậc truyền lực khác nhau, thứ bậc truyền lực cao hơn không nên truyền, 

trước khi nhận sự truyền lực ở thứ bậc thấp hơn. Những quy luật được đặt ra bởi Căn Bản 

Truyền Thừa Thượng Sư (Root Guru) rằng những hành giả phải bắt đầu với giai đoạn tổng quát 

(generation stage) và tiến dần tới giai đọan hoàn hảo (completion stage). Một khi hành giả đạt 

được sự xác nhận bằng sự đáp ứng tâm linh, thì hành giả được phép nhận sự truyền lực cao 

hơn. 

 Khi hành giả nhận trực tiếp sự truyền lực từ Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư Thánh 

Tôn, thì hành giả không thể nhận sự truyền lực giống như thế từ Acharya của Chân Phật Tông. 

Đây có thể là nghịch đảo (inversion) của sự truyền thừa và bị cấm. Sự truyền lực cao hơn nội 

truyền lực (ở bên trong) phải do trực tiếp Căn Bản Truyền Thừa Thánh Tôn thực hiện (ngoại trừ 

sự truyền lực thực hành qua bình thở quý?) và không thể truyền lực từ xa. 

 Một vị Acharya chưa nhận một truyền lực nào đó từ Căn Bản Truyền Thừa Thánh Tôn thì 

chưa có thể ban phát sự truyền lực, bởi vì chính vị Acharya cũng chưa nhận được nó. Khi những 

hành giả nhận sự thực hành truyền lực từ Bản Tôn (Personal Deity) của mình thì chính họ phải 

chú ý về Vị đó, khi họ kết thủ ấn và trì tụng tâm chú  (của Bản Tôn) và thực hành quán tưởng 

thân, khẩu, ý phải tương ứng với Bản Tôn của họ nữa. 

SỰ QUAN TRỌNG CỦA SỰ TRUYỀN THỪA. 

 Sự truyền thừa thay mặt cho dòng pháp lưu chuyển, bắt nguồn từ sự truyền lực và ân 

sủng của Căn Bản Thượng Sư Thánh Tôn. Phật giáo Kim Cương đặt sự tối quan trọng lên sự 

truyền thừa và xem hành động kính trọng Căn Bản Thượng Sư Truyền Thừa Thánh Tôn cũng tối 
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quan trọng. Đây bởi vì, không có sự ban ân sủng và truyền lực của Căn Bản Thượng Sư Thánh 

Tôn thì người đó không thể nhận được giáo lý Kim Cương và tu tập theo giáo lý được.  

 Căn Bản Thượng Sư là hiện thân của Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng. Ngài là nguồn gốc của 

mọi ân sủng và truyền lực, bởi vì tất cả sự hoàn thành trong tương lai trong tiến trình tu tập về 

Phật giáo của một người bắt nguồn từ Căn Bản Thượng Sư (Root Guru). Cũng vậy, Căn Bản 

Thượng Sư là nhà tu hành với sự giác ngộ chân thật. Những ân sủng và truyền lực từ Ngài cũng 

giống hệt những ân sủng và truyền lực từ Đức Phật! 

Ý NGHĨA CỦA “PHẬT SỐNG” (LIVING BUDDHA). 

 Chữ “Tulku” trong tiếng Tây Tạng được dịch ra tiếng Hoa là “Phật Sống” (Hoạt Phật). 

Chữ ám chỉ đến các nhà tu hành đã giác ngộ và chọn trở về Samsara (không nhập Niết Bàn). 

Những vị giác ngộ là những vị đã nhận ra được Phật Tánh (Buddha Nature) và tự điều khiển 

được sinh tử. Trên nguyên tắc, Tulkus là những hóa thân của Chư Phật, Bồ Tát, La Hán (Arhats), 

Thanh Văn (Sravakas), những vị đã quay về thế giới để giải thoát giống hữu tình. Tuy nhiên, một 

khi các Ngài hóa thân thành loài người, các Ngài phải bắt đầu lại tiến trình tu tập, tất cả một lần 

nữa. Tulku, người phải trải nghiệm qua sự huấn luyện khắt khe và một lần nữa nhận thức được 

chân tâm, tức Phật Tánh và đạt được sự tự chủ qua cửa sinh tử, mới đích thực được xem là 

Hoạt Phật (Phật Sống). 

 Liên Sinh Hoạt Phật là một Tulku, bởi vì Ngài là hóa thân của White Mahapadmakumara. 

Hơn nữa Ngài đã nhận được sự tinh tuý của Kim Cương Thừa từ Padmasambhava (Liên Hoa 

Sinh Thượng Sư) trong một loạt những cảnh mộng tinh khiết. Sự nhận thức sâu xa của Ngài về 

Phật giáo Kim Cương đã đưa đến nhiều những Rinpoches Tây Tạng xin quy y Ngài. Do đó Ngài 

được xem là Great Tulku (Phật Sống Vĩ Đại) trong các Tulku. 

TẠI SAO NGƯỜI THÀNH LẬP CHÂN PHẬT TÔNG ĐƯỢC BIẾT LÀ LIÊN SINH HOẠT PHẬT.  

LIÊN SINH HOẠT PHẬT LÀ THÀY DẠY CỦA NHIỀU TULKUS & THƯỢNG SƯ THÂM NIÊN (SENIOR 

MASTERS) 

 Các Rinpoches Tây Tạng và các Pháp Sư Hiển Giáo của Phật giáo, ví dụ như Ngài Daxiong, 

Huisong of Fo Guang Shan (Buddha Light Mountain), Ngài Shi Huida của Chùa Yuanheng, Ngài 

ShiJiguang, là những vị đã quy y Liên Sinh Hoạt Phật. 

NĂM TRỊÊU PHẬT TỬ TRÊN THẾ GIỚI XÁC NHẬN CĂN BẢN THƯỢNG SƯ CỦA HỌ, NGÀI LIAN 

SHENG LÀ VỊ PHẬT SỐNG. 

 Pháp lực của Liên Sinh Hoạt Phật là vô hạn và nhiều đệ tử của Ngài đã nhận được sự 

giúp đỡ của Ngài qua quyền lực siêu nhiên của Ngài. Có những trường hợp bệnh đã đến giai 

đoạn cuối cùng hay không thể chữa khỏi, nhận được lực tâm linh từ Liên Sinh Hoạt Phật mà 
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hoàn toàn bình phục. Lòng từ bi và lời nguyện của Liên Sinh Hoạt Phật trải dài rộng tới số rất 

đông các giống hữu tình, vô số các câu chuyện kể của các Phật tử trên thế giới này, cuộc sống 

của họ đã nhận được sự thương xót và cứu độ tràn đầy. 

 Có lần cố Rinpoche (Blessed Teacher) Kalu đã nói: “Trong số người quảng bá giáo lý Kim 

Cương tại Trung Hoa, Liên Sinh Hoạt Phật đích thực là vị tu hành thành đạt cao nhất. Thật quan 

trọng rằng người ta nên Tôn vinh Căn Bản Thượng Sư, trân quý Phật Pháp và kiên trì thực hành. 

Giáo Pháp Kim Cương dạy bởi Liên Sinh Hoạt Phật giúp hành giả đạt được những thành tựu to 

lớn. Tôi (Kalu Rinpoche) đang cầm bức ảnh của Liên Sinh Hoạt Phật ở trong tay đây như biểu 

tượng cho sự tôn kính Ngài, cũng giống như sự tôn kính của tôi dành cho Đức Phật”. 

 Người giữ ngai vàng và Tulku Tây Tạng có lần đã nói: “ Tôi thấy được dấu ấn của Mahasri 

(Nữ Thần Laksmi) in lên thân thể của Liên Sinh Hoạt Phật và tôi cũng trông thấy dấu ấn của 

Thích Ca Mâu Ni Phật trên Mũ Miện của Ngài nữa. Nếu một Tulku có dấu ấn của Mahasri, người 

ta nghĩ rằng đã đầy đủ, huống hồ lại có dấu ấn của Thích Ca Mâu Ni Phật. Bất cứ vị Acharya nào 

với dấu ấn của Thích Ca Mâu Ni Phật biểu tượng cho địa vị của Acharya đó như một người giữ 

ngai vàng và Liên Sinh Hoạt Phật đương nhiên là người giữ ngai vàng!” 

 Liên Sinh Hoạt Phật đích thực là một Acharya (Spiritual Leader)Kim Cương, chứng cứ 

sống động, hiện thân của một vị Chân Phật. Đây là những dấu hiệu được kể ra của một Acharya 

Kim Cương: Sắc mặt giống như Phật - Đạt được Rainbow Body (màu sắc quang phổ) – Thiên 

đỉnh mở (crown) – Hoàn thành tốt đẹp Bardo Deliverance – Ban phát ân sủng và có thể mang 

nghiệp dĩ cho kẻ khác - Đạt được đại trí tuệ - Có phương tiện đến terma, đây là những giáo lý 

Mật tông ẩn tàng trong các nguyên tố - Tạo dựng nên Tịnh Thổ của hạnh phúc và khởi nguồn – 

Không bị nhiễm độc bởi 8 loại gió độc. 

LIÊN SINH HOẠT PHẬT LÀ MỘT VỊ ACHARYA KIM CƯƠNG VỚI 10 ĐỨC TÍNH, NHỮNG THÀNH 

QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG ĐỜI NÀY: 

 Thông suốt giáo lý của truyền thống Kinh Điển và Kim Cang - Được thiên phú 3 loại trí 

tuệ (thế gian, xuất thế gian, xuất thế gian thượng thượng trí) - Đạt được quyền lực siêu nhiên – 

Kiên trì, nghiêm khắc - Truyền dạy giáo lý Kim Cương đúng theo giai đoạn - Tất cả thực hiện vì 

lợi ích của giống hữu tình – Các việc làm phù hợp với Phật Pháp – Thông suốt trong tất cả kinh 

điển và luận thuyết – Vô thượng trí - Sự soi sáng từ bên trong và đạt được sự nhận thức qua 

qua sự thực hành thật sự. 

ĐẠI THỆ NGUỴÊN CỦA LIÊN SINH HOẠT PHẬT: 

 Tôi (Liên Sinh Hoạt Phật) - vì tình thương dành cho chúng sinh – xin thề sẽ ở lại thế giới 

Ta Bà trong mọi kiếp đời cho đến khi nào cá nhân sau cùng đạt thành Phật vị. 



 

14 
 

 Tôi xin thề vào địa ngục để giải thoát tất cả các chúng sinh, mặc dầu phải chịu những 

đau đớn cực độ. Giống như lời đại nguyện của Địa Tạng Vương Bồ Tát, tôi sẽ không nhập Niết 

Bàn cho đến khi nào địa ngục trống không, tôi sẽ không bỏ rơi một cá nhân nào. 

NHỮNG HOÀN THÀNH TRONG ĐỜI CỦA LIÊN SINH hOẠT PHẬT. 

 Liên Sinh Hoạt Phật, sự nhận dạng đích thực của Ngài là Đại Bạch Liên Hoa Đồng Tử 

(White Mahapadmakumara), đã sinh ra trong thế giới loài người, nơi đây Ngài đã đạt được Phật 

vị qua tu hành. Ngài đã được Thích Ca Mâu Ni Phật ban cho danh hiệu “Hoa Quang Tự Tại Phật” 

(Lotus Light Self-Mastery or Unhindered Buddha) trong thế giới tâm linh. 

VÌ SAO ĐỆ TỬ THỜ PHỤNG ẢNH CỦA LIÊN SINH HOẠT PHẬT. 

 Bản Tôn chính trên các bàn thờ của các đệ tử Chân Phật Tông là Đại Bạch Liên Hoa Đồng 

Tử (White  

Mahapadmakumara), hình ảnh nhận diện tâm linh của Liên Sinh Hoạt Phật. Ảnh này được đặt 

chính giữa để làm nổi bật tầm quan trọng của truyền thừa, bởi vì sẽ không có sự hoàn thành mà 

không có sự ân huệ từ truyền thừa. Nếu một người chưa đạt được Phật vị và ảnh của người ấy 

được giữ lại để thờ phụng, thì đời sống của người này sẽ bị ngắn lại và người này sẽ qua đời 

sớm. Hơn 5 triệu đệ tử của Chân Phật Tông bao gồm người thế tục, sư sãi và ni cô, tulkus và 

rinpoches đã giữ và thờ ảnh của Liên Sinh Hoạt Phật, có một số người đã thờ ảnh của Ngài hơn 

20 năm rồi, mà Liên Sinh Hoạt Phật vẫn khỏe mạnh và còn sống. Chứng cớ này nói lên rằng Liên 

Sinh Hoạt Phật là hoàn thành 10 đức tính và là biểu thị của Chân Phật. 

SỰ QUAN TRỌNG CỦA VỊÊC TU HÀNH CHÂN PHẬT MẬT PHÁP.  

 Chúng ta tu hành để nhằm mục đích đạt được trí tuệ và hạnh phúc. Có quá nhiều đau 

khổ trong đời sống con người và vô thường ngự trị khắp nơi. Bất kể thứ gì con người thành tựu 

hay không thành tựu, mọi thứ ấy cuối cùng sẽ trở thành Không (Emptiness). Một khi con người 

nhận thức ra điều này, con người mới biết được sự quan trọng của tu hành. 

CHÂN PHẬT MẬT PHÁP THÍCH HỢP VỚI NGƯỜI TÂN THỜI. 

 Chân Phật Mật pháp gắn liền với những giáo lý của Phật, chánh tín và chánh tư duy và 

thích ứng với mọi thời đại. Những đặc tính của Chân Phật Mật pháp là: Chân Phật Mật pháp 

được truyền dạy trong Chân Phật Tông cũng thích hợp cho quần chúng và luôn luôn sẵn sàng 

dùng được và thực dụng. Rất thích hợp để thực hành tại nhà – Chân Phật Mật pháp tổng hợp 

giáo lý của đạo Lão, truyền thống kinh điển của Phật giáo và Phật giáo Kim Cương. Liên Sinh 

Hoạt Phật dạy ra những mật chú và những giáo huấn cốt lõi cho đời. Những giáo huấn của Ngài 

được truyền vào thêm những giới luật, và nguyên lý giải thích chi tiết trong truyền thống kinh 

điển. Những giáo huấn này được bao gồm những phương pháp của đạo Lão để giúp đỡ cho 
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người đời, chúng được trình bày trong sự hướng dẫn Kim Cương thừa. Vì lý do kể trên, Chân 

Phật Mật pháp thích hợp cho mọi tín ngưỡng khác nhau.  

 Vì lòng từ bi và tính bình đẳng, người sáng lập ra Chân Phật Tông, Liên Sinh Hoạt Phật 

công khai ủng hộ rằng không ai bị đối xử phân biệt chỉ vì những đồ cúng dường, địa vị trong xã 

hội hay số tiền đóng góp công đức. Do đó, những người tham dự các buổi lễ và những hoạt 

động của Chân Phật Tông muốn đóng góp bao nhiêu là tuz hỉ. 

 Đây là quyết định và chọn lựa cá nhân chấp nhận ăn chay hay không ăn chay, chẳng kể 

người đó là người thường, sư hoặc ni. Tuy nhiên người đó phải thực hành Bardo Deliverance 

(đọc Đại Hải Vãng Sanh Chú của Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, chúc lành cho vong linh con vật đang 

bám vào thịt của chúng) và nghi thức cúng dường (offering ritual) Chư Phật, Bồ Tát, Tôn Sư, Hộ 

Pháp… trước khi cùng nhau tham dự bữa ăn. 

 Chân Phật Mật pháp đề cử cách nhanh nhất để nhổ tận gốc những nghiệp chướng tiêu 

cực (negative karma) và giáo lý của Chân Phật Tông rất thích hợp với bước tiến của cách sống 

tân tiến thời đại. 

 Chân Phật Mật pháp là lời dạy tinh túy đặt trên căn bản của nhiều năm tu tập của Liên 

Sinh Hoạt Phật, khi Ngài mở một cuộc hành trình từ một người bình thường cho đến khi Ngài 

đạt được Phật vị. Bằng cách giản dị hóa những nghi thức cổ truyền rườm rà, Liên Sinh Hoạt 

Phật đã cô đọng những lời dạy để trở nên đơn giản, súc tích và những thực hành hữu hiệu đặc 

biệt thích hợp với xã hội tiên tiến. Bằng cách tu tập hàng ngày, hành giả trải qua sự biến đổi từ 

từ, nhẹ nhàng và những đáp ứng tâm linh đến rất nhanh chóng. Đây chính là một trong những 

đặc tính ưu việt của Chân Phật Mật pháp. 

QUAN TRỌNG CỦA SỰ NỔI LÊN CỦA CHÂN PHẬT TÔNG TRONG THỜI ĐẠI THOÁI HÓA NÀY. 

 Trên khía cạnh đời của Chân Phật Mật pháp, giúp đỡ con người hoàn thành những ước 

mong, sức khỏe, tuổi thọ, tình yêu và chú trọng vào gia đình, cơ hội may mắn và trí khôn giữa 

những loại ân sủng khác trong cõi đời trần tục. 

 Trên khía cạnh tâm linh của Chân Phật Mật pháp, giúp đỡ con người trừ bỏ những phiền 

não và vượt qua sinh tử, đạt đến trạng thái của trí tuệ bao gồm tất cả sự nhận thức thật sự và 

hoàn toàn và đạt được kết quả là Phật vị.  

 Tinh thần của Chân Phật Tông là hướng dẫn con người đến thiện lành và chiếu sáng tâm 

trí của chúng sinh bằng sự thật và đạo đức. Qua tu tập, con người tiến hành trên con đường 

sáng dẫn tới Phật vị - Chân Phật Tông là hoàn hảo và Tông đề nghị con đường đặc biệt nhất giữa 

các Tông phái Phật giáo. Tông giúp con người tránh khỏi thiệt hại và đe dọa gây bởi chiến tranh 
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– Chân Phật Tông là tông phái thực sự khởi động những thực hành của Phật Pháp và là món quà 

tặng vĩ đại cho giống hữu tình trong đời này và những đời kế tiếp. 

 Chân Phật Tông được trang bị bằng phương tiện tốt nhất để giải thoát giống hữu tình – 

Chân Phật Tông được bảo vệ và giữ gìn bởi Thiên Long Bát Bộ (Serpent Deities), Chư Thiên 

(Heavenly Beings) và được tán thán bởi Chư Phật. Đây đích thực là một ân sủng vĩ đại dành cho 

loài người. Chân Phật Tông giải thoát con người khỏi đau khổ. 

PHẬT VỊ CÓ THỂ ĐẠT ĐƯỢC BẰNG CÁCH THỰC TẬP CHÂN PHẬT MẬT PHÁP (The True Buddha 

Tantra). 

 Liên Sinh Hoạt Phật đạt được Phật vị bởi thực hành Chân Phật Mật pháp. Nếu một 

người theo đúng con đường này, thì cũng minh tâm kiến Tánh và được Phật vị. Tuy nhiên, Liên 

Sinh Hoạt Phật chưa hề tự nhận rằng Chân Phật Mật pháp là đặc biệt và duy nhất. Trên thực tế, 

sự thật rằng Liên Sinh Hoạt Phật đã minh tâm kiến Tánh Phật mà đã được công nhận bởi Thích 

Ca Mâu Ni Phật. Triết lý của Chân Phật Tông là bao gồm tất cả, trong đó giáo lý của Đạo Lão, 

Phật giáo kinh điển, Phật giáo Kim Cương được tôn kính. Triết lý của Chân Phật Tông hợp với 

cấu trúc của sự thật chính nó, trong đó kết hợp những giáo lý cổ truyền để phục vụ lợi ích 

chúng sinh tốt nhất. 

PHẦN HAI. 

GIỚI THỊÊU CHÂN PHẬT TÔNG. 

VỊ SÁNG LẬP RA CHÂN PHẬT TÔNG: LIÊN SINH HOẠT PHẬT. 

 Liên Sinh Hoạt Phật (tên khai sinh là Lư Thắng Ngạn), sinh nơi một chuồng gà, sông 

Niuchou, quận Chiayi’s Houhu tại Đài Loan vào ngày 18 tháng 5 năm 1945 Âm lịch. Ngài đã thi 

đậu cử nhân khoa Trắc Lượng, thuộc học hiệu Công Ly Trung Chính (sinh viên của lớp học thứ 

28), Ngài phục vụ trong quân đội 10 năm. Trong thời gian này, Ngài được ban thưởng một vài 

phần thưởng văn chương, gồm có Con Lạc Đà Vàng, Con Lạc Đà Bạc, Tượng Vàng Quân Lực về 

văn chương và Nghệ Thuật, đó là chỉ kể ra một số. Là một người viết trẻ năng động liên quan 

đến cộng đồng văn học, những tác phẩm sớm sủa chính của Ngài gồm có văn vần, thơ phú và 

bình luận. 

 Năm 1969, do yêu cầu của mẹ, Liên Sinh Hoạt Phật đi theo mẹ đến thăm Chùa 

Taichung’s Jade Emperor. Ngày hôm đó, Vô Cực Diêu Trì Đại Thánh Tây Vương Kim Mẫu Đại 

Thiên Tôn (Buddha Golden Mother) khai mở huệ nhãn (third eye) và ban cho Ngài khả năng tâm 

linh thính giác. Trong một tầm nhìn thiêng liêng (sacred vision), Liên Sinh Hoạt Phật đã trông 

thấy 3 vị Bồ Tát xuất hiện phía trước Ngài. Vị Bồ Tát đứng giữa chỉ thị Ngài hãy nỗ lực vượt lên 

theo Phật hết lòng (to emulate the Buddha wholeheartedly), rồi hai vị còn lại chỉ thị Ngài hãy 
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học Phật Pháp hết lòng (to learn the Dharma wholeheartedly) và thực hành đạo đức, luân lý hết 

lòng (to practice the morality wholeheartedly). Sau khi đã ban chỉ thị, cả 3 vị Bồ Tát biến mất. 

Kế tiếp, một biểu ngữ đỏ với hai chữ Trung hoa vàng: “Trung Thành” (Loyalty) và “Chánh Trực” 

(Righteousness) xuất hiện. Một giọng nói từ trên không trung thúc dục Ngài hãy theo đúng 

những chữ ghi trên biểu ngữ như những nguyên tắc hướng dẫn cho Ngài trong khi quảng bá 

Phật Pháp vì lợi ích của giống hữu tình và chuyên chở họ đến bờ giải thoát. 

 Đêm hôm đó, Chư Phật và Chư Bồ Tát đã mang hồn của Liên Sinh Hoạt Phật lên Tây 

Phương Cực Lạc Tịnh Thổ (Sukhavati). Ở đó, Ngài chính mắt mình đã trông thấy Pháp Thân của 

Ngài là một Vị Thánh Thiện Tôn Quý, mặc áo dài màu trắng, đó chính là Đại Bạch Liên Hoa Đồng 

Tử (the White Mahapadmakumara) trong 18 Vị Đại Liên Hoa Đồng Tử trú ngụ tại Maha Song 

Liên Trì của Tây Phương Cực Lạc Tịnh Thổ. Ngài đã sinh ra tại thế giới con người vì mục đích giải 

thoát giống hữu tình và đưa họ lên Maha Song Liên Trì (hai hồ Sen vĩ đại trên thế giới Cực Lạc). 

Kể từ đó, mỗi đêm trong 3 năm liền Giáo Chủ Sanshan Jiuhou truyền dạy giáo lý Kim Cương cho 

Liên Sinh Hoạt Phật. Năm 1972, Giáo Chủ Sanshan Jiuhou chỉ thị cho Liên Sinh Hoạt Phật quy y 

Đức Liaoming (cũng là Taoist Master Qingzhen) đang ở tại núi Jiji tại Nantou County. Đức 

Liaoming đã là một thày dạy Kim Cương thừa (Vajrayana Master) và cũng là đệ tử đời thứ 14 

của Tông Qingzhen Taoist. Đức Liaoming truyền dạy những thực hành về Taoist (Lão giáo) cho 

Liên Sinh Hoạt Phật, bao gồm luyện nội công, bùa phù, hệ thống 9 sao của phong thủy (9-star 

System of Geomancy), những thực hành Kim Cương thừa Trung Hoa, những thực hành Kim 

Cương thừa Tây Tạng từ Tông Nyingmapa và 5 vidyas (sciences). Sau này, Liên Sinh Hoạt Phật 

đã trở thành đệ tử đời thứ 15 của Qingcheng Taoist School và tước hiệu của Ngài trong Lão giáo 

là Taoist Master Xuanhe. 

 Năm 1972, Liên Sinh Hoạt Phật đã bước qua một tầm cỡ hoàn hảo cho sự tu hành Kim 

Cương thừa và sở hữu những giáo huấn cốt lõi và kinh nghiệm minh sát với mật pháp yoga cao 

nhất được truyền dạy bí mật. Do kết quả từ sự huấn luyện của Ngài, Liên Sinh Hoạt Phật trở 

thành Secrete Master (xem chi tiết tại Sách 129, Entering The Most Mysterious Realm: Bước 

Vào Lãnh Vực Tối Bí Mật) và thành đạt được kết quả Hoa Quang Tự Tại Phật (The Lotus Light 

Unhindered Buddha: ngang thứ bậc với Bồ Tát bậc 10, chi tiết xem Sách 157, Spiritual Roaming 

– Tâm Linh Rong Ruổi). 

 Bắt đầu năm 70, Liên Sinh Hoạt Phật quy y những Pháp sư Phật giáo của Hiển giáo, các 

Ngài Yinshun, Leguo và Daoan. Những Pháp sư dạy về nghi lễ, việc tụng kinh là các Ngài 

Shanglin và Shanci. Trong năm 1972, Liên Sinh Hoạt Phật nhận được Bồ Tát Giới tại chùa 

Bishanyan ở Nantou. Những vị thày dạy là các Ngài Xiandun, Huisan và Jueguang. Trước đây đã 

từng nhận sự chỉ dạy Kim Cương thừa của Trung Hoa và Nyingma từ Ngài Liaoming, Liên Sinh 

Hoạt Phật nhận thêm sự truyền thừa bắt đầu từ năm 1981 do hấp lực thuần thục. Ngài nhận 

những sự truyền thừa tất cả 4 Kim Cương thừa chính của Tây Tạng. 
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 Liên Sinh Hoạt Phật đã nhận qua tâm truyền về những thực hành Kim Cương thừa của 

Nyingma và Trung Hoa từ Ngài Liaoming. Những biểu tượng truyền thừa mà Ngài Liaoming đã 

đưa cho Liên Sinh Hoạt Phật là một chiếc chuông Kim Cương nhỏ đã được dùng bởi Nora 

Rinpoche (the Blessed teacher), chiếc tủ, hòm (chest) của Manjushri (Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát) từ 

Potala Palace và nhiều đồ thủ công của Mật giáo. Ngài Sakya Zhengkong Rinpoche đã truyền 

dạy giáo lý Lamdre cao nhất của Tông Sakya (Kết quả và Đường Tiến Tới – The Fruit and its Path) 

và truyền lực Acharya Empowerment cho Liên Sinh Hoạt Phật. Những biểu tượng truyền thừa 

mà Ngài Sakya Zhengkong Rinpoche trao cho Liên Sinh Hoạt Phật là những thứ thuộc cá nhân, 

như tượng của Đức Phật Thích Ca, ấn sư tử Hy Mã Lạp Sơn làm bằng ngọc, hoa sen, bình ngọc 

và khóa kim cương. 

 Đức Gyalwa Karmapa thứ 16 của Tông Kagyu đã ban truyền lực cao nhất  cho Miện 5-Vị 

Phật cho chiếc Miện của Liên sinh Hoạt Phật. Biểu tượng truyền thừa mà Ngài Gyalwa Karmapa 

thứ 16 đã ban cho Liên Sinh Hoạt Phật một sợi tràng hạt bằng crystal mala trắng đã dùng bởi 

chính Ngài Karmapa, một bình quý của tu viện Rumtek ở Sikkim và nhiều vật quý giá khác. Thày 

giáo Kim Cương thừa Thubten Dargye của Tông Gelug đã trao sự truyền lực cao nhất Du Dà Mật 

pháp (Yoga Tantra) cho Liên Sinh Hoạt Phật. Những biểu tượng truyền thừa cho Liên Sinh Hoạt 

Phật thuộc về Kanjurwa Khutughtu thứ 17, gồm có hai tượng của Vajrapani và Vajravarahi bằng 

đất sét, một tượng bằng vàng của Kalachakra. Những biểu tượng truyền thừa khác, gồm bánh 

xe pháp bằng kim cương của Ngài Thubten Dargye, một cái chuông Kim Cương và cái trượng 

bằng vàng, một tượng Kim Cương có 3 mặt, một chiếc áo của vua pháp sư tử (lion dharma king) 

và một sợi giây chuyền có mang 108 cái trượng nhỏ Kim Cương và nhiều vật khác nữa. 

 Liên Sinh Hoạt Phật và gia đình di cư đến Seattle USA vào ngày 16 tháng 6 năm 1982. Tại 

đây Ngài bước vào một thời kz rất căng thẳng tu hành những Mật pháp Du Dà cao nhất (the 

Highest Yoga Tantras). Tháng 12 năm đó, Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra trước mặt Ngài trong khi 

Ngài đang ở trong trạng thái thiền định của Kim Cương Tam Ma Địa (Vajra Samadhi). Thích Ca 

Mâu Ni Phật một tay xoa đầu Ngài và tay kia cầm một tượng Phật sắp sửa đặt lên đầu, thì bỗng 

nghe một tiếng “boom” lớn. Ngay lúc đó, một bàn tay xòe ra từ đầu Liên Sinh Hoạt Phật đón 

nhận lấy tượng Phật ban trao bởi Thích Ca Mâu Ni Phật, chứng tỏ rằng Liên Sinh Hoạt Phật đã 

đạt được bậc 10 của Bồ Tát Vị.  

 Vào ngày 27 tháng 8 năm 1982 (tức 10-7 âm lịch), vị sáng lập Kim Cương thừa Tây Tạng 

Padmasambhava biểu hiện Pháp Thân của mình cho Liên Sinh Hoạt Phật. Sau đó, 

Padmasambhava truyền giáo lý Kim Cang thừa cao nhất, sự Tuyệt Hảo Vĩ Đại (the Great 

Perfection - tất cả có 18 volumes) cho Liên Sinh Hoạt Phật mỗi ngày, trong khi Ngài thiền định 

trong vòng một năm. Padmasambhava cũng ban Great Vajra Acharya Empowerment và tước 

hiệu the Holy Red-Crowned Vajra Master Venerable Lian-Sheng cho Ngài. Sau này, Liên Sinh 
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Hoạt Phật cũng nhận sự truyền lực và sự ân sủng từ 3 vị Phật từ núi Mount Rainer ở 

Washington. 

 Liên Sinh Hoạt Phật cũng nhập thất tu 3 năm liền tại nhà của Ngài ở quận Seattle 

Ballard. Trong thời gian đó Ngài đã tu sâu xa những thực hành: Mật pháp Guhyagarbha, Mật 

pháp Guhyasamaja, Mật pháp Cakrasamvara, Mật pháp Yamantaka, hầu hết Esoteric Sadhanga 

Yoga Fire of Kalachakra (lễ lửa của Mật Tông Sadhanga Du Dà), hầu hết thực hành Esoteric Vajra 

Garlanded Buddha Crown Yoga, thực hành thay đổi hình tướng qua lại giữa những Hộ Pháp 

hiền và dữ (Peaceful & Wrathful Deities Interchange Transformation), Mật pháp Great 

Perfection về Đất Nước Gió Lửa và Không.  

 Sáu Du dà Naropa (6 Yoga of Naropa): Yoga lửa bên trong (Tummo, Inner Fire Yoga), 

Thân ảo (Gyulu, Illusory Body), Du dà Mộng (Milam, Dream Yoga), Ánh Sáng Tỏ Rõ (Oset, Clear 

Light), Sự Chuyển Đổi Ý Thức (Phoqa, Consciuosness Tranference), Giải Thoát Qua Thính Giác 

Trong Trạng Thái Quá Độ (Bardo, Liberation Thru Hearing In The Transitional State)  

 Hơn nữa, Liên Sinh Hoạt Phật đã hoàn thành thực tập sâu xa và nghiên cứu những kinh 

nghiệm minh sát và giáo huấn cốt lõi của 4 lớp Mật pháp (Mật pháp hành động, thực hiện, Du 

Dà và Mật pháp Du Dà cao nhất – Action Tantra, Performance Tantra, Yoga Tantra, The Highest 

Yoga Tantra). Bằng cách hòa nhập vào Đại Dương của Kim Cương thừa (Đại dương bao gồm tất 

cả Pháp Tánh – All encompassing Ocean of Dharma Nature), Ngài thực sự hoàn thành hoàn hảo 

8 thực hành bên ngoài (8 Outer Practices) và 8 thực hành bên trong (8 Inner Practices). Phẩm 

chất quan trọng của Liên Sinh Hoạt Phật là nhận thức được tất cả Chư Phật: Tây Phương Chân 

Phật hội, Maha Song Liên Trì, 18 Đại Đồng Tử, Ngài Bạch Y Tôn Thánh (the Holy Revered One 

Robed in White), Sư Tôn Kim Cương Hồng Thánh Miện, Sư Tôn Cõi Bí Mật với Kim Cương chú, Vị 

Đại Giác Ngộ Sáng Lập Chân Phật Tông Liên Sinh, Illustrious Tantrika Sheng-yen Lu (Mật pháp 

nổi danh).  

 Trong thời gian ba năm tu hành kiết hạ, rất đông những gurus truyền thừa từ những 

Tông khác nhau của Phật giáo Tây Tạng, xuất hiện trong Pháp thân của họ truyền dạy những 

giáo lý nội tâm với ý nghĩa thâm sâu và quan trọng, tinh hoa của sự Tuyệt Hảo Vĩ Đại (the Great 

Perfection) cho Liên Sinh Hoạt Phật. Rất nhiều Chư Phật và Bồ Tát đã hiện ra Pháp thân và ban 

bố những đại ân sủng cho Liên Sinh Hoạt Phật, như những trường hợp sau: Thích Ca Mâu Ni 

Phật quán đỉnh đầu Liên Sinh Hoạt Phật và ban cáo sự tiên liệu về Phật vị cho Ngài – A Di Đà 

Phật đích thân giao phó trách nhiệm cho Liên Sinh Hoạt Phật giải thoát giống hữu tình - Đại Bồ 

Tát Di Lặc ban Hồng Miện cho Ngài – Padmasambhava (the Blessed Teacher, the first of Tibet 

Buddhist Saint) đích thân truyền dạy giáo lý của Kim Cương thừa cho Ngài. 

 Liên Sinh Hoạt Phật hóa thân vào thế giới này do bởi một ái lực vĩ đại (the great affinity). 

Ngài đã bắt đầu sự tu hành của Ngài như một người bình thường và thực tập từng bước, từng 
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bước theo những giai đoạn đúng đắn. Kết quả là đã đạt được rất khả quan trong học tập Phật 

pháp qua chuyên cần trong tu tập chứng thực được – qua thực chứng - sự đạt đến Phật vị trong 

kiếp này. Hơn nữa, Liên Sinh Hoạt Phật còn đã phát lời thệ nguyện từ bi rằng Ngài sẽ cứu độ thế 

giới:  

 Tôi (Liên Sinh Hoạt Phật), do bởi lòng từ bi đối với chúng sinh, nay xin thệ nguyện rằng 

sẽ ở lại thế giới Ta Bà (Saha World) qua tất cả mọi kiếp sống cho đến khi nào người cuối cùng 

đạt được Phật vị. 

 Tôi nguyện vào địa ngục để giải thoát mọi chúng sinh mặc dù phải chịu đớn đau cực độ. 

Tôi sẽ không nhập Niết Bàn cho đến khi địa ngục trống rỗng, tôi sẽ không bỏ quên bất cứ ai cả.   

 Năm 1975, Liên Sinh Hoạt Phật thiết lập Ling Xian Zong ở Đài Loan. Ngài chính thức đổi 

tên nó thành Chân Phật Tông vào 1-3-1983. Vào tháng 6 cùng năm (trùng hợp ngày sinh nhật 

âm lịch của Ngài ngày 18 tháng 5), Liên Sinh Hoạt Phật thành đạt được Rainbow Body 

Accomplishment (Hoàn hảo thân thể có màu quang phổ). Vào lúc này, hàng triệu triệu dakinis 

(demons in general, quỷ thần) tập họp lại để tán thán Ngài. The Rainbow Body Accomplishment 

là sự Giác Ngộ Hoàn Hảo Tối Cao (The Supreme Perfect Enlightenment) tức là Ngài đạt được 

Phật vị ngay trong kiếp sống này. 

 Năm 1985 Ngài thiết lập ngôi chùa chính của Chân Phật Tông, chùa Ling Shen Ching Tze 

ở Seattle để chuyên dụng cho sự phổ biến Chân Phật Mật pháp. 

 Ngày 6 tháng 5, 1992 Thích Ca Mâu Ni Phật hiện ra trong Pháp thân Phật và đích thân ân 

ban tước hiệu Hoa Quang Tự Tại Phật (Lotus Light Unhindered Buddha) cho Liên Sinh Hoạt 

Phật. Cảm thấy rằng hấp lực đã chín mùi, Liên Sinh Hoạt Phật bước vào giới luật tu viện để phục 

vụ chúng sanh tốt hơn. Ngài ép mình như một nhà sư ở tại khu của Chân Phật Tông tại 

Redmond bởi Ngài Guoxian vào ngày 19 tháng 3 năm 1986 (10-2- âm lịch). Trong suốt hơn 20 

năm Liên Sinh Hoạt Phật dồn mọi nỗ lực vào 3 việc phải làm:  

CẦN CÙ VIẾT LÁCH. 

 Liên Sinh Hoạt Phật là một người viết rất nhiều và Ngài giải thoát chúng sinh qua những 

bài viết của Ngài. Những giáo lý Kim Cang thừa để đạt được Phật vị trong kiếp sống này và trạng 

thái tâm linh tự mình nhận thức được rất sâu sắc. Với trí tuệ siêu việt của Ngài, Liên Sinh Hoạt 

Phật có thể giải thích chi tiết những nguyên lý sâu xa và kz lạ của giáo lý Phật Đà qua những bài 

viết hàng ngày của Ngài. Cho đến hôm nay, Ngài đã viết trên 200 cuốn sách. Một số tác phẩm 

của Ngài đã và đang được dịch ra những thứ tiếng khác nhau, phổ biến khắp thế giới. Thư viện 

của Hạ Viện Mỹ hiện đang lưu giữ toàn bộ sưu tập viết bằng tiếng Trung Hoa của Ngài.  

CHUYÊN CẦN TU TẬP. 
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 Liên Sinh Hoạt Phật duy trì thói quen mỗi ngày thiền định và thực hành Mật pháp Chân 

Phật, ít nhất một ngày một lần không bao giờ quên. Ngài chuyên tâm vào những thực hành 

hàng ngày hướng đến sự giải quyết những vấn đề nan giải và những số phận hẩm hiu, ốm đau 

của các chúng sinh, nhờ đó Ngài đã giải thóat được rất nhiều chúng sinh khỏi những khó khăn, 

phiền não. Thêm vào đó Liên Sinh Hoạt Phật chăm chỉ nghiên cứu kinh sách, tụng chú ngữ và 

xem đọc rất rộng rãi. Ngài đã nghiên cứu toàn bộ kinh sách Phật giáo: sutras (những bài thuyết 

giảng, discourses), vinayas (những giới luật tu viện, monastic codes), sastras (những luận án, 

treatises). Sự chuyên cần trong thực tập và sự tập trung của Ngài trong thiền định đã phú cho 

Ngài một quyền lực siêu nhiên vĩ đại (great supernatural power). Điều này đã đưa đến sự “Minh 

Tâm Kiến Tánh” hoặc Phật Tánh của Ngài và đạt được sự Tự Tại (Self-Mastery) trước cửa sinh 

tử. 

CHUYÊN CẦN TRONG THUYẾT PHÁP CỦA PHẬT.  

 Từ năm 1990, Liên Sinh Hoạt Phật đã làm lợi ích cho nhiều chúng sanh bằng cách chia sẻ 

những nhận thức cá nhân qua nhiều buổi thuyết Pháp Phật. Những bản sao ghi lại được đóng 

thành nhiều tập: Những lời nói nâng cao tâm hồn (uplifting words) - Những hoàn hảo màu sắc 

cầu vồng (quang phổ) của thân thể (rainbow body accomplishments) - Những chuyện đích thực 

từ con tim - Về tất cả Pháp của Đức Phật - Những thành đạt mới về thân quang phổ (cầu vồng) - 

Chạy đuổi theo vật chất và đánh mất đi những giáo lý siêu phàm của Phật Pháp – Nhìn tổng 

quát về Phật Pháp - Sự trình bày hoàn hảo và chi tiết về sự giải thích Mật Pháp Chân Phật  (True 

Buddha Tantras) trong Kinh Phật (Buddhist Sutras) – Chân Phật Kinh chú thích – A Di Đà Kinh 

chú thích – Tâm Kinh chú thích – Hoàn Toàn Giác Ngộ Kinh - Địa Tạng Vương Bồ Tát Kinh - Lưỡi 

Kiếm Trí Tuệ Kim Cương (giải nghĩa sự trình bày to lớn của Mật pháp hay sNgag-rim Chenmo) 

NHỮNG SÁCH VIẾT BỞI LIÊN SINH HOẠT PHẬT. 

 Tính cho đến hôm nay thì hơn 200 cuốn sách đã được viết và in ra phổ biến (còn nhiều 

sách đang được viết và in ra). Thêm vào đó những buổi thuyết Pháp cũng được tổ chức, nhiều 

audio và video ghi lại các bài thuyết giảng của Ngài tại các buổi lễ được lưu truyền khắp thế giới. 

 Liên Sinh Hoạt Phật đã tả lại những giai đoạn của cuộc hành trình trong đời Ngài, như 

học Pháp, truyền bá Pháp, du thuyết và nhập kiết hạ. Từ 1989, Liên Sinh Hoạt Phật đã thuận 

theo sự yêu cầu của các đệ tử khắp thế giới đi quảng bá Phật Pháp. Các cuộc du thuyết của Ngài 

quanh thế giới trên khắp năm châu. Trong một buổi lễ tổ chức có cả đến 70 ngàn người tham 

dự. Trong một sự kiện rất quan trọng khi mà cả 10 ngàn người xin quy y Liên Sinh Hoạt Phật chỉ 

trong một buổi lễ. Là một Vị đã giác ngộ thật sự, Liên Sinh Hoạt Phật đã thu hút được rất nhiều 

người quy y, cho đến hôm nay tổng cộng đã hơn 5 triệu đệ tử. Các đệ tử này bao gồm tulkus và 

lamas và sư, ni từ truyền thống Kinh điển. 
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 Năm 1988, Vị đứng đầu của Hội Phật giáo Trung Hoa tại Đài Loan (Taiwan Chinese 

Buddhist Association) lúc bấy giờ, Ngài Wuming đã viếng thăm Liên Sinh Hoạt Phật và ca tụng 

Mật Pháp Chân Phật là Phật Pháp chân thật và đúng đắn. Tháng 12 năm 1988, Rinpoche (the 

Blessed Teacher) Kalu của Shangpa Kagyu đã ca tụng sự thành tựu tâm linh của Liên Sinh Hoạt 

Phật ở vị trí cao nhất giữa những Vị truyền bá Phật Pháp ở Trung Hoa. Năm 1991, Rinpoche H.E. 

Amchok, Ngài là trưởng tu viện Gelug Monastery chứng kiến 1,300 vị Lamas đã trao tặng Liên 

Sinh Hoạt Phật một chiếc ngai vua (throne) quý giá, ngai chỉ trao tặng cho người giữ ngôi tại Tây 

Tạng (throne holder). Cùng năm đó 4 Vị Lamas cấp cao của Tây Tạng, đại diện cho 4 tông phái 

của Phật giáo Tây Tạng tham dự lễ Fire Offering (Homa, lễ lửa) tại Hồng Kông mà chủ tế là Liên 

Sinh Hoạt Phật, để hỗ trợ. 

 Năm 1995, Liên Sinh Hoạt Phật đã gặp thày dạy của cố Lama Panchen thứ 10, Ngài H.E. 

Shalu Rinpoche tại Hotel Diaoyutai ở Beijing. Ngài H.E. Shalu Rinpoche nói: “Liên Sinh Hoạt Phật 

đã thật sự đạt được sự nhận thức được nội tâm trong Tam Ma Địa (Samadhi, Thiền Định) qua 

thực hành Kim Cương thừa. Ngài thực sự là một Vị Phật Sống đánh giá qua hào quang sáng 

chói, bao la khởi nguồn sáng từ thân thể Ngài”. 

 Ngày 5 tháng 9 năm 1996, Ngài Lobsang Nyima Rinpoche, viện trưởng tu viện Ganden, 

Ganden Tripa thứ 100, và người giữ ngai vua của Tông Gelug Phật giáo Tây Tạng, đã mở chuyến 

viễn du đặc biệt từ miền Nam Ấn Độ đến Seattle để thăm viếng Liên Sinh Hoạt Phật. Ngài mang 

theo 7 món quà tặng, đích thân dâng trao cho Liên Sinh Hoạt Phật, bao gồm một chiếc áo Pháp 

Vương (Dharma King robe) thuộc về thủ giữ ngai vua, một chiếc chuông kim cương (vajra bell), 

một gậy quyền trượng (sceptre), một cái trống tay (hand drum), những viên thuốc tiên (nectar 

pills) được ban phép bởi Dalai Lama qua trì tụng chú ngữ (mantras), vật báu truyền thừa 3-

miếng thuộc về các truyền thừa thượng sư (lineage gurus) và cuối cùng là thuốc quí giá. H.H. 

Ganden Tripa nói với Liên Sinh Hoạt Phật:  

Chiếc áo Pháp Vương trao tặng này thuộc về người giữ ngai vua (throne holder), chỉ và 

phải mặc vào trong những buổi lễ quan trọng nhất. Chiếc áo được gắn liền với quyền tâm linh 

vô hạn, bởi vì mỗi sợi chỉ của chiếc áo đã được gia trì lực bằng trì tụng chú ngữ để chiếc áo 

được khâu hoàn thành. Khi Liên Sinh Hoạt Phật, Lư Thắng Ngạn mặc chiếc áo Pháp Vương này 

vào, áo phản ảnh rằng Ngài chính là người nắm giữ ngai vua. Những cái quyền trượng kim 

cương, chuông và trống là những công cụ xử dụng bởi Ganden Tripa. Những công cụ này biểu 

tượng cho dòng tâm linh cao quý nhất đang chảy vào thân thể của Liên Sinh Hoạt Phật. 

Do đó, chiếc áo Pháp Vương trao tặng từ H.H. Ganden Tripa được xem như sự công 

nhận có giá trị cao quý nhất. Liên Sinh Hoạt Phật đã nhận được sự công nhận giá trị từ Chư 

Phật, cũng như sự công nhận có giá trị từ người nắm giữ ngai vua trên thế giới loài người. 
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Ngày 16 tháng 11 năm 1996, Liên Sinh Hoạt Phật và các môn đồ du hành qua Ấn Độ để 

viếng thăm các tu viện của Phật giáo Tây Tạng. Trong cuộc viếng thăm này của Ngài, Ngài đã lên 

ngồi tại ngai của Dharma King (Pháp Vương) ở tu viện Drepung Loseling để thuyết pháp trước 

2,000 lamas tập trung trong sảnh đường. Tại Karma Lekshey Ling, một tu viện của Tông Kagyu, 

viện trưởng của tu viện, Ghltsen Lama, tổ chức một buổi lễ lên ngôi cho Liên Sinh Hoạt Phật. 

Trước đó, Liên Sinh Hoạt Phật đã gặp Dalai Lama, Vị lãnh tụ tinh thần cao nhất của Phật giáo 

Tây Tạng và hai Vị đã trao đổi ý kiến về giáo lý cốt lõi của the Great Perfection (Hoàn Hảo Vĩ Đại)  

Tháng 7 năm 1996, Liên Sinh Hoạt Phật đã nhận được huấn thị của Chư Vị Như Lai 

(Tathagatas) trong 10 phương viết cuốn sách thứ 120, “Những Khải Huyền Mới Từ Phật Vua” 

(New Revellations Trom The Buddha King), trong đó bàn luận về sự bí mật của Chư Vị Như Lai. 

Trong cuốn sách này, Ngài tiết lộ sự nhận dạng đích thực của Đại Liên Hoa Đồng Tử là Phật A Di 

Đà (Amitabha Buddha). 

Liên Sinh Hoạt Phật, Lư Thắng Ngạn chính là một trong những nguồn gốc của A Di Đà 

Phật. Ngài hoá thân là Đại Liên Hoa Đồng Tử để giải thoát chúng sanh qua giáo lý của Mật Pháp 

Chân Phật (True Buddha Tantra). Do đó truyền thừa thật sự của Liên Sinh Hoạt Phật là: 

Shakyamuni Buddha – Amitabha Buddha – Maitreya Bodhisattva – Padmasambhava (the 

first of Tibet’s Great Buddhist Saints) – Living Buddha Lian-sheng. (Thích Ca Mâu Ni Phật – A Di 

Đà Phật – Di Lặc Bồ Tát – Padmasambhava: Một trong những Đại Thánh đầu tiên của Phật giáo 

Tây Tạng – Liên Sinh Hoạt Phật). 

Khi Đại Liên Hoa Đồng Tử (MahaPadmakumara) hóa thân vào thế giới Ta Bà để thuyết 

pháp và giải thoát chúng sanh, thì tất cả các Đại Liên Hoa Đồng Tử khác cũng hoá thân vào trong 

trái đất này để hỗ trợ. Toàn thể chặng đường tu hành của Liên Sinh Hoạt Phật bắt đầu với đạo 

Cơ Đốc, tiếp theo là Lão giáo, Phật giáo kinh điển và sau cùng giác ngộ được Chân Lý tối hậu qua 

thực hành Kim Cương thừa. Cũng vì thế, giáo lý của Chân Phật Tông là kết hợp của nhiều kỹ 

thuật và phương pháp từ Lão giáo, kết hợp với xử dụng bùa, bói toán và Phong Thủy để hỗ trợ 

cho giống hữu tình. Những phương pháp như vừa kể dùng để hoàn thành mục đích giải thoát 

chúng sinh bằng cách trước tiên, kéo sự chú ý của chúng sinh qua ham thích và sau đó thì 

hướng dẫn chúng sinh tiến vào trí tuệ Phật Đà. 

Liên Sinh Hoạt Phật sáng lập Chân Phật Tông để dạy những giáo lý đặt nền tảng trên sự 

thực hành và có hiệu quả cho thế giới. Liên Sinh Hoạt Phật hứa với các đệ tử rằng chừng nào 

các con còn nhớ đến ai là Căn Bản Thượng Sư và thực tập hàng ngày, thì khi nào các con mệnh 

chung (pass away), Đại Liên Hoa Đồng Tử sẽ hiện ra trước các con và hướng dẫn các con tái sinh 

tại Maha Song Liên Trì (Maha Twin Lotus Ponds). Liên Sinh Hoạt Phật đã bỏ cả cuộc đời thuyết 

Pháp và giải thoát giống hữu tình và Ngài cũng đã trung thành nghiêm chỉnh với những lời giáo 

huấn mà Ngài đã học được từ Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư Reverend Liaoming (Taoist 



 

24 
 

Master Qingzhen). Một trong những lời giáo huấn quan trọng Ngài học được là: “Liên quan đến 

vấn đề dâng cúng tiền bạc, không nên hạn định những số tiền bao nhiêu. Hãy nhận lấy bất cứ 

bao nhiêu được cúng.” Liên Sinh Hoạt Phật đã gắn liền mình với lời giáo huấn này qua suốt đời, 

điều này đã giải thích được đặc tính cao thượng của Ngài. 

Đến ngày nay, đã có hơn 5 triệu Phật tử theo Chân Phật Tông với hơn 4 trăm chi nhánh 

và trung tâm khắp thế giới, bao gồm 40 ngôi chùa, được xây dựng và bảo quản do sự kết hợp tự 

nguyện của các Phật tử. Liên Sinh Hoạt Phật nhìn thấy sự phát triển nhanh chóng của Tông phái 

từ triển vọng của một người đã hoàn toàn giác ngộ. Qua cách nhìn này, nỗ lực cần được xử 

dụng đến không quá phải gắng sức và sự trồi, sụt của các cơ quan, tổ chức khắp nơi trên thế 

giới xảy ra một cách tự nhiên. Trong hai thập niên đã qua, Chân Phật Tông đã gây dựng được 

một vài tổ chức chính trên thế giới như: 

Hiệp hội Kim Cương Chân Phật Trung Hoa ở Đài Loan (Chinese True Buddha Vajra 

Association) – Persekutuan Agama Buddha Tantrayana Chen Foh Chong tại Mã Lai – Majelis   

Buddha Tantrayana Satya Buddha Indonesia – Majelis Agama Buddha Tantrayana Zhen Fo Zong 

Indonesia – Lotus Light Charity Society – The Universal Enlightenment Society – True Buddha 

news – Enlightenment Magazine – True Buddha School Net – TV Media Groups. 

Vào tháng 11 năm 1997, Liên Sinh Hoạt Phật thiết lập Chân Phật Foundation và tháng 7 

năm 1998, Ngài chính thức thông báo rằng Ngài về hưu khỏi cuộc sống công cộng (public life) và 

từ bỏ tất cả nhiệm vụ của Tông phái trong việc chăm lo cho True Buddha Foundation. Liên Sinh 

Hoạt Phật khuyến khích những Phật tử của Ngài hãy giúp đỡ cho những người thiếu may mắn 

trong xã hội, cộng đồng của chúng ta. Bởi vì Ngài quan tâm sâu xa đến lợi ích của người già nua, 

Ngài kêu gọi sự thiết lập nên 3 công việc chánh: nhà dưỡng lão (senior homes), viện tế bần 

(hospice care), nghĩa trang Chân Phật. Những công việc này sẽ cho phép người già được an ổn 

khi ra đi ở tuổi già. 

DI SẢN & DÒNG DÕI (TRUYỀN THỪA) CỦA CHÂN PHẬT TÔNG. (Heritage & Lineage of True 

Buddha School). 

 Liên Sinh Hoạt Phật là một trong những nguồn của A Di Đà Phật (Amitabha Buddha) của 

Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong lần hóa thân này, Ngài lấy tên là Đại Liên Hoa Đồng Tử 

(Padmakumara) để giải thoát giống hữu tình trong thế giới Ta Bà (Saha world) qua Chân Phật 

Mật pháp (True Buddha Tantra).  

TRUYỀN THỪA TÂM LINH CỦA LIÊN SINH HOẠT PHẬT. 

Vairocana (Tz Lô Giá Na Phật) – Locana (Xá Na Tôn Đặc) – Padmakumara (Đại Liên Hoa Đồng Tử) 

– Living Buddha Lian-sheng (Liên Sinh Hoạt Phật). 
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TRUYỀN THỪA TỐI CAO CỦA LIÊN SINH HOẠT PHẬT. 

Shakyamuni Buddha (Thích Ca Mâu Ni Phật) – Amitabha Buddha (A Di Đà Phật) – Maitreya 

Bodhisattva (Di Lặc Bồ Tát) – Padmasambhava (một trong những Đại Thánh đầu tiên của Phật 

giáo Tây Tạng) – Living Buddha Lian-sheng (Liên Sinh Hoạt Phật). Liên Sinh Hoạt Phật đã:  

Được dự đoán Phật vị bởi Thích Ca Mâu Ni Phật; được giao trách nhiệm giải thoát giống 

hữu tình bởi A Di Đà Phật; được ban trao Hồng Miện (Red Crown) bởi Di Lặc Bồ Tát; được 

truyền dạy giáo lý Kim Cương thừa bởi Padmasambhava. 

Liên Sinh Hoạt Phật đã nhận những sự truyền thừa từ 4 bậc của Phật giáo Kim Cương: 1/ 

Kagyu: Đức Gyalwa Karmapa thứ 16; 2/ Gelug: Vajra Acharya Thubten Dargye; 3/ Sakya: Đức 

Sakya Zhenkong Rinpoche; 4/ Đức Liaoming. 

HOÀN CẢNH & MỤC ĐÍCH ĐỂ LẬP NÊN CHÂN PHẬT TÔNG. 

HẤP LỰC CHO VỊÊC THIẾT LẬP. 

 Sự dự đoán Phật vị đã được ban cho Liên Sinh Hoạt Phật bởi Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngài 

cũng được giao phó trọng trách giải thoát giống hữu tình bởi A Di Đà Phật và được ban tặng 

Hồng Miện bởi Di Lặc Bồ Tát. Ngài nhận được sự chỉ dạy giáo lý Kim Cương từ Padmasambhava 

và được nhận sự dự đoán tối hậu. Bởi những lý do này, Liên Sinh Hoạt Phật đã có được tất cả 

những hoàn cảnh thuận lợi và hấp lực để nhận Mật pháp (Tantras). Do thế đó, trong thời đại 

mạt pháp, Chân Phật Tông đã được thiết lập để giải thoát giống hữu tình. 

NHỮNG MỤC ĐÍCH CỦA SỰ THIẾT LẬP CHÂN PHẬT TÔNG. 

 Trái ngược với ý nghĩ cho rằng tông phái được thiết lập nên tự làm khác để thành một 

tông tôn giáo đặc thù, sự thiết lập nên Chân Phật Tông tồn tại những mục tiêu quảng bá giáo lý 

Phật Đà, đứng ngang hàng trên thế giới hướng đến thống nhất và giải thoát giống hữu tình ra 

khỏi những đau khổ mà không chối bỏ các tôn giáo, tín ngưỡng khác. Tông phái cũng hấp thụ 

giáo lý của các tôn giáo khác và thiết lập nên một Pháp đúng đắn (Correct Dharma) với tất cả 

các loại phương pháp có ích. 

CẤU TRÚC TỔ CHỨC CỦA CHÂN PHẬT TÔNG. 

TẠI SAO QUỸ TÀI TRỢ CHÂN PHẬT ĐƯỢC THIẾT LẬP. 

SỨ MẠNG QUỸ TÀI TRỢ CHÂN PHẬT (True Buddha Foundation). 

 Quỹ Tài Trợ Chân Phật được thiết lập bởi Liên Sinh Hoạt Phật vào tháng 11 năm 1997. 

Sứ mạng của nó là tạo ra một tổ chức mạnh có cơ chế để điều hành Chân Phật Tông. Dưới sự 

hướng dẫn của True Buddha Foundation, những chùa chiền, chi nhánh, nhóm tu tập, các tổ 
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chức được uỷ quyền và những nhà truyền bá giáo pháp (masters, acharyas, senior reverends, 

reverends, thày dạy giáo lý, phụ tá và những người khác trách nhiệm về những hoạt động 

truyền bá dharma), có thể quảng bá hữu hiệu Mật pháp Chân Phật và truyền bá sâu rộng giáo lý 

của Tông đến giống hữu tình. True Buddha Foundation cũng cung cấp sự hướng đạo và lãnh 

đạo cho việc phát triển trong tương lai của Chân Phật Tông. 

THỦ TỤC BẦU CỬ CỦA TRUE BUDDHA FOUNDATION. 

 Tất cả những masters/acharyas của Chân Phật Tông bỏ phiếu công khai để chọn ra một 

uỷ ban có 21 thành viên, nhiệm kz 5 năm. Trong số 21 thành viên của uỷ ban, 7 người có số 

phiếu bầu cao nhất được chọn là những giám đốc nòng cốt của uỷ ban trong True Buddha 

Foundation. Thành phần nòng cốt của uỷ ban sẽ lãnh đạo và điều hành tất cả những công việc 

của Chân Phật Tông.  

TẠI SAO NHỮNG HỘI KIM CANG THỪA ĐƯỢC THÀNH LẬP. 

 Những hội của Kim Cang thừa Chân Phật được thành lập phù hợp với chỉ đạo sau đây 

của Liên Sinh Hoạt Phật: “Thanh tịnh hóa thế giới qua Phật pháp (Buddhadarma), nâng cao đời 

sống qua giáo lý của Phật và thay đổi tâm thức qua những nguyên tắc Phật giáo.” Những hội 

này gom hết tinh thần và sức mạnh của sự cải tiến tôn giáo dẫn dắt loài người hướng đến con 

đường đúng, đề cao trái tim từ bi của Phật giáo và đền trả xã hội bằng sự chăm sóc, quan hoài 

đến những kẻ khác. Một khi tự nguyện tham gia vào những hội này, các Phật tử sẽ khai triển 

được tâm từ bi bằng kinh nghiệm đau khổ của những người khác như của chính mình vậy. 

NHỮNG ĐỨC TIN CĂN BẢN CỦA CHÂN PHẬT TÔNG. 

 Đặt trên nguyên tắc tuần hoàn cuả “Tôn vinh Guru, trân trọng giữ gìn Phật Pháp và thực 

hành chuyên cần” như được giảng giải bởi Guru Rinpoche Padmasambhava và qua sự thực 

hành và sự công nhận giá trị thực tế con người nhận thức ra rằng Phật Pháp là một giáo lý dựa 

trên lý luận và không dị đoan mê tín. Tất cả các Phật tử đã quy y thì phải thực tập sadhana ít 

nhất một lần một ngày. Ở đâu sự thực hiện được quan tâm, nó đòi hỏi rằng: Bên ngoài, hành 

giả phải tránh tất cả các việc làm xấu ác và phải làm các việc thiện tốt lành – Bên trong, đạt 

được mục đích hoàn thành Phật vị bằng cách tu Kim Cang thừa , thanh tịnh hoá thân, khẩu, ý. 

Các đệ tử phải tôn trọng những giới luật của Chân Phật Tông, bao gồm 14 Root Tantric Vows 

(14 lời nguyện Mật pháp căn bản), 50 Stanzas of Guru Devotion (50 khổ thơ ngưỡng mộ Guru) 

và những giới luật khác của phái kinh điển và Kim Cang thừa. Các đệ tử phải hành xử sự công 

bằng và tha thứ đối với tất cả các tôn giáo khác. Hơn nữa, khi các đệ tử truyền bá Phật Pháp, họ 

phải áp dụng những phương thức có ích lợi để thoả mãn những ước nguyện của giống hữu tình 

và lãnh đạo họ đi tới Trí Tuệ Phật Đà (Buddha Wisdom). 



 

27 
 

 Bất cứ một người bình thường hay người tu hành, người ăn chay hay ăn mặn nào và bất 

kể tôn giáo, tín ngưỡng, chủng tộc nào đều có thể thực hành Chân Phật Mật Pháp. 

NGUYÊN TẮC & MỤC ĐÍCH CỦA CHÂN PHẬT TÔNG. 

 Nguyên tắc là “Tôn vinh Guru Thượng sư), trân quý gìn giữ Dharma (Pháp Phật) và tu tập 

chuyên cần” - Mục đích là thực hành Pháp Phật và tu tâm (the heart), ngõ hầu nhận thức được 

tâm mình, Phật Tánh và đạt được an nhiên tự tại trước sinh tử. 

NGUYÊN TẮC & CHỨC NĂNG CỦA TĂNG GIÀ CHÂN PHẬT. 

 Một trong những nguyên tắc và chức năng của các tăng sĩ trong Chân Phật Tông là hành 

động hòa nhịp với tinh thần của Căn Bản Thượng Sư (Root Guru) Liên Sinh Hoạt Phật - Tăng sĩ 

phải tuân theo nguyên tắc của Chân Phật Tông “Tôn vinh Guru, trân quý, giữ gìn Pháp Phật và 

chuyên cần tu tập” - Tăng sĩ cũng phải tu hành hướng đến mục đích “nhận thức được tâm 

mình, kiến Phật Tánh (Buddha Nature) và đạt được sự an nhiên tự tại trước sinh tử và tối hậu 

thành công trong việc giải phóng tâm linh - Tăng sĩ phải tuân theo 14 lời nguyện Mật pháp căn 

bản, 15 vần thơ ngưỡng mộ Guru, lời nguyện thụ chức Chân Phật Tông và giới luật Chân Phật 

Tông - Tăng sĩ cần nghiên cứu, học hỏi Pháp Phật và bổn phận gắn bó với những giới luật. Với 

lòng tin đúng đắn và quan điểm đúng đắn và sự hỗ trợ, khuyến khích lẫn nhau, các Tăng sĩ có 

thể tu tập Pháp Phật, đạt được thành công tâm linh, giúp đỡ xã hội, cộng đồng và giải thoát 

giống 

 hữu tình - Các Tăng sĩ hội viên phải nhìn bao quát về sự phát triển dài hạn của giáo lý Chân Phật 

như trách nhiệm của cá nhân mình vậy – Các Tăng sĩ cũng phải đề cao sự phát triển lành mạnh 

của Tăng sĩ ngõ hầu kéo dài mãi mãi sự truyền thừa cuả giáo lý Chân Phật Tông. 

HỆ THỐNG HÀNH CHÁNH 

_ Người sáng lập Chân Phật Tông: Căn Bản Thượng Sư Liên Sinh Hoạt Phật. 

_ Tư vấn thường trực: Master/Acharya Lianxiang. 

_ Uỷ ban nòng cốt của Chân Phật Foundation 

_ Uỷ ban của Chân Phật Foundation 

_ Masters/Acharyas (spiritual leaders) 

_ Senior Reverends 

_ Reverends 

_ Huấn luyện viên Phật Pháp (Dharma instructors) 
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_ Phụ tá huấn luyện viên Phật Pháp (Dharma assistants) 

_ Đệ tử (disciples) 

HỆ THỐNG CÁC TEMPLES & CHAPTERS. 

_ Người sáng lập Chân Phật Tông: Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư Liên Sinh Hoạt Phật. 

_ Tư vấn thường trực: Master/Acharya Lianxiang 

_ Uỷ ban nòng cốt của True Buddha Fuondation. 

_ Uỷ ban của True Buddha Foundation. 

_ Liên hội Kim Cương thừa địa phương: nhóm tu tập địa phương – temples địa phương – 

chapters địa phương - Tổ chức được uỷ quyền địa phương. 

HỆ THỐNG TRUYỀN BÁ PHÁP PHẬT. 

_ Người sáng lập CHÂN PHẬT TÔNG: Căn Bản Thượng Sư Liên Sinh Hoạt Phật. 

_ Tư vấn thường trực: Acharya Lianxiang 

_ Uỷ ban nòng cốt của True Buddha Foundation 

_ Uỷ ban của True Buddha Foundation – Báo, tạp chí TBS địa phương – Phương tiện truyền hình 

đại chúng (TV media) – Đoàn khai sáng phổ quát (Universal Enlightenment Society) + Chi nhánh 

- Tạp chí Khai Sáng + Chi nhánh – Tin Tức Chân Phật + chi nhánh – Đoàn bác ái Hoa Quang 

(Lotus Light Charity Society) + Chi nhánh - Mạng lưới truyền thông Chân Phật Tông. 

 Hơn thế nữa, họ cần phải truyền bá Chân Phật Mật pháp qua làm gương mẫu của họ. 

Việc này liên quan đến sự cần thiết thực tế hóa và giảng Pháp để giải thoát chính họ và kẻ khác.  

SỰ PHI THƯỜNG CỦA CHÂN PHẬT TÔNG. 

CHÂN PHẬT TÔNG QUẢ PHI THƯỜNG VÌ: 

 Những phương pháp có ích lợi về việc dùng thành quả đạt  được làm nền tảng cho việc 

tu hành - Sự truyền dạy của sự thực hành Căn Bản Thượng Sư (Root Guru Practice), kết nối các 

đệ tử với Căn Bản Thượng Sư trong phương cách nhanh nhất - Một bộ hoàn hảo những phương 

thức truyền dạy về thực hành và tiên nghiệm, gồm có “Tôn Pháp Bát Đại Bản Tôn” (The 8 

Personal Deity Practices) thích hợp với những người thiên về Lão giáo, Phật giáo Kinh Điển và 

Phật giáo Kim Cang – Căn Bản Truyền Thừa Thượng Sư, người đã được phê chuẩn bởi tam thế 

Chư Phật và Chư Bồ Tát ở mười phương thế giới là Đức Liên Sinh Kim Cương Thượng Sư Hồng 

Thánh Miện (Holy Red-Crowned Vajra Master). Ngài cũng được phú cho đủ 10 đức tính của 
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Phật Đà - Những kinh nghiệm tâm linh của các đệ tử. Bên cạnh những kinh nghiệm tâm linh 

được thấy trong nhiều trường hợp giải thoát, những chuẩn định tâm linh có thể xem như 

những hoàn thành vượt lên trên sự hiểu biết con người  (transcendental accomplishments). Ví 

dụ như, có nhiều thí dụ mà những sariras (xá lợi tử) được tìm thấy từ các xác thiêu của các tử tù 

quy y Chân Phật Tông. Hiện tượng này bao gồm những tù nhân có tên trong danh sách bị tử 

hình, nhưng lại quy y Liên Sinh Hoạt Phật và chuyên cần tu tập. Sau những cuộc hành hình các 

tử tù đã để lại các thánh tích (relics) và xá lợi (sariras) khi xác thân của họ đem hỏa táng (Ở Tân 

Gia Ba). 

 Như trên ta đã thấy, Chân Phật Tông quả thực là một tông phái đặt nền tảng trên những 

kinh nghiệm thật sự và chuẩn định tâm linh. Chân Phật Mật Pháp là một Pháp Phật tối thượng! 

(Supreme Buddha Dharma!) 

PHẦN BA. 

NHỮNG BƯỚC CHỦ YẾU TU TẬP CHÂN PHẬT MẬT PHÁP. 

NHỮNG GIÁO HUẤN SAU KHI QUY Y. 

Những giáo huấn của Chân Phật Tông mà các hành giả phải tôn trọng: 5 giới luật kiềm 

chế từ việc sát sinh (killing), trộm cắp (stealing), tà dâm (sexual misconduct), nói dối (lying), 

rượu say (intoxicants) – 14 lời nguyện căn bản Mật pháp – 50 khổ thơ ngưỡng mộ Guru 

(Thượng Sư) - Sự truyền thừa Chân Phật Tông - Những giới luật và kỷ luật. 

 Mười giáo huấn cần cho việc tu tập: Tôn kính Guru - Thực hành sự chân thật - Kiềm chế 

sự ham muốn, đam mê trong giàu sang - Kiềm chế sự ác độc - Kiềm chế phỉ báng - Kiềm chế 

những tư tưởng ác độc - Kiềm chế khỏi những sự việc ô uế, bẩn thỉu - Kiềm chế không làm hại 

kẻ khác - Kiềm chế khỏi sự ham muốn, dâm đãng - Kiềm chế khỏi tính cẩu thả, sơ sót. 

Sự quan trọng của những samaya precepts: Samaya Precepts được thiết lập trong Kim 

Cang thừa liên quan đến những giới luật, giáo huấn được duy trì giữa những hành giả   

(practitioners) và Căn Bản Thượng sư (Root Guru), những Bản Tôn (personal Deities), 

những vị Hộ Pháp (Dharma Protectors). Đây là vật làm tin cho sự liên kết (a pledge of 

alliance). Nếu như các đệ tử phỉ báng Root Guru, điều này tương đương với huỷ bỏ 

Samaya Precepts, tức là chấm dứt sự liên kết. Đây là sự xúc phạm trầm trọng trong Kim 

Cang thừa và kết quả là đưa đến cá nhân phỉ báng phải đọa xuống địa ngục kim cương 

(vajra hell).  

Đạt được thành quả trong thực hành Kim Cang thừa, hành giả phải khởi phát ra 

3 hình thái của Bodhicitta (giác ngộ tâm hay soi sáng tâm: the enlightened mind): Hành 

động và lời thề Bodhicitta (Đại Từ Bi: Great Compassion) - Tối hậu hay Paramartha (the 
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highest truth) Bodhicitta (Đại Trí Tuệ: Great Wisdom) – Samaya (bản thệ: original vow) 

Bodhicitta (đại chú tâm: great concentration). 

Ba hình thái của một vị tâm đã giác ngộ hay soi sáng được xem như trái tim Bồ 

Tát của những người tu tập Kim Cang thừa. 

NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN TU CHÂN PHẬT MẬT PHÁP. 

Những hành giả của Chân Phật Tông phải tu tập thế nào? 

 Các hành giả phải chuyên tâm (single-minded) vào con đường tu đúng (correct path) – 

Các hành giả phải theo và tôn trọng những giới luật (hay giáo huấn) và sự tu hành không được 

thực hành một cách chểnh mảng. Nếu không những lỗi sơ sót rất dễ dàng vi phạm. 

 Tất cả những thực tập phải tuyệt đối theo những thủ tục được vạch ra sẵn trong những 

nghi lễ sadhana. Trong một vài trường hợp, tuy nhiên hành giả có thể chỉ thực hành những thủ 

tục chính. Sự miễn trừ này áp dụng vào những trường hợp sau: Nếu hành giả đi du lịch trên phi 

cơ, xe hơi, tàu thủy và đồ cúng lễ không có sẵn, hành giả có thể thuần nhất nhờ vào quán tưởng 

(visualization) mà tu tập. Đây là một phương pháp tu tập rất có ích lợi - Nếu hành giả ở vào giai 

đoạn sắp chết, hành giả có thể tu tập theo cách quán tưởng - Những hành giả đã nhận thức 

được chính mình có thể chỉ cần quán tưởng – Hành giả có thể thực hành bất cứ lúc nào nơi nào 

vì thủ tục mọi thứ là thanh tịnh khi tâm trí thanh tịnh. 

SỰ CẦN THIẾT THỰC HÀNH CHUYÊN CẦN. 

 Mọi hành giả Kim Cang thừa phải đặt sự quan trọng to lớn trên sự thực hành thật sự. Đó 

là thông qua sự thực hành thật sự hành giả sẽ nhận được lực ban cho từ Căn Bản Truyền Thừa. 

Sự thực hành thật sự cũng chữa khỏi bệnh tinh thần về sự khinh thị đối với Phật Pháp. Qua sự 

thực hành thật sự, hành giả được giới thiệu tới sự độc đáo của Mật Pháp Chân Phật. Sự thực 

hành thật sự cũng sẽ nhổ tận gốc nghiệp dĩ tiêu cực (negative karma) và cho phép hành giả có 

được sự luôn bình an và đạt được sự những ích lợi đáng kể. Hơn thế nữa, sự thực hành thật sự 

giúp cho hành giả được sự an nhiên tự tại trước vấn đề sinh tử và đưa dẫn hành giả tới minh 

tâm kiến tánh (realize one’s mind & see Buddha Nature). Sự thực hành thật sự chỉ cho hành giả 

con đường tới một trí tuệ thật sự của chân lý phổ quát. 

CHUẨN BỊ TINH THẦN ĐỂ TU TẬP MẬT PHÁP CHÂN PHẬT. 

 Hành giả phải có một kiến thức căn bản về Chân Phật Mật pháp. Hành giả cũng phải có 

niềm tin vào Mật pháp và tôn kính Căn Bản Thượng Sư (Root Guru). Căn Bản Thượng Sư phải 

được xem như tổng thể của Phật, Pháp, Tăng, Bản Tôn (Personal Deity), Dakini và Hộ Pháp 

(Dharma Protector). Hành giả phải tự quyết tâm giải thoát chính mình khỏi tất cả ô nhiễm qua 

tu tập. 
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LÀM SAO ĐỂ TU HÀNH MẬT PHÁP CHÂN PHẬT. 

NHỮNG GIAI ĐOẠN TU HÀNH MẬT PHÁP CHÂN PHẬT. 

 Những giai đoạn tu tập Mật pháp Chân Phật bắt đầu bằng những thực hành bên ngoài, 

rồi được theo sau bằng những thực hành bên trong, những thực hành bí mật (secrete practices) 

và sau cùng là những thực hành tối mật (the most practices). Vậy hành giả bắt đầu bằng giai 

đoạn tổng quát (outer practices) và sau đó, tới giai đoạn hoàn thành (Completion stage) bao 

gồm những thực hành bên trong, mật và tối mật. 

CHUỖI NHỮNG THỰC HÀNH ĐÚNG, PHÁC HỌA NHƯ SAU:  

Những Thực Hành Bên Ngoài: Bốn thực hành mở đầu (Preliminary practices) - Thực hành Căn 

Bản Thượng Sư - Thực hành Bản Tôn (Personal Deity). 

Những Thực Hành Bên Trong: Thực hành thở bình quý – Yoga lửa bên trong - Mở channel 

(luồng) trung tâm. 

Những Thực Hành Bí Mật: Mở 5 Chakras (huyệt) - Thực hành Heruka - Mật pháp Yoga cao nhất. 

Những Thực Hành Tối Mật: Đại hoàn thiện. 

MỨC ĐỘ GIA TRÌ LỰC (Empowerment). 

Mức độ gia trì lực đầu tiên: Những thực hành bên ngoài (gồm có những gia trì lực đầu tiên, gia 

trì lực cho thực hành Căn Bản Thượng Sư và gia trì lực Bản Tôn khác nhau) _ Mức độ 2 gia trì 

lực: Những thực hành bên trong (gồm có Thực hành thở bình quý, Yoga lửa bên trong, 

Meditation on Drops và Thực hành không rò rỉ (vô lậu). Tuy nhiên, thực hành không rò rỉ chỉ 

truyền một ít chọn lựa) - Mức độ 3 gia trì lực: Những thực hành bí mật (Mật pháp Yoga cao 

nhất) - Mức độ 4 gia trì lực: Những thực hành tối mật (sự đại hoàn thiện) 

4 THỰC HÀNH ĐẦU TIÊN: Bằng cách niệm Chú Tứ Quy Y (Fourfold Refuge Mantra), hành 

giả làm khởi dậy sức mạnh của sự nhờ cậy, từ đó tâm hành giả hoàn toàn tùy thuộc và nhờ cậy 

vào Căn Bản Thượng Sư (Root Guru), Phật (Buddha), Pháp (Dharma) và Tăng (Sangha). Với lòng 

tin của sự tùy thuộc và nhờ cậy này, hành giả sẽ đạt được sự tin tưởng và hoàn thiện tâm linh - 

Sự thực hành Đại Lễ Bái (the Great Homage) phản ảnh sự tin cậy và chân thật đối với Chư Phật, 

Chư Bồ Tát, Chư Hộ Pháp, Dakas, Dakinis (Đồ cát Ni) và Chư Tôn. Sự phủ phục quz lạy 

(prostration) làm cho hành giả khắc phục được tính kiêu căng và gỡ bỏ được sự bám vào cái 

Tôi, đưa đến thanh tịnh hóa thân thể, lời nói và ý nghĩ. Thêm nữa, sự quz lạy còn cung cấp sự 

vận động tốt và hành giả có thể duy trì được thân thể khỏe mạnh qua thực hành - Sự thực hành 

Đại Cúng Dường (Mandala Offerings) giúp cho hành giả tích luỹ mau chóng công đức, giúp cho 

hành giả tăng trưởng đạo đức và trí tuệ - Sự thực hành Kim Cang thừa diệt trừ những mầm 
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mống của ác nghiệp – 4 thực hành đầu tiên là những thực hành căn bản của Phật giáo Kim 

Cang. Nếu hành giả đạt được sự hợp nhất yoga (yogic union) qua những thực hành này, hành 

giả sẽ đạt đến mức độ tâm linh “Đẳng Giác” (Equal Enlightenment) của một vị Bồ Tát. Không có 

sự tích luỹ công đức hành giả làm sao mà có thể tu Mật pháp? 

THỰC HÀNH CĂN BẢN THƯỢNG SƯ (Root Guru).  

Mọi sự thành tựu Kim Cang thừa đều được bắt nguồn từ những ban phước lành 

(blessings) của Căn Bản Thượng Sư, bởi vì tất cả những giáo huấn cốt lõi đều được truyền dạy 

từ Căn Bản Thượng Sư. Loại truyền dạy này không chỉ thay mặt cho hấp lực của tất cả những 

truyền thừa, cũng còn thay mặt cho hấp lực nhận thức ra trạng thái rỗng lặng (state of 

emptiness) được dạy trong giáo lý Đại thừa. Do vậy, hành giả phải tu tập những Thực Hành Căn 

Bản Thượng Sư đừng quên. Hơn thế nữa, Thực Hành Căn Bản Thượng Sư là con đường ngắn 

nhất và nhanh nhất để các Phật tử đạt được phản ứng tâm linh với Căn Bản Thượng Sư. Tất cả 

các Phật tử của Chân Phật Tông phải cam kết tu tập Thực Hành Căn Bản Thượng Sư cho đến khi 

nào đạt được kết quả thật sự. Chỉ khi họ có thể, họ tiến hành tu tập Thực Hành Bản Tôn 

(Personal Deity). Với phương cách tu này, họ có thể tránh được sự đi sai lệch đường và tránh 

được tất cả các cạm bẫy. 

8 THỰC HÀNH VỀ ĐẠI BẢN TÔN.  

Một số hành giả Chân Phật cảm thấy đặc biệt gần gũi với một Tôn đặc biệt bởi vì sự thực 

rằng những đặc điểm của Tôn và lời thệ nguyện của Tôn làm cảm động thấu tâm của hành giả. 

Liên Sinh Hoạt Phật cho phép các hành giả được tự do chọn Tôn đặc biệt cho mình trong Thực 

Hành Bản Tôn, hy vọng rằng hành giả có thể đạt được đáp ứng tâm linh nhanh hơn. Bằng cách 

mở cổng này đến những phương pháp ích lợi, Liên Sinh Hoạt Phật biểu lộ lòng từ bi đối với các 

đệ tử. 

Phật giáo Kim Cương đặt sự nhấn mạnh tối đa lên những ban ơn phước của Căn Bản 

Thượng Sư (the Root Guru’s blessings). Thật là quan trọng khi quán tưởng sự gia trì lực của 3 

nguồn ánh sáng từ Root Guru và niệm 108 lần Tâm chú (Mantra) của Ngài trong những thủ tục 

của Thực Hành 8 Đại Bản Tôn (trừ khi Thực Hành Padmakumara, đã bao gồm sự quán tưởng 

Root Guru và tụng đọc Tâm chú). 

MỨC ĐỘ HOÀN THỊÊN MẬT PHÁP CHÂN PHẬT. 

 3 Loại Hoàn Thiện: Hoàn thiện tụng niệm Tâm chú, sự hoàn thiện tâm linh đạt được qua 

tụng niệm các Tâm chú (Mantras) - Sự hoàn thiện Samadhi (Tam Ma Địa), sự hoàn thiện tâm 

linh qua thiền quán - Sự hoàn thiện cúng Hộ Ma (fire offerings: lễ lửa), sự hoàn thiện tâm linh 

qua lễ lửa (Homas) 



 

33 
 

 9 Mức Độ Hoàn Thiện: Mức độ khởi đầu: hoàn thành ước muốn - Mức độ 2: tập trung 

tinh thần - Mức độ 3: kiến thức về đời quá khứ - Mức độ 4: sự bất tử đạt được qua niệm tâm 

chú - Mức độ 5: Chuyển luân Vương - Mức độ 6: Bồ Tát vị từ bậc 1 đến bậc thứ 4 - Mức độ 7: 

Bồ Tát vị từ bậc 5 đến bậc thứ 7 -  Mức độ 8: Bồ Tát vị bậc thứ 8 trở lên - Mức độ 9: Đạt đến 

Giác Ngộ hoàn toàn tối thượng, Thày dạy của Trời và Người: Phật vị. 

NHỮNG CÂU HỎI LINH TINH. 

CÂU HỎI 1: Có phải khả năng siêu nhiên được tạo nên như một phần của Mật pháp Chân Phật? 

Đáp: Sự thực tập Mật pháp Chân Phật tổng hợp sự huấn luyện cả 3 Mật (Secrets) của thân, 

khẩu, ý. Khi sự huấn luyện này được kết hợp với những sự ban ân phước (blessings) và gia trì 

lực (empowerments) của Truyền Thừa Chân Phật (True Buddha Lineage), mục đích “nhận thức 

được tâm mình, Phật Tánh và đạt được sự an nhiên tự tại trước sinh tử” có thể được thành 

công. Những khả năng siêu nhiên chỉ là phó sản (by-product) của sự tu hành. Khả năng siêu 

nhiên không dựa trên sự ban ân phước và gia trì lực truyền thừa cũng không đòi hỏi sự huấn 

luyện tổng hợp của 3 Mật (thân, khẩu, ý). Do vậy, sự sở hữu quyền năng siêu nhiên không cần 

thiết chứng tỏ rằng hành giả đã đạt được sự nhận thức được tâm mình, Phật Tánh và đạt đến 

an nhiên tự tại trước sinh tử. 

CÂU HỎI 2: Những từ ngữ “Guru”, Acharya” và “Master” được nói đến trong 14 lời thề Mật 

pháp căn bản (14 Root Tantric Vows) và 50 khổ thơ ngưỡng mộ Guru (50 Stanzas of Guru 

Devotion), có phải có nghĩa rằng những qui luật đó áp dụng cho tất cả các Acharyas Kim Cương? 

Đáp: Qua những từ “Guru”, “Acharya”, “Master” được đề cập đến trong 14 lời thề Mật pháp 

căn bản và 50 khổ thơ ngưỡng mộ Guru, chỉ là nói về Căn Bản Thượng Sư (Root Guru). Cũng 

thế, trong những bài mới viết của Liên Sinh Hoạt Phật, sự đề cập của Ngài về “Guru”, “Acharya” 

và “Master” cũng chỉ dùng để nói đến Root Guru mà không nói đến các Acharyas Kim Cang khác 

của Chân Phật Tông. Thật là quan trọng ghi nhớ sự khác biệt trong khi chúng ta nghiên cứu 

những bài viết của Liên Sinh Hoạt Phật và phải biết rõ ràng ai là Root Guru của chúng ta. 

CHÚ THÍCH. 

(1) Samsara: Lặp đi lặp lại sự đầu thai (repeated rebirth), do nghiệp cung cấp thêm 

(fueled by karma), đối nghịch với Niết Bàn (the opposite of Nirvana). 

Texas, Plano June 14, 2014. 

(tức 17-5 Âm lịch, Giáp Ngọ) 

    

  

 


