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Bằng chứng thuyết phục trong nghiên cứu khoa học xã hội (social science research) là qua 

phép tam quy chiếu (triangulation data) tức là ba nguồn tư liệu cùng mô tả, biểu đạt giống 

nhau về một vấn đề. Những bằng chứng vãng sanh hoặc chứng niệm phật tam muội rất thuyết 

phục vì căn cứ vào hơn ba nguồn tư liệu: 

1) Vượt thời gian: Nhiều đại sư của những tông phái khác nhau  và cư sĩ niệm Phật từ 

xưa đến nay biết trước ngày ra đi và tự tại vãng sanh Cực Lạc  

2) Vượt không gian: Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam  vv 

3) Lưu lại xá lợi: Nhiều đại sư và cư sĩ niệm Phật vãng sanh tự tại lưu lại xá lợi (ngũ sắc) 

Tâm Tịnh  

Niềm Tin vào Bản 

Nguyện bi trí viên mãn 

của Đức Phật A Di Đà, 

và Cõi Tây Phương 

Cực Lạc. Nam Mô A Di 

Đà Phật 

Năm thời Giáo Pháp của Phật tổ: 

Niệm Phật & Cực Lạc Thế Giới được Đức 

Phật thuyết giảng trong nhiều kinh điển 

xuyên suốt cả 5 thời giáo Pháp 49 năm (Thời 

Hoa Nghiêm, thời A Hàm, thời Phương 

Đẳng, thời Bát Nhã, và thời Pháp Hoa, Niết 

Bàn) 

Trong nhiều Kinh điển của ba 

tông chính thống 

 Thiền Tông  

 Tịnh độ Tông  

 Mật Tông 

Chư Đại Bồ Tát minh chứng: 

 Bồ Tát Quán Thế Âm 

 Bồ Tát Đại Thế Chí 

 Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi 

 Bồ Tát Phổ Hiền 

Bồ Tát lịch sử quy hướng Tịnh 

độ Cực Lạc  

 Bồ Tát Mã Minh 

 Bồ Tát Long Thọ 

 Bồ Tát Thế Thân 

 Bồ Tát Quảng Đức 

Chư Tôn liên tông vãng sanh tịnh độ Cực Lạc lưu lại bằng chứng: 

- Đa số các ngài vãng sanh tự tại và biết trước ngày tháng ra đi 

- Một số lưu lại xá lợi  

(Sư Thích Thiền Tâm biết trước 6 tháng, ngày vãng sanh Cực Lạc, ra đi ngay trên 

bổn tọa trước đại chúng, lưu lại xá lợi răng ngũ sắc, và một bài kệ  

Bồ Tát Thích Quảng Đức an nhiên tự thiêu vì đạo pháp để lại xá lợi trái tim bất diệt) 


