
 1 

Trời   giáng   dị   tượng 

 
                                                                           Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

 

Chương   1  : 

 

Trời   giáng   dị    tượng. 

 

Ngày mồng 8, tháng 3, năm 2015, vào mùa Xuân, tôi tới Đài Bắc Kỷ 

niệm đường (Quảng trường Tự Do), có 5 vạn tín chúng chờ đón tôi. Mặt 

trời có mặt, ánh nắng sáng lạn, tráng lệ chiếu thẳng xuống đàn thành, 

nghi dung vạn phương, phát xuất nhiều tia rực rỡ. Hư không tuy nhiên 

có nắng lưu chuyển. Nhưng trong những đám mây xám, những tia chớp 

uốn éo xuyên mây xuống đàn thành. Tôi hướng lên trời cầu nguyện : 

Chúng tôi muốn trời tạnh, không mưa, mát mẻ gió nhẹ.  

 

Đó là điều kiện tốt nhất cho một pháp hội. Căn cứ vào đài khí tượng, 

đây là mùa mưa Xuân, nhiều ngày mưa liên tiếp rồi, mà ngày 8/3/2015 

có xác xuất tới 90% là sẽ mưa. Kết quả là có nắng, không mưa, trời mát 

có mây, gió nhẹ. Cho tới khi pháp hội kết thúc, mọi người về hết rồi trời 

mới mưa. Lời cầu xin của chúng tôi hoàn toàn linh nghiệm.  

Chúng tôi bảo cho mọi người : Chúng tôi chú nguyện thiên long bát 

bộ gồm : Thiên chúng, Long chúng, Dạ xoa chúng, Càn thát bà chúng, A 

tu la chúng, Ca lâu la chúng, Khẩu Na la chúng, Ma hầu la già chúng. 

Thiên long bát bộ này là thần hộ pháp của Phật giáo. Bộ Thiên và bộ 

Long đứng đầu. Ấn tượng khắc sâu nhất là bộ Long.  

Tại pháp hội có người ngước lên không : Toàn thể nhân viên kêu lên 

“Nhìn thấy rồng rồi !”  Có ảnh chứng minh. Con rồng này đứng giữa hư 

không, từ xưa chủ trì gió, mây,mưa, sấm, sét. Nó ứng lời cầu của tôi mà 

xuất hiện. Trời ạ ! Chúng tôi là chân đệ tử. 
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Chương   2  : 

 

Đầu   ngón   tay   phát   ra   ánh   sáng   trắng. 

 

Tôi cảm thấy sâu xa rằng người học Phật phải nhất định quyết tâm, có 

vài điều kiện đặc biệt cần chú ý : 

1/ Trừ khử phàm tình, lập chí học Phật, ít nhiễm thế tục phàm tình.  

2/ Nên thoát tục : không làm những hành vi thô tục, không học những 

tục pháp. 

3/ Trừ khử tập tánh : người có ác tập, nên trừ hết sát, đạo dâm, vọng, 

tửu, tham, sân, si. 

4/ Thanh tịnh dâm dục : người thường yêu sắc, dâm tâm không khởi, 

không đi các chỗ không thanh tịnh. 

5/ Không cầu danh lợi : không cầu danh, không cầu lợi. 

6/ Diệt trừ ngã kiến : ngã kiến là chấp, là biên kiến; nên học những lời 

của cổ nhân. 

7/ Đừng chấp pháp : cứ để tự nhiên, chánh pháp còn bỏ, huống gì là 

phi pháp; học Phật phải biết lẽ biến, thông. 

8/ Phải trừ phiền não : phải để tâm không, phiền não quá khứ không 

nhớ, phiền não hiện tại phải trừ khử, phiền não tương lai không nghĩ tới. 

 

Đó cũng là : tùy thế, ứng thế; tùy vật mà đối xử, đối cảnh quên cảnh, 

ở trần mà thoát trần, thế sự coi là không. Chuyện đời nên coi nhẹ, đối 

với ngàn vạn vật có thể nhắc lên được, cũng có thể bỏ xuống được.  

 

Đương khi tôi ngồi trên pháp tọa, tôi thâu, xả ngàn vạn tâm, tôi trở 

thành một người cô đơn. 

 

Không khí dần dần đặc lại, tinh thần tập trung, không nhị niệm. Thân 

bất động. Tôi giơ một ngón tay ra, miệng niệm chú ngữ. Thân là bản tôn, 

ý là gia trì. Do đó đầu ngón tay phát ra ánh sáng trắng, (có ảnh làm 

chứng). Lúc đó : ánh sáng xuất hiện, chiếu sáng cờ quán đỉnh của mọi 

người, mọi người có ánh sáng của bản tôn bay phấp phới trong không 
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khí, toàn là ánh sáng trắng. Nồng nàn, thơm tho, dễ chịu chiếu trên thân 

mọi người. Pháp lưu triển khai ra, mau chóng chuyển tâm mọi người. 

Tâm mọi người đều biến thành hoa sen. Đó là bản tôn giáng lâm Đàn 

thành, giáng lâm thân tôi, xuống đầu ngón tay tôi, tại tâm mọi người. 

 

 

Chương   3  : 

 

Trời   giáng  liễn   quang. 

 

Trong pháp hội Thời Luân Kim Cương đại quán đỉnh ở Ấn ni nhã gia 

đạt, hư không giáng xuống kim cương liễn quang. Tại hội trường không 

có thám chiếu đăng, cương đăng nhưng trời hạ giáng Kim cương liễn. 

Có hình làm chứng. Tại Mật giáo  Đại Viên Mãn Giáp có khán quang, 

theo thứ tự là : 

-Minh điểm quang : xuất hiện trước tiên, là những điểm sáng. 

-Kim cương liễn quang : các điểm xâu lại thành một đường thẳng. 

-Kim cương cương quang : nhiều đường thẳng tụ lại thành lưới. 

-Kim cương mục quang : lưới biến thành mầu trắng. 

-Bán thân Phật quang : xuất hiện bán thân Phật trên màn trắng. 

-Toàn thân Phật quang : xuất hiện toàn thân Phật quang. 

 

Lúc đó hành giả và toàn thân Phật quang là một. Tại pháp hội Thời 

luân kim cương đại chúng nhìn thấy Kim cương liễn quang tán thán 

không thể nghĩ bàn, mọi người đều khởi lòng tin. Có người hỏi tôi : 

-Trời giáng Kim cương liễn quang là đạo lý gì ? 

-Người học Phật mới đầu trừ khử tham, dục trở về  thanh tĩnh vô vi. 

Về sau minh sư truyền pháp tu mật minh tâm. Thấy Phật tánh, tâm phiêu 

lãng thành lặng lẽ, hợp khí thành rộng lớn như biển. 

Tôi lại nói thêm : 

-Người tu học, nếu đã đạt được không tánh, khí mạch minh điểm, đều 

có thể hóa quang. Đó là cảnh giới của thánh nhân. Lúc đó chỉ một niệm, 

người trời cảm ứng, miệng nói cái gì thì cái đó hiện, hiện tượng trời đất 

tự trình hiện. Người học Phật tối kỵ : 

-lo việc đời (thương thần) 
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-địa lý phong thủy (bàng môn) 

-chiêm bốc, mạng tướng (tả đạo) 

-phòng trung thái bổ ( tà hạnh) 

 

Nếu như lấy địa lý phong thủy, chiêm bốc mạng tướng đưa vào chánh 

pháp, đó là pháp phương tiện vào đời. Còn phòng trung thái bổ ( song 

thân pháp) hoặc dẫn tới tánh mạng song tu, tánh mạng hóa quang. Đó 

cũng là pháp phương tiện. Nhưng song thân pháp tu phải có (tánh 

không) (vô lậu) mới được, thậm chí rất khó. Tiểu tử không biết cứ hành 

sẽ rơi vào dâm dục, xuống kim cương địa ngục chẳng biết ngày ra. Từ 

cổ đến nay chỉ được một hai người. Đó chẳng phải là pháp tôi truyền. 

Còn lo việc đời tối kỵ. Phật chỉ chúng ta giác. Tu thân, tu tâm như quả 

coi trọng, lập chùa miếu, tạo danh, làm việc lớn; tụ tập tiền tài kinh 

doanh xí nghiệp, tụ tập quần chúng thành đại tông phái. Đó là lo việc 

đời, chẳng thà vào núi độc tu, tu thành, trời giáng dị tượng. 

 

 

Chương   4   : 

 

Đối   mặt   Thời   luân   kim   cương 
 

Năm đó tôi thực làm một lễ lớn, không chỉ vì thân cận Thời luân kim 

cương mà là học tập đại địa, cung kính và thấp hèn. Tháng đó tôi đọc 

Thời luân kim cương kinh không tìm hiểu ý nghĩa mà chỉ đọc thôi. Ngày 

hôm đó tay tôi cầm một nén hương, miệng niệm chú, đầu óc trống 

không, không nghĩ ngợi gì. Trong sát na đó, không đợi ông tới, ông tự 

nhiên tới, do đó mặt đối mặt. Có ảnh làm chứng. Ông nhìn tôi, tôi nhìn 

ông, ông tôi ôn hòa. Tôi chạm vào đầu ngón tay ông. Tôi nghĩ mình sẽ 

bảo đại chúng rằng : 

-Kinh Kim Cương nói : Vô nhân tướng, vô ngã tướng, vô chúng sinh 

tướng, vô thọ giả tướng. 

Tôi nói : 

-Vô sắc tướng, vô pháp tướng, vô hữu tướng, vô không tướng, vô thế 

gian tướng, vô xuất thế tướng. 

Sâu hơn một chút : 
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-Vô vô nhân tướng, vô vô ngã tướng, vô vô chúng sinh tướng, vô vô 

thọ giả tướng, vô vô sắc tướng, vô vô pháp tướng, vô vô hữu tướng, vô 

vô không tướng, vô vô thế gian tướng, vô vô xuất thế gian tướng. 

Càng thâm sâu hơn :  

-Vô phúc đức tướng, vô Bồ tát tướng, vô Như Lai tướng. 

Tôi nói : 

Sáng  sáng  là  có 

Thật  thật  là  không 

Từ  không  xem  có 

Từ  có  xem  không 

Không  có  không  chấp 

Lại  lên  một  thừa 

Không  thể  nói  được 

Có  tưởng  tới  chưa ? 

Tôi  tới  cảnh  giới 

Kỳ  thật  nào  phải  cảnh  giới 

Tất  cả  đều  không 

Sao  có  cảnh  giới 

Tứ  đại  không 

Ngũ  uẩn  không 

Vạn  pháp  đều  không 

Lúc  đó,  bỏ  cả  xuống 

Một  sợi  cũng  không 

Một  hạt  bụi  không  nhiễm 

Một  tướng  không  có  chấp  không. 

 

Tôi viết cuốn sách này không vì thủ tín với người, không vì lợi danh, 

địa vị, ngã kiến, vợ con, dục vọng, tham, yêu, giận, tình, sắc, ta người. 

Cái gì cũng phải.  

Có người hỏi : 

-Vì sao ông viết ? 

-Viết để viết thôi. 
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Chương   5  : 

 

Gió   mạnh,   ánh    tuyết. 

 

Pháp minh đồng hội chủ tu : Liên hoa đồng tử tương ứng pháp rồi liền 

tụng Địa tạng kinh 500 lần, hồi hướng cho toàn năm. Mỗi lần khai đàn 

hoặc kết thúc đàn đều đốt pháp thiền, hoa sen, thượng cúng hạ thí, lúc đó 

liền xuất hiện gió mạnh, ánh tuyết. 

Có người hỏi : 

-Đây là ánh sáng gì ? 

-Phàm, thánh đồng cư bát nhã quang. 

Tôi lại nói : 

-Cực lạc thế giới có 4 loại quang :  

1/ Thường tịch quang. 

2/Thật báo trang nghiêm quang. 

3/Phương tiện hữu dư quang. 

4/Phàm thánh đồng cư quang. 

Loại ánh sáng này có thánh bát nhã quang, quang sắc hơi sáng có 

phàm bát nhã quang hơi tối. 2 cái hợp một, gọi là Phàm thánh đồng cư 

quang. Phàm là quỷ thần, thánh là Bồ tát. 

-Quỷ thần cũng phóng quang sao ? 

-Ngay lá cây cũng biết phóng quang, huống chi quỷ thần. 

-Quỷ vì sao đến ? 

-Vì có thí thực. 

-Có tiếp thụ siêu độ không ? 

-Có pháp thuyền, có hoa sen, có một câu A Di Đà Phật liền lên pháp 

thuyền theo Bồ tát mà về Tây phương. 

-Những luồng ánh sáng này đại biểu cái gì ? 

-Chân Phật tông pháp hội thù thắng. 

-Pháp hội này đã làm được mấy năm rồi ? 

-7 năm. 


