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Đại lễ bái & thanh tịnh 
Một lễ bái chư Phật mười phương. 
Hai lễ bái chư Bồ Tát. 
Ba lễ bái Hộ Pháp Kim Cương. 
Bốn bái Bình đẳng một cúi đầu. 
 
Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn:  
Om suri-suri, maha-suri, su-suri, soha.  
(Ôm, su-ri, su-ri, ma-ha-su-ri, su-su-ri, sô-ha) 
 
Tịnh thân nghiệp chân ngôn:  
Om sudori-sudori, sumoli-sumoli, soha. 
(Ôm, su-đô-ri, su-đô-ri, su-mô-li, su-mô-li, sô-ha) 
 
Tịnh ý nghiệp chân ngôn:  
Om vajra-dam, ho-ho, hum. 
(Ôm, va-zờ-ra-đam, hô-hô-hùm) 

 
Khai kinh kệ 

Phật pháp rộng sâu rất nhiệm màu.  
Trăm nghìn vạn kiếp khó tìm cầu.  
Nay con nghe thấy chuyên trì tụng.  
Nguyện tỏ Như Lai nghĩa nhiệm sâu. 
 
 
 
 
 
Ghi chú: Liên Sinh Hoạt Phật đã gia trì để niệm Cao Vương Kinh bằng tiếng Việt với 
“Bản Hán Việt” hoặc “Bản Việt nghĩa” đều có hiệu lực tương đương như niệm bằng tiếng 
Trung.   
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Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh  
Bản 1. Việt nghĩa 
 
Phụng thỉnh tám đại Bồ Tát 
Nam mô Quan 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 Cang 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.  
 
Quan Thế Âm Bồ Tát.  
Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng.  
Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân.  
Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp. 
 
Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú.  
Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú.  
Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú.  
Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.  
 
Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U 
Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương 
Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly 
Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công 
Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên 
ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim 
Cương Tạng Phật. Định Quang Phật.  
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Niệm danh hiệu Phật sáu phương 
Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật.  
Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật.  
Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật.  
Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật.  
Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật.  
Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật.  
Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật.  
Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.  
 
Hết thảy chúng sinh trung ương, chư vị trong Phật giới, trú ngụ trên mặt đất, 
cho đến tại không trung, thương lo cho tất cả chúng sinh. Ai cũng an ổn tốt lành. 
Ngày đêm tu trì. Tâm thường cầu tụng kinh này. Diệt được khổ sinh tử. Tiêu 
trừ hết độc hại.  
 
Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan 
Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng 
Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như 
Lai Hóa Thắng Bồ Tát.  
 
Tụng bản kinh không ngừng. Thất Phật Thế Tôn. Liền nói chú sau:  
 “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-la-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa, cha-tê, 
chân-linh, chan-tê, sô-ha”. (7 lần) 
 
Mười phương Quan Thế Âm. Hết thảy chư Bồ Tát. 
Đã thề cứu chúng sinh. Xướng danh tất giải thoát.  
Nếu gặp người trí tuệ. Ân cần mà giảng nói.  
Lại có đủ nhân duyên. Đọc tụng không ngơi nghỉ.  
Tụng kinh tròn nghìn biến. Niệm niệm tâm không dừng.  
Gặp lửa cháy chẳng sao. Việc đao binh cũng thoát.  
Nóng giận thành vui vẻ. Chết rồi hóa sống vui.  
Đừng nghĩ rằng không đúng. Chư Phật chẳng nói chơi.  
Cao Vương Quan Thế Âm. Cứu được hết khổ nạn.  
Lúc khó khăn nguy cấp. Người chết còn thành sống.  
Chư Phật chẳng nói đùa. Vì vậy nên đảnh lễ.  
Niệm tụng trọn nghìn lần. Tội nặng đều tiêu diệt.  
Người có phúc tín tâm. Hãy chuyên tâm đọc tụng.  
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Nguyện mang công đức này. Gửi tới hết chúng sinh.  
Tụng tròn một nghìn biến. Tội nặng đều tiêu diệt. 
 
Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh (Hết)! 
 
Hồi hướng kệ 

Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh độ. 
Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ tam đồ. 
Nếu có kẻ thấy nghe, đều phát lòng Bồ-đề. 
Hết một báo thân này, đồng sinh cõi Cực lạc. 
 

 
Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh  
Bản 2. Hán Việt 
 
Phụng thỉnh bát đại Bồ Tát 
Nam mô Quan 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 Cang 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.  
 
Quan Thế Âm Bồ Tát.  
Nam mô Phật. Nam mô Pháp. Nam mô Tăng.  
Phật quốc hữu duyên. Phật pháp tương nhân.  
Thường lạc ngã tịnh. Hữu duyên Phật pháp. 
 
Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại thần chú.  
Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị đại minh chú.  
Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô thượng chú.  
Nam mô Ma ha bát nhã ba la mật. Thị vô đẳng đẳng chú.  
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Nam mô Tịnh Quang Bí Mật Phật. Pháp Tạng Phật. Sư Tử Hống Thần Túc U 
Vương Phật. Phật Cáo Tu Di Đăng Vương Phật. Pháp Hộ Phật. Kim Cương 
Tạng Sư Tử Du Hí Phật. Bảo Thắng Phật. Thần Thông Phật. Dược Sư Lưu Ly 
Quang Vương Phật. Phổ Quang Công Đức Sơn Vương Phật. Thiện Trụ Công 
Đức Bảo Vương Phật. Quá khứ - thất Phật. Vị lai hiền kiếp - thiên Phật. Thiên 
ngũ bách Phật. Vạn ngũ thiên Phật. Ngũ bách Hoa Thắng Phật. Bách ức Kim 
Cương Tạng Phật. Định Quang Phật..  
 
Lục phương lục Phật danh hiệu 
Đông phương Bảo Quang Nguyệt Điện Nguyệt Diệu Tôn Âm Vương Phật.  
Nam phương Thụ Căn Hoa Vương Phật.  
Tây phương Tạo Vương Thần Thông Diễm Hoa Vương Phật.  
Bắc phương Nguyện Điện Thanh Tịnh Phật.  
Thượng phương Vô Số Tinh Tấn Bảo Thủ Phật.  
Hạ phương Thiện Tịch Nguyệt Âm Vương Phật.  
Vô lượng chư Phật. Đa Bảo Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật.  
Di Lặc Phật. A Súc Phật. Di Đà Phật.  
 
Trung ương nhất thiết chúng sinh. Tại Phật thế giới trung giả. Hành trụ ư địa 
thượng. Cập tại hư không trung. Từ ưu ư nhất thiết chúng sinh. Các lệnh an ổn 
hưu tức. Trú dạ tu trì. Tâm thường cầu tụng thử kinh. Năng diệt sinh tử khổ. 
Tiêu trừ chư độc hại.  
 
Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan 
Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm, Dược Vương Bồ Tát, Dược Thượng Bồ Tát, 
Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Địa Tạng 
Vương Bồ Tát. Thanh Lương Bảo Sơn Ức Vạn Bồ Tát. Phổ Quang Vương Như 
Lai Hóa Thắng Bồ Tát.  
 
Niệm niệm tụng thử kinh. Thất Phật Thế Tôn. Tức thuyết chú viết:  
 “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-la-ni-tê, ni-a-la-tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa, cha-tê, 
chân-linh, chan-tê, sô-ha”. (7 lần) 
 
Thập phương Quan Thế Âm. Nhất thiết chư Bồ Tát.  
Thệ nguyện cứu chúng sinh. Xưng danh tất giải thoát.  
Nhược hữu trí tuệ giả. Ân cần vị giải thuyết.  
Đãn thị hữu nhân duyên. Độc tụng khẩu bất xuyết.  
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Tụng kinh mãn thiên biến. Niệm niệm tâm bất tuyệt.  
Hỏa diễm bất năng thương. Đao binh lập tồi chiết.  
Khuể nộ sinh hoan hỉ. Tử giả biến thành hoạt.  
Mạc ngôn thử thị hư. Chư Phật bất vọng thuyết.  
Cao Vương Quan Thế Âm. Năng cứu chư khổ ách.  
Lâm nguy cấp nan trung. Tử giả biến thành hoạt.  
Chư Phật ngữ bất hư. Thị cố ưng đính lễ.  
Trì tụng mãn thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt.  
Hậu phúc kiên tín giả. Chuyên công thọ trì kinh. 
 
Nguyện dĩ thử công đức. Phổ cập ư nhất thiết.  
Tụng mãn nhất thiên biến. Trọng tội giai tiêu diệt. 
 
Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh (chung)! 
 
Hồi hướng kệ 

Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh thổ. 
Thượng báo tứ trùng 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. 
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Tôn sư Lư Thắng Ngạn giảng Cao Vương Kinh 
 
Kinh chú nào tốt nhất 
  
Có người hỏi tôi, kinh nào tốt nhất? Chú nào có công đức nhất? Đáp án của tôi 
là: 
  
"Chỉ cần kinh chú nào có duyên với ta thì đó là thượng phẩm. Kinh chú không 
phân biệt trên dưới, có thể niệm đến khi chuyển được bánh xe pháp (pháp luân) 
chính là thành công."  
  
Bởi vậy tôi cho rằng, kinh điển Đại thừa và kinh điển Tiểu thừa đều có công 
đức. Chú lớn và chú nhỏ đều có pháp lực, chỉ cần bạn có động lực và nỗ lực 
thì sắt đá cũng biến thành vàng. Công đức của niệm kinh trì chú là bất khả tư 
nghì.  
 
Chư Phật Bồ Tát dựa vào kinh chú để tiếp nhận chúng sinh bình phàm trong 
thiên hạ, còn chúng sinh bình phàm dựa vào kinh chú để có được sự bảo vệ 
của chư Phật Bồ Tát. 
  
Bí mật thành công của niệm kinh chú 
  
Khi mọi kinh chú đều hợp nhất thuần thục với Tâm - Khẩu - Ý thì ngữ âm của 
kinh chú sẽ hóa thành ánh sáng trắng xoay vòng. Ánh sáng trắng sẽ tỏa ra từ 
trong miệng, từ trên đỉnh đầu, từ những lỗ chân lông trên khắp thân thể, trở 
thành một luồng ánh sáng rực rỡ tươi sáng. Ánh sáng này cùng với Phật quang 
của kinh chú kết hợp lại với nhau, Phật Bồ Tát có thể cảm nhận thông suốt đến 
kinh chú của người tu đạo.  
 
Chính ánh sáng trắng xoay vòng làm chuyển động bánh xe pháp. Người bình 
thường niệm tới khi pháp luân xoay chuyển có thể nói là đã cởi bỏ được lớp vỏ 
phàm phu, tương lai sẽ đến được Tây phương cực lạc thế giới, hóa sinh thành 
hoa sen, sẽ vĩnh viễn không phải chịu khổ báo luân hồi nữa, thành Phật thành 
thánh, có được cuộc sống vĩnh hằng. 
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Hoàn cảnh niệm kinh và phương thức trì tụng 
  
Muốn niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, trước tiên tắm rửa sạch sẽ, 
phần mở đầu không cần niệm, chỉ cần niệm nguyên văn là được rồi.  
 
Thông thường nơi niệm kinh đương nhiên ở tại Phật đường là tốt nhất. Còn 
nếu không có Phật đường thì có thể ở trong thư phòng (phòng đọc sách). Nếu 
không có thư phòng thì chọn một góc trong phòng ngủ, dọn sạch sẽ là có thể 
được rồi. (Đừng đọc kinh ở những chỗ không sạch sẽ, sẽ mất đi tấm lòng cung 
kính.) 
 
Thắp lên một nén hương hoặc đốt đàn hương, nếu không thực sự thuận tiện 
thì chắp tay cung kính niệm cũng vẫn có được hiệu ứng.  
 
Đứng chắp tay niệm, ngồi chắp tay niệm, quỳ chắp tay niệm, dùng pháp khí 
hoặc không dùng pháp khí tùy theo mong muốn, hoàn toàn không có quy định 
cứng nhắc.  
  
Điều quan trọng nhất là tấm lòng phải kiền thành, miệng đọc ra thành tiếng cũng 
được, không thành tiếng cũng được, không được để suy nghĩ chạy lung tung.  
 
Trì tụng Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, người có nguyện lực lớn, mỗi 
ngày niệm mười biến, mỗi sáng tối niệm năm biến, thậm chí càng nhiều càng 
tốt.  
 
Người có nguyện lực nhỏ, mỗi ngày niệm hai biến, sáng tối mỗi lần một biến.  
 
Gặp chuyện cấp bách cần thỉnh Bồ Tát ra sức bảo hộ, một ngày niệm một trăm 
biến, mười ngày sẽ xong hết một nghìn biến.  
 
Có kiên trì như vậy thì tôi tin rằng cảm ứng sẽ theo bạn như hình với bóng, có 
cầu có ứng. Người càng có tín tâm kiên định thì càng có công lực, đây là một 
đạo lý chắc chắn.  
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Điều cốt yếu khi trì tụng 
  
Khi trì tụng Cao Vương Kinh:  
  

1. Điều chỉnh tâm quy về một chỗ, không khởi vọng niệm. 
2. Dù thời gian, địa điểm nào, quan trọng nhất là tâm linh tự tại. 
3. Lời đi ra từ miệng, đi vào tai, in vào tâm. 
4. Với mỗi điều cầu nguyện cần đọc đủ 1000 biến. 
5. Nếu vẫn chưa đạt hiệu quả, tự mình cần biết nghiệp chướng còn rất nặng, 

càng nên tiếp tục trì tụng cho đến khi đạt hiệu quả mới thôi. 
  
Ý nghĩa tinh túy của Cao Vương Kinh 
  
Nam mô Ma ha Bát Nhã Ba La Mật thị vô đẳng đẳng chú. Đây là kim quang 
thuần tịnh, cũng là ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, không thay đổi biến hóa, không 
bao gồm thành - trụ - hoại - không, vô khởi vô chung, tràn trề khắp mọi nơi, 
không sinh không diệt, tất cả đều viên mãn.  
  
Kim quang lấp lánh của mỗi vị Phật đều tượng trưng cho tịnh độ trang nghiêm, 
là cảnh giới được trang hoàng diễm lệ bởi mọi ngọc báu, hàm chứa rất nhiều 
pháp môn bí mật nằm dưới sự bảo hộ của các Kim cương thần. Người có thiện 
căn cực dày, người có duyên sẽ khai mở được pháp yếu vô thượng. 
  
Lục phương lục Phật vốn là trí huệ vô cùng tận, thông thiên triệt địa, nắm rõ hết 
mọi sự trên trời dưới đất, quang hoa trường tồn vạn cổ. Cũng là tinh hoa của 
Phật, quang minh huy hoàng như vàng bạc ngọc bích, vốn là những huyền bí 
lớn trong huyền bí, là đại thánh trong thánh. Về cơ bản là không có lời nào giải 
thích hết được, có nói cũng chỉ là lời cụt ý cạn mà thôi.  
 
Nam mô Đại Minh Quan Thế Âm, Quan Minh Quan Thế Âm, Cao Minh Quan 
Thế Âm, Khai Minh Quan Thế Âm chính là sự hóa hiện lòng từ bi không chút e 
sợ. Người nào phát tâm thọ trì lập tức được ban cho sự bảo hộ từ bi, người 
nào trì tụng sẽ có được kho báu vô giá tuyệt vời đạt được mọi sự như ý, có thể 
luôn mang trên đầu sự gia trì bảo hộ, ý nghĩa đích thực trong đó là: "Năng diệt 
sinh tử khổ, tiêu trừ chư độc hại." 
  
Thất Phật Thế Tôn (bảy vị Phật): “Li-pô, li-pô-tê, ki-ô, ki-ô-tê, tô-la-ni-tê, ni-a-la-
tê, pi-li-ni-tê, mua-hưa, cha-tê, chân-linh, chan-tê, sô-ha”.  
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Ở đây kể tên gồm các vị Tì Bà Thi Phật, Thi Khí Phật, Tì Xá Phù Phật, Câu Lưu 
Tôn Phật, Câu Na Hàm Mâu Ni Phật, Ca Diếp Phật, Thích Ca Mâu Ni Phật.  
  
Niệm chân ngôn này nghĩa là bộc lộ tâm sám hối, tâm từ bỏ sợ hãi, tâm thề 
nguyện rời xa cái ác, tâm bồ đề, tâm bình đẳng với oan - thân, tâm niệm Phật 
báo ân, tâm quan sát thấy tội chính là tính không.  
 
Một khi đã bộc lộ bảy tâm này cũng chính là biết được bí mật của sinh tử, có 
được đại trí huệ của nhiều kiếp, là đệ nhất nghĩa luận, là con đường rời xa cái 
khổ đến với an lạc.  
 
Sự sáng chói của Thất Phật lại càng rực rỡ gấp đôi, biến những thứ mục nát 
thành thần kì, chuyển chết thành sống, biến những con người đang chết dần 
chết mòn thành hoàn toàn tươi mới, được thiên long bảo vệ, hộ pháp bảo vệ, 
thực là một viễn cảnh kì vĩ tráng lệ, có được pháp lạc lớn nhất.   
 
Cao Vương Kinh được truyền tụng rộng rãi khắp nơi 
  
Quang minh truyền tới khắp chư thiên, trời người đều truyền tụng kinh này, các 
cõi âm phủ cũng đều truyền tụng kinh này. Đó là ánh sáng chiếu rọi khắp vũ trụ, 
rực rỡ mười phương, trở thành chân ngôn phổ biến khắp nơi nơi, trường tồn 
bất diệt, phá vỡ hoàn toàn tất cả thời gian và không gian.  
 
Người nào trì tụng và gìn giữ kinh này là đang từng bước từng bước tiến về 
phía trước. Đây là pháp môn thù thắng nhất xuyên suốt các thế giới, đến để 
tiếp dẫn những mầm mống cỏ cây của thế kỉ này.  
  
Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh: ngọn cờ pháp cao nhất. 
Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh: cõi tịnh độ oai phong nhất. 
Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh: lợi ích Phật pháp thuần tịnh nhất. 
  
 
Sức mạnh của Cao Vương Kinh 
  
Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh là kinh điển được Chân Phật Tông tôn 
sùng nhất. Thực tế đây là kinh điển có hiệu nghiệm rất lớn, niệm rồi sẽ có được 
pháp lực lớn, vô cùng bất khả tư nghì.  
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Vào triều đại nhà Đường, bản kinh này đã cực kì nổi tiếng, ai nấy cung kính đọc 
tụng. Kì thực, trong kinh này bao gồm ba sức mạnh lớn: 
 
Thứ nhất là sức mạnh hồng danh của chư Phật, hồng danh của chư Phật tượng 
trưng cho ý thức vũ trụ. Cao Vương Kinh chính là bộ kinh tổng hợp tên hiệu 
của chư Phật. 
 
Thứ hai là sức mạnh của câu chú. Cao Vương Kinh có Thất Phật diệt tội chân 
ngôn, chú lực của một vị Phật đã vô cùng lớn, huống hồ là chú lực của bảy vị 
Phật, bởi vậy Thất Phật chân ngôn là bất khả tư nghì.  
 
Thứ ba là trong Cao Vương Kinh có nói đến mười chữ: "Năng diệt sinh tử khổ, 
tiêu trừ chư độc hại", ai tin sẽ được cứu. 
  
Cao Vương Kinh và bí mật thành tựu Tịnh quang 
  
Chúng ta thường nói về "Tịnh quang thành tựu pháp". Trong tam giới của ba 
cõi giới thiên là Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới, tôi nghĩ cần phân biệt thế nào 
nhỉ?  
  
Ở cõi trời Dục giới, người có phúc báo lớn có thể đến được cõi trời Dục giới, 
bởi vậy đây thuộc về Phúc đại, phúc khí rất lớn. Vì sao phúc khí rất lớn? Bởi vì 
họ từng bố thí, làm công đức, nên phúc khí rất lớn, bởi vậy họ được đến cõi 
trời Dục giới để hưởng phúc. 
  
Tôi cho rằng cõi trời Sắc giới là Huệ đại, không phải là "nổi điên". (*) Huệ đại là 
chữ huệ trong trí huệ. Bởi vì họ thiền định, nhờ vào sức mạnh của thiền định 
mà tiến được vào sâu bên trong sản sinh ra trí huệ, gia tăng sức mạnh trí huệ, 
rồi cứ thế mà đi lên từng cấp từng cấp cõi trời, do vậy thuộc về Huệ đại. 
  
Tôi cho rằng cõi trời Vô sắc giới là Không đại, cái gì là Không đại? Bởi vì họ tu 
hư không, tu duy thức, tu vô tưởng, vô tưởng chính là “Phi tưởng”, rồi ngay cả 
“Phi tưởng” cũng loại bỏ được thì chính là “Phi tưởng phi phi tưởng”. Loại bỏ đi 
mọi ý thức, biến thành vô sở hữu, do vậy họ ấn chứng được Không đại, nên tôi 
cho rằng ở cõi trời Vô sắc giới là thuộc về Không đại. 
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Thế còn "Tịnh quang thành tựu pháp", tôi cho rằng là ở cõi trời Sắc giới, Sắc 
giới thiên sẽ sản sinh ra tịnh quang. Tịnh quang sinh ra như thế nào? Kì thực 
đó chính là khi thủy hỏa vận hành hòa quện mà sinh ra, nước rơi xuống, lửa đi 
lên, mở ra tâm luân (luân xa chỗ trái tim).  
  
Đối với phương diện khai mở tâm luân, tôi phát hiện ra có một chỗ rất ảo diệu. 
Bình thường chúng ta niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, giả sử bạn 
rất cẩn thận, niệm rất tập trung chuyên nhất, bạn sẽ phát hiện ra trong bản kinh 
này toàn là danh hiệu của Phật Bồ Tát khắp mười phương. 
 
Trên phương diện niệm Phật, Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh tương 
đương với thập phương Phật, thập phương Bồ Tát.  
 
Nếu không tin, bạn hãy đọc trong Đại Tạng Kinh, trong đó có giải thích Cao 
Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, toàn bộ đều là danh hiệu của thập phương 
Phật Bồ Tát. Bạn niệm tập trung được thì cũng tương đương với niệm vạn vạn 
tỉ tỉ vô số danh hiệu Phật và Bồ Tát.  
  
Bạn có thể niệm với tinh thần tập trung chuyên nhất, thập phương Phật, thập 
phương Bồ Tát sẽ quán đảnh cho bạn.  
 
Tôi nói cho bạn biết một hiện tượng này. Niệm một biến tương đương với giảm 
bớt một ít nghiệp chướng của bạn, điều này giống với cái gì nhỉ? Rất giống với 
việc giúp bạn lột bỏ nghiệp chướng, từng lớp từng lớp nghiệp chướng được lột 
bỏ dần, sau đó mạch trên toàn thân bạn sẽ được thả lỏng.  
 
 
 
 
 
Bạn cần biết rằng ở quanh tâm luân có rất nhiều mạch phiền não, rất nhiều 
mạch phiền não đau đớn khổ sở xoắn lại với nhau. Hôm nay bạn tu khí mạch 
là có thể nới lỏng những nút thắt phiền não của bạn, hơn nữa thủy hỏa còn có 
thể hòa quện, nói cách khác chính là nới lỏng được những phiền não của tâm 
mạch. Sau khi mở được tâm mạch, hoa sen ở tâm giới của bạn mới có thể khai 
nở, vậy mới được gọi là mở ra tâm liên (hoa sen ở tâm).  
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Bạn niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, Phật Bồ Tát trong hư không 
sẽ quán đảnh gia trì cho bạn, Phật Bồ Tát của mười phương sẽ quán đảnh gia 
trì cho bạn.  
 
Lột bỏ nghiệp chướng của bạn, lột bỏ… lột bỏ…, lột bỏ đến cuối cùng, tâm liên 
của bạn sẽ nở ra, tâm luân cũng mở ra, bên trong lập tức có ánh sáng, ánh 
sáng ngũ sắc của tâm mạch liền hiển hiện, đây gọi là Tâm quang phát lộ. 
Nguyên nhân của Tâm quang phát lộ chính là ở đây. Cái gì gọi là Tâm quang 
phát lộ? Đó chính là Tâm quang phát lộ đấy. 
 
Chúng ta nói rằng ánh sáng do tự mình phát ra thì gọi là tử quang (ánh sáng 
con), tử quang chính là ánh sáng của chính bạn. Ánh sáng của ý thức vũ trụ tối 
thượng gọi là mẫu quang (ánh sáng mẹ). Hai thứ ánh sáng này được gọi là tử 
tịnh quang và mẫu tịnh quang.  
 
Bạn đem ánh sáng của mình bay lên cùng hòa hợp với mẫu tịnh quang thì gọi 
là quả tịnh quang, ta gọi ba thứ ánh sáng này là Tam quang.  
  
Tử tịnh quang thuộc về ánh sáng thanh tịnh do chính mình phát ra, ý thức vũ 
trụ được gọi là mẫu tịnh quang - ánh sáng vốn có của ý thức vũ trụ. Tử - mẫu 
quang gặp nhau gọi là quả tịnh quang.  
 
Lúc này bạn lập tức có thể ấn chứng được Tì Lư Tính Hải. Bạn bí mật bơi trong 
đại quang minh của Tì Lư Tính Hải, bơi lội ở trong đó. Bạn bắt đầu bơi trong 
biển ánh sáng, đảm bảo sẽ không bị hết hơi, sẽ không bị chìm xuống. Sau khi 
tắm xong trong ánh sáng đó thì bạn trở nên vô cùng thanh tịnh, khiến cho bạn 
cảm thấy ở nơi đây sao mà vui sướng đến thế. Niềm vui sướng này gọi là đại 
lạc, là niềm hạnh phúc vô thượng, là vô thượng đại lạc, thắng lạc diệu hỉ. 
 
 
 
 
  
Trong kinh Phật chúng ta thường nhắc tới một câu: "Thường lạc ngã tịnh", 
chúng ta có thể nói nó chính là "tịnh quang thế giới".  
 
Bạn đã thành tựu được tịnh quang rồi, tiến vào được Tì Lư Tính Hải rồi, bơi 
trong biển ánh sáng rồi, lúc này được gọi là "thường lạc ngã tịnh". Một sự khoái 
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lạc vĩnh hằng vĩnh cửu, ta mãi mãi được thanh tịnh. Bốn chữ "thường lạc ngã 
tịnh" này chính là cảnh giới kết hợp lại của cõi trời Dục giới và cõi trời Sắc giới. 
Cảnh giới kết hợp này là "thường lạc ngã tịnh". 
  
Đến được với "thường lạc ngã tịnh" là rất tốt.  
Nhưng muốn được thường lạc, thì ở đâu có thể có cách để được thường lạc 
đây?  
 
Bạn xem, đạo địa ngục, đạo ngạ quỷ, đạo súc sinh, ở đâu có được thường lạc? 
Đạo súc sinh có niềm vui ngắn ngủi, còn đâu chỉ toàn là tranh đấu. Đạo atula 
toàn là tranh đấu. Đạo địa ngục, đạo ngạ quỷ vĩnh viễn chỉ có đau khổ, đạo súc 
sinh cũng vĩnh viễn chỉ có khổ, đó là thường khổ, chẳng phải thường lạc mà là 
thường khổ. "Thường khổ ngã tảng" là như thế đó. 
  
Bởi vậy, có thể nói rằng cảnh giới của thường lạc ngã tịnh chính là thành tựu 
tịnh quang. Bạn đến được cõi trời dục giới và cõi trời sắc giới đều là thành tựu 
rồi, đã leo lên đến được tầng trời thứ hai rồi. Bạn chỉ cần tu được thành tựu 
pháp tịnh quang nữa, phát ra được tịnh quang, đạt được trạng thái tử quang và 
mẫu quang gặp nhau biến thành quả quang, thì bạn chính là thường lạc ngã 
tịnh, chính là thành tựu tịnh quang rồi.  
  
Phương pháp tu hành này vô cùng đặc biệt. Hãy nhớ nhất định cần niệm Cao 
Vương Quan Thế Âm Chân Kinh để lột bỏ hoàn toàn nghiệp chướng của bạn, 
để những phiền não xung quanh tâm luân của bạn đều được tịnh trừ!  
  
Hôm nay tôi giảng đến đây thôi. Om mani padme hum! 
 
 
(*): ở đây Tôn sư Lư Thắng Ngạn chơi chữ. Huệ lớn - có phiên âm là hui da, đồng âm với nổi điên 
- có phiên âm là huo da.   
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Chuyện cảm ứng Cao Vương Kinh 

Khỏi bệnh câm bẩm sinh 
(Trích từ văn tập số 173 của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn - Một giấc 
mộng, một thế giới) 
Trong lúc thần hành trong tam muội (nhập vào tam muội và đi lại khắp nơi), tôi 
trông thấy một cặp vợ chồng rất thành khẩn cầu xin Phật Bồ Tát ban cho họ 
một đứa con trai. Họ đã cầu xin nhiều năm rồi, rốt cục cũng có cảm ứng. Họ 
sinh được một đứa con trai.  
 
Đứa bé lớn lên nhưng lại có một khiếm khuyết, đó là bị câm bẩm sinh. Họ nghe 
người ta nói thờ cúng tượng sứ của Thượng sư thì sẽ có được nhiều cảm ứng, 
thế là họ liền thờ cúng một bức tượng sứ Liên Hoa Đồng Tử. Chính bởi vì nhân 
duyên này mà trong lúc tôi thần hành trong tam muội đã trông thấy đôi vợ chồng 
rất thành tâm tín Phật này. Tôi cũng trông thấy đứa con bị câm bẩm sinh của 
họ.  
  
Họ hướng về tượng sứ Liên Hoa Đồng Tử cầu nguyện, đau đớn rơi nước mắt, 
tôi trông thấy cũng không cầm lòng được. 
 
Tôi kiểm tra lưỡi đứa bé, không có vấn đề. 
Tôi kiểm tra thanh đới của đứa bé, không có vấn đề. 
Tôi kiểm tra họng của đứa bé, không có vấn đề. 
  
Tôi vẽ một tấm phù "Mở miệng phát âm", rồi tôi đi vào trong giấc mơ của đứa 
bé, cho cậu uống phù, chẳng ngờ là không có hiệu lực. Tôi không hiểu vì sao 
lại vậy, nghĩ suốt cả nửa ngày không ra, bèn đi tìm chim thần Ca Lăng Tần Già, 
là loài chim thần phát ra âm thanh tuyệt mĩ nhất. Các chim thần rất thương xót 
nhưng cũng không có cách nào giúp.  
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Tôi đã muốn bỏ qua, nhưng sau đó, tôi nghĩ có thể là vấn đề nhân quả. Nhân 
quả thực sự phức tạp, thường phải kiểm tra rất lâu. Thế rồi tôi biết được kiếp 
trước đứa bé là pháp sư, đã phạm phải ba lỗi nghiêm trọng: 
 
Đánh mất lòng tôn kính với sư phụ của mình. 
Đánh mất bồ đề tâm. 
Đánh mất giới luật. 
  
Còn kiếp trước của cặp vợ chồng này, không ngờ họ cũng là cha mẹ thân sinh 
kiếp trước của pháp sư. (Nhân quả nhiều kiếp ràng buộc với nhau.) Tôi nhìn 
thấy nhân quả như vậy cũng thấy thật đáng sợ. 
  
Đến đây tôi thấy rất khó rồi, nhưng vẫn không đành lòng từ bỏ. Tôi đi vào trong 
giấc mơ của cặp vợ chồng, khuyên họ niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân 
Kinh đủ 1000 biến.  
 
Quả nhiên cặp vợ chồng đó phát nguyện sẽ trì Cao Vương Kinh cả đời, sám 
hối tất cả, hồi hướng cho đứa con trai, không chỉ là 1000 biến mà họ đọc cả 
vạn biến, vạn vạn biến. (Đọc tụng tròn nghìn biến, trọng tội đều tiêu diệt.) 
  
Theo như tôi biết, đứa con trai sau đó đã có cảm ứng. Một ngày nọ, đứa bé 
trượt chân ngã xuống nước. Được người ta cứu lên, cậu nôn ra rất nhiều nước.  
 
Nhưng điều khiến người ta kinh ngạc tán thán là đứa bé bỗng nhiên mở miệng 
phát ra âm thanh. Sau khi bị rơi xuống nước thì bệnh câm bẩm sinh không ngờ 
lại biến mất, cậu đã mở miệng nói được rồi.  
 
Cặp vợ chồng cảm kích không ngừng.  
 
Đây chính là cảm ứng rất lớn của Cao Vương Kinh!  
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Chuyện cảm ứng Cao Vương Kinh 

Thử niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh 
(Trích từ văn tập số 173 của Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn - Một giấc 
mộng, một thế giới) 

Có một đệ tử nọ thích niệm Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh, đặc biệt là 
thích một câu Sư Tôn giảng: "Kinh này thịnh hành từ triều đại nhà Đường cho 
đến nay, có linh nghiệm rất lớn, năng diệt sinh tử khổ, tiêu trừ chư độc hại, niệm 
mãn nhất thiên biến, trọng tội giai tiêu diệt." 

Rất nhiều năm trước, ở Ngọc Hoàng Cung tại Đài Trung, Đài Loan, tôi đã có 
được một cuốn kinh này. Tôi không chỉ tự mình đọc mà còn khuyên người khác 
đọc, hơn nữa còn khuyên người ta giúp đỡ in ấn.  

Cho đến nay tôi vẫn còn tụng không ngừng. Chính tôi cũng nhìn thấy kim thân 
của Cao Vương Quan Thế Âm Bồ Tát thực sự trang nghiêm tuyệt diệu (linh ảnh 
xuất hiện), tán thán không ngớt lời! 

Nói thật lòng, tôi nay đã 60 tuổi rồi mà vẫn còn đọc tụng không ngừng đó! 

Đệ tử kia của tôi có một vài nghiệp chướng, vẫn là bệnh nghiệp thôi. Anh bị 
mắc bệnh sỏi thận, đã đi khám bác sĩ thì thực sự là căn bệnh này. Các bác sĩ 
thông thường có kiến nghị là mổ để lấy sỏi ra, không phải là việc khó. Người 
mổ để gắp sỏi thận rất nhiều, nhưng anh ta sợ mổ, chỗ đau ẩn bên trong khiến 
anh rất sợ. 

Anh mơ thấy Sư Tôn (Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn) đến trong giấc mơ 
nói với anh rằng: "Con là hành giả Mật giáo, hiểu về pháp quán tưởng, tại sao 
không tụng một biến Cao Vương Kinh, kèm theo quán tưởng ở chỗ có sỏi thận 
bay ra một viên sỏi đen, quán tưởng như vậy có thể sẽ không cần phải mổ 
nữa." 

Anh mơ thấy Sư Tôn nên đương nhiên rất vui mừng. Nhưng nói về pháp "sỏi 
bay" này, cũng có nhiều người bán tín bán nghi. Sỏi thận đâu dễ bị bài tiết ra 
ngoài, chỉ có mổ mà gắp ra thôi, chưa nghe thấy phương pháp nào khác.  
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Đệ tử cũng không dám tin, nhưng anh lại sợ mổ, nên cũng chỉ còn cách duy 
nhất là phải thử xem. Anh niệm một biến Cao Vương Kinh, quán tưởng một 
viên sỏi đen từ chỗ bị sỏi thận bay ra. Đệ tử tụng Cao Vương Kinh một biến rồi 
quán tưởng một lần.  

Đã xảy ra chuyện kì lạ rồi. Một ngày kia, tự anh cảm thấy cái chỗ đau ẩn bên 
trong không thấy đâu nữa, anh không cảm thấy đau chút nào. Chính anh cũng 
cảm thấy chỗ đau đã hoàn toàn biến mất rồi.  

Anh đến bệnh viện lớn làm xét nghiệm. Báo cáo đưa ra, trong thận hoàn toàn 
không còn sỏi nữa, khác hẳn so với lần kiểm tra trước đây. Lúc trước rõ ràng 
có sỏi kết lại, bây giờ một viên sỏi cũng không có, thật kì diệu làm sao! 

Vốn dĩ anh cần mổ, bây giờ thì không cần nữa rồi. 

Đệ tử này hàng ngày đều tụng Cao Vương Quan Thế Âm Chân Kinh không 
ngừng, có được sự cứu giúp của Quan Tâm Bồ Tát, có tôi báo mộng kịp thời 
dạy anh "phi thạch pháp" (pháp sỏi bay). 

Đây cũng là phúc phận của chính đệ tử này, chẳng phải là sức mạnh của tôi!  
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Mở rộng 
Để gia nhập câu lạc bộ, download bản in, xem thêm bài viết, cùng nhau hoạt 
động, thi đua, đóng góp, chia sẻ và giúp đỡ những người khác cùng đọc Cao 
Vương Kinh, hoặc thỉnh cầu mọi người đọc kinh hồi hướng giúp sự việc của 
mình, xin mời vào: 
 

Cung điện Cao Vương Kinh 
web: caovuongkinh.org 
 
 
Nếu bạn có bất kì sự cảm ứng nào từ bản thân, xin hãy chia sẻ cho mọi người 
cùng chia vui và tăng trưởng niềm tin. Bạn cũng sẽ tích lũy được công đức vô 
lượng nhờ khuyến khích những người khác đọc Cao Vương Kinh.  
 
Nếu bạn muốn đóng góp in ấn Cao Vương Kinh cũng như góp phần xây dựng 
các nguồn tài nguyên dài hạn khác cho Cung điện Cao Vương Quán Thế Âm 
Việt Nam, xin vui lòng liên lạc: 
 
Cách thức chia sẻ và liên lạc: 
Gửi email tới: love@caovuongkinh.org 
Gửi tin nhắn qua Messenger: m.me/caovuongkinh.org 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án được sự gia trì và thúc đẩy từ Tôn sư Lư Thắng Ngạn và Tông ủy hội Chân Phật Tông. 
| web: chanphat.org | facebook: fb.com/chanphat.org | email: love@chanphat.org 
 
Dịch và điều phối bởi Ban Biên dịch và Truyền thông Upala Việt Nam  
| web: upalamani.org | facebook: fb.com/upalamani.org | email: love@upalamani.org 
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