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Thiên  thượng  giới  biến  hiện 

 
Tác giả : Lư Thắng Ngạn 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

 
 

Chương   1  : 

 

Tựa. 

 

Nấc  thang   của   chư   thiên. 

 

Đàn thành của tôi trừ Phật, Bồ tát, Duyên giác, Thanh Văn ra còn 

cung phụng Cương thần, Hộ pháp thần, Không hành, Chư thiên.  

 

Có một hôm, tôi hướng chư thiên một lòng chúc nguyện. Không ngờ 

đêm đó, không gì không giác, tôi thấy có một chút khải thị, tôi rất kỳ 

quái. Ngày hôm sau tỉnh dậy nhìn xem thì bấc đèn chìm vào dầu, ánh 

sáng tắt ngúm. Do đó không gì không thấy. Tôi vì sao tại bàn chư thiên 

thắp sáng vì tôi thường đi đi lại lại với chư thiên. Tôi định viết “Thiên 

thượng giới biến hiện”. Từ khi viết quyển 187 : Địa ngục biến hiện ký 

rất nhiều độc giả tán thưởng, nhiều đệ tử nhận rằng quyển sách này giúp 

ích cho người đời rất nhiều. Do đó có đệ tử khuyên : 

-Sư tôn, ông viết “Địa ngục biến hiện ký” sao không viết “Thiên 

thượng giới biến hiện”, tả địa ngục rồi cũng nên tả thiên đường. Không 

nên chỉ tả ác, cũng nên tả thiện nữa chứ ! Chứng nghiệm của chư thiên 

nữa. 

 

Do đó, tôi thắp sáng tàn đèn ở chỗ chư thiên. Ý tôi là : 

-Thắp sáng đèn, tôi thần du, theo nấc thang chư thiên. Nhưng không 

ngờ: đèn tắt, trong bóng tối tôi thần du : không thấy gì. Tôi rất thất vọng. 

Vốn tôi ở trong pháp giới đi đi lại lại, tôi thân gập Minh vương, tự nhiên 

có thể gập chư thiên, do đó vì cung kính tôi lại thắp sáng đèn. Đó là lý 
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do tôi viết sách sao ? Về sau trong một cơn thiền định một vị Tuệ Quang 

đồng tử xuất hiện bảo tôi : 

-Lư Thắng Ngạn, ông định viết nấc thang của chư thiên có phải 

không ? 

-Đúng. 

-Tôi sẽ giúp ông. 

-Giúp cách nào ? Nhân duyên tôi không đủ, ánh sáng soi rọi chư thiên 

tắt mất rồi. 

Tuệ Quang đồng tử cười : 

-Ánh sáng của ông đã đủ rồi : Vô lượng quang, Thiện quang, Minh 

quang, Diễm thắng quang, Hiện tiền quang, Bất tư nghị quang, Đại tuệ 

quang, Vô tận quang, Phật quang. 10 quang này không chiếu được chư 

thiên sao ? Ánh đèn dầu sao sánh được ? 

-Ánh sáng Tuệ Quang đồng tử vì sao mà có ? 

Đồng tử nhẩy vào tôi hét lớn : 

-Tôi là ông, ông là tôi. 

 

Do đó tôi có 10 quang, tả quyển sách này, nguyện chư độc giả lìa mọi 

đường ác, lên các cảnh giới nhà trời, tứ thánh cảnh, vĩnh viễn cực lạc. 

 

 

Chương   2  : 

 

Tôi  chủ  trì  quán  đảnh  Thời  luân  Kim  Cương. 

 

Cho đến tháng 10, năm 2006 tôi đã trụ trì 4 pháp hội quán đảnh : 

-lần 1 : ở Hương Cảng 

-lần 2 : ở Hưu Sĩ Đốn (?), Mỹ  

-lần 3 : ở Nữu Ước, Mỹ 

-lần 4 : ở Seattle, Mỹ.  

 

Tôi nói rõ về pháp hội thứ 4 ở Seattle, Lôi Tân Tạng. Trước pháp hội 

ngày ngày tôi đảnh lễ và tụng Thời luân kim cương chân ngôn. Thân 

mình biến thành Thời luân kim cương, thân có sắc xanh, 2 tay một tay 
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cầm chuông, 1 tay cầm chùy. Phật mẫu 1 tay cầm đao, 1 tay cầm xương 

sọ. (Đây là sự biến hóa tối vĩ đại, tối giản dị) 

Tôi cảm ứng : 

-Đệ tử : được vui : được thưởng. 

Bị liệt : có thể cử động được. 

Bị câm : có thể nói. 

Bị ung thư : sẽ hết. 

Mất ngủ : ngủ được. 

Bị tội : được tha.  

Không con : có con. 

Thân bị đau đớn : hết đau. 

Gia đình không hòa hợp : hòa hợp. 

Tăng trưởng trí tuệ, phúc phận. Tiêu trừ nghiệp chướng, các oán 

nghịch tiêu tán. 

Kết quả là toàn bộ ứng nghiệm. 

Tôi cảm thán : 

Kim cương thời luân : rất oai lực, rất vĩ đại. 

Tôi nhân tiện tại đây giới thiệu đơn giản 7 loại quán đảnh, mời mọi 

người hãy chú ý : 

1/ Thùy quán đảnh : ( Ngũ đại chuyển hóa thành 5 Phật mẫu) 

2/ Quan quán đảnh : ( Ngũ uẩn chuyển hóa thành ngũ Phật). 

3/ Phiêu đới quán đảnh : ( Tĩnh hóa khí của hành giả) 

4/ Linh can quán đảnh : ( Tĩnh hóa song mạch). 

5/ Hành vi quán đảnh : ( Không phá Tam muội da). 

6/ Danh quán đảnh : ( Hiệu quả Kim cương minh vương). 

7/ Hứa khả quán đảnh : ( Sinh khởi nhất thiết). 

 

Đây là 7 loại quán đảnh cơ bản nhất. Ngoài ra còn có : 

-Bí mật quán đảnh. 

-Tối cao mật, mật, mật quán đảnh. 

 

Trong 7 loại quán đảnh, nguyên tắc là người thọ qua Thời luân kim 

cương, chỉ giữ lời thề, giữ giới luật, có thuyết nói 7 đời sẽ thành Phật, có 

thuyết nói 16 đời sẽ thành Phật. Nhưng tôi thấy rằng chỉ cần tu Thời 

luân kim cương pháp thì 1 đời sẽ thành Phật. Vì sao ? Thời luân kim 
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cương là Thích Ca Mâu Ni Phật, không hai, không khác. Hành giả chỉ 

cần tương ứng với Thời luân kim cương thì đời này có thể thành Phật. 

Không cần phải đợi 7 đời, không cần phải đợi 16 đời. Tôi thâm cảm 

Thời luân kim cương lớn đến không thể nghĩ bàn. Tôi chủ trì Thời luân 

kim cương quán đảnh, xuất hiện nhiều kỳ tích, nhiều thật lắm. Các thánh 

đệ tử đây là đại pháp, không thể nhận lầm. 

 

 

Chương   3  : 

 

Bí  mật  của  Vô  lượng  quang. 

 

Chúng ta hiểu rằng trong 6 cõi trời Dục giới có Đâu xuất thiên nội 

viện, có Bồ tát Di Lặc tĩnh thổ. Trong Tĩnh thổ của Bồ tát Di Lặc có vô 

số Bồ tát. Điều đó chứng minh trong 6 cõi Dục giới có tĩnh thổ, có Bồ 

tát, có Phật quốc tĩnh thổ. Đương khi tôi từ Thiểu quang thiên tiến vào 

Vô lượng quang thiên, tôi ngạc nhiên kinh hãi, nguyên lai Vô lượng 

quang thiên là tầng trời thứ 2 của Đệ nhị thiền. Nhưng nơi đây rõ ràng là 

một tòa lưu ly tĩnh thổ. Tĩnh thổ này toàn là ánh sáng, chiếu lẫn nhau 

chuyển thành Vô lượng quang, phảng phất Mười phương pháp giới toàn 

là Vô tận quang. Tôi bảo cho mọi người, trời Vô lượng quang có một 

điều bí mật. Đó là : Áo minh tĩnh thổ, Ô kim tĩnh thổ, Trì minh tĩnh thổ 

đều ở bên trong. Đó là điều đại phát hiện. Nguyên lai ba tĩnh thổ của 

Mật giáo ở trong Vô lượng quang. Người đời từ trước tới nay không biết 

một điều bí mật lớn : Liên Hoa đại sĩ ở trong tĩnh thổ đó. Tôi thân gập 

Liên Hoa đại sĩ.  

Tôi hỏi Liên sư : 

-Liên sư tại Ô kim tĩnh thổ, sao ở Vô lượng quang thiên ? 

-Lúc trước tôi tu ở Tang da thanh phổ thiên, Nhã long pha ly động, 

diệp ngoã đạt ngoã động, ông có thể đến đó gập tôi. Ông đến Ô kim tĩnh 

thổ, Trì minh tĩnh thổ, Áo minh tĩnh thổ cũng gập tôi. 

Tôi lấy làm kỳ.  

Liên sư nói : 

-Không chỗ nào không ở. 

Tôi kính lễ Liên sư : 
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Trong  Tây  phương  tĩnh  thổ 

Vô  lượng  quang  Phật  gia  trì 

Gia  trì  hoá  thân  Liên  Hoa  đó 

Ích  lợi  bộ  chúng  ngắm  chi 

Đầy  đủ  tương  tục  đại  bi  hạnh 

Vui  kính  Ô  kim  Liên  sư. 

 

Tôi hỏi Liên sư : 

-Sao tôi hay bị chửi ? 

-Thứ nhất : Đối với đệ tử chưa đủ mật ý, ông nói tự thân tu mật pháp 

Thứ hai : Tỏ lộ : thân, ngữ, ý mật. 

Thứ ba  : Không thể nói Đại lạc hạnh. 

Thứ tư : Không thể nói mật hạnh của chính mình. 

-Tôi rõ rồi. 

Tôi lại hỏi : 

-Làm sao tới Vô lượng quang tĩnh thổ ? 

-Tổng trì Đà La Ni, đó là trì minh, trì minh tức là trì quang, trì quang 

vào Tam muội, liền tới Vô lượng quang thiên. 

-Làm sao tiến bộ trong 28 tầng trời ? 

-Đem  Bồ đề minh điểm lên. 

Trong sát na đó tôi rõ ràng rồi. Tôi ở trong Vô lượng quang thiên của 

Nhị thiền thân gập Liên sinh đại sĩ, ông nói sẽ tiếp dẫn 11 đệ tử của tôi 

vào Vô lượng quang thiên. 

 

Tôi viết một bài tán các Phật hoá thân Liên hoa : 

Đầy  đủ,  tròn  đầy  trước  chúng  sinh 

Diệu  pháp  siêu  thắng  thế  gian  tình 

Thù  thắng  Phật  pháp  rộng  như  bể 

Tôi  nay  một  lòng  tôn  kính  Bồ  tát  ông 

Vì  lợi  chúng  sinh,  tuyên  dương  hai  tám  tầng 

Tôi  tại  Vô  lượng  quang  thiên,  thân  gập  Liên  Hoa  sinh 

Đại  sĩ,  đó  là  một  điều  rất  kỳ  diệu,  không  thể  nghĩ  bàn 

A !  Vạn  tuế,  vạn  tuế,  tôi  cao  hứng  rồi. 
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Chương   4  : 

 

Đại  phúc  Kim  Cương  cung. 

 

Đương khi tôi tiến vào tầng một : Phúc Sinh thiên của Đệ tứ thiền, thì 

tôi phát hiện một sự bí mật lớn, điều đó làm tôi kinh hãi khác thường. 

Nguyên lai Phúc Sinh thiên và Đâu suất thiên giống nhau. Ngoại viện 

Phúc Sinh thiên : người, trời cùng sống, có phúc báo vô lượng, nhưng 

khi thời đến phải quay về lục đạo luân hồi. 

Nội viện Phúc Sinh thiên có Đại phúc Kim cương cung. Có Đại phúc 

báo, Vĩnh cửu đại phúc gồm : 

-Phúc sinh thiên : người, trời 

-Vi diệu phúc sinh thiên : Bồ tát 

 

Tôi ở Đại phúc kim cương cung gập Bí mật chủ Bồ đề tát đoả làm tôi 

kinh ngạc đến há mồm. 

Tôi hỏi : 

- Kim Cương Tát đoả sao ở Phúc Sinh thiên ? 

- Xả 

- Phúc Sinh thiên vì sao có Đại phúc kim cương cung hào hoa tráng lệ 

? 

- Vì xả nên sinh phúc. 

- Tôi không rõ nên hỏi : 

- Trong tứ thiền này, sao có Đại Bồ tát ở, vĩnh viễn không thối 

chuyển ? 

- Trong lục đạo, Địa Tạng Bồ tát ở Thuý Vi tĩnh thổ, Di Lặc Bồ tát ở 

trời Đâu suất có Di Lặc tĩnh thổ. Bạch Mi la hán ở nhân gian có Thâm 

mật tĩnh thổ v. v. thử hỏi chỗ nào không có tĩnh thổ. 

- Sao người đời không biết ? 

- Mù mắt. 

- Kim Cương Tát Đoả dẫn tôi tiến vào Đại phúc kim cương cung.  

Khi tiến vào tôi kinh sợ , Đại phúc kim cương cung thật là biến hoá 

của trời đất, không dùng bút mực nào mà tả được. 

- khí điều hoà vạn phần 

- cao, rộng dị thường 
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 -cao quý, lỗi lạc. 

Một khi bước vào, tôi như vào tiên cảnh, vân vụ biến hoá, không gì 

sánh được, biến hoá vô cùng, vô biên làm thần hồn tôi điên đảo. 

-Chủ nhân của Đại phúc kim cương cung là ai ? 

-Kim cương xả Bồ tát. 

-Chưa hề nghe qua. 

-Ông có xả được không ? 

-Có. 

-Ông có thể thiền định không ?  

-Có. 

-Ông có thể kiên cố như Kim cương không ? 

-Có thể. 

-Ông là bí mật chủ của Đại phúc kim cương cung. 

-Chủ nhân Đại phúc kim cương là Kim Cương Bồ Tát Đoả, Kim 

cương thủ, hay Kim Cương tâm ? 

-Ông là Bí mật chủ, tôi là Bí mật chủ. 

 

Tôi đại ngộ. Tôi ở Phúc sinh thiên phát hiện rất nhiều bí mật; những điều 

bí mật này, những người tu không biết. Tôi thấy chỉ tu tứ thiền, tám định 

xong rồi thì hành giả mới biết, nhưng cũng không nhất định là rõ. Tôi tại 

chỗ này, các thánh đệ tử ở Phúc sinh thiên điều bí mật nhất là gì ? 

 

 

Chương  5  : 

 

Tôi  đến  Thiện  Hiện  thiên. 

 

Mật giáo tu hành, chúng ta từ thấy Minh điểm quang cho tới Minh 

điểm quang thành Kim cương luyện, sau đó Kim cương luyện thành 

Kim cương mạc. Hành giả Mật giáo từ Kim cương mạc nhìn thấy tĩnh 

thổ Phật, Phật, hành giả Mật giáo nhận đó là Thiện hiện. Chính tôi lúc 

25, 26 tuổi tại Ngọc hoàng cung được Dao Trì kim mẫu mở thiên nhãn 

thấy : 

-Tiền thế (Liên Hoa đồng tử) 

-Tĩnh thổ 
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-Phật. 

Đó là Thiện hiện. Một người tu hành ở trong Tứ thiền, tám định trừ 

tận chướng ngại, tiến vào cảnh giới vi diệu, thấy tĩnh thổ Phật, thấy Phật 

vô ngại là Thiện Hiện. Tôi nhận rằng Thiện Hiện thiên vì chúng sinh nói 

phép bởi thấy diệu lý của Phật. Tôi đến Thiện Hiện thiên gập Bảo Chí 

thiền sư của Lương Võ đế, làm tôi nhớ đến một công án. 

Bảo Chủ hỏi phạm tăng : 

-Nghe tôn giả gọi tôi là đồ tể, có thấy tôi sát sinh sao ? 

-Thấy. 

-Có thấy thấy, không thấy thấy, không có không không thấy, nếu có 

thấy thấy là phàm phu thấy, không thấy thấy là Thanh văn thấy. Không 

có không không thấy là ngoại đạo thấy. Không biết tôn giả thấy cách nào 

? 

-Ông có thể thấy không ? 

-Cả ngày thắp hương tìm lửa, không biết thân ở trong đạo tràng. 

Lại nói : 

-Đại đạo ở trước mắt, người đời khó thấy, muốn thấy chân thể của 

Đạo thì không lìa thanh sắc, ngôn ngữ. 

 

Tôi kể công án này chủ yếu là Bảo Chí thiền sư phát Bồ đề tâm, vì 

chúng sinh mà nói pháp. Thân là đạo tràng, thanh sắc, ngôn ngữ là đạo 

tràng, trong đó hiển hiện Phật tánh : 

-Có thấy thấy : là phàm phu thấy 

-Không thấy thấy : là Thanh văn thấy 

-Không thấy không không thấy : là ngoại đạo thấy. 

 

Bảo Chí thiền sư thực phát Bồ Đề Tâm mà chỉ thẳng. Hiện tại tôi hỏi 

các thánh đệ tử là phạm tăng thấy thuộc loại nào ? 

Tôi, Lư Thắng Ngạn đã tới Thiện Hiện thiên : là Ngũ bất hoàn thiên, 

không gì không thấy. 

Tôi xin hỏi : 

-Làm sao hiện, làm sao thấy ? 

Tôi ở Thiện Hiện thiên gập Liễu Minh hoà thượng. Trong lòng tôi rất 

vui. Hoà thượng nói với tôi : 
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-Ông đã thấy tam giới, 28 tầng trời, nên nói ra cho mọi người biết. Đó 

là vì lợi ích của trời, người; đó cũng là công đức vậy. 

 

 

Chương  6  : 

 

Pháp  giới  tối  thắng  cung  của  Đại  tự  tại  thiên. 

 

Tôi từng nói qua Đại Nhật Như Lai (Phật Tỳ Lô Giá Na) ở Đại tự tại 

thiên, Kim cương pháp giới tối thắng cung nói pháp. Có người xem kinh 

nhận rằng Đại tự tại thiên : là của ngoại đạo, là Ma hy thủ la cung, là 

tầng thứ 6 của Dục giới. Đối với những nhận xét này tôi không giám 

đồng ý. Có 1 thuyết pháp khác như sau : 

Trước khi tới Đại tự tại thiên thì phải qua Liễu sắc cứu cánh thiên và 

Hoà âm thiên (do đó từ Ngũ bất hoàn tới Thất bất hoàn) còn Nhật liên 

tông cung phụng (Nhật Bản), Đại tự tại thiên thiên ma, tôi cũng không 

đồng ý. Phần lớn người tu nói mỗi người mỗi khác; không định nghĩa 

chính xác được. Nhưng tôi có kinh nghiệm qua, đã vào pháp giới Tối 

thắng cung, đã gập mặt Đại nhật Như Lai. 

Tôi nói : 

-Đại nhật Như Lai (Phật Tỳ Lô Giá Na) xác thực tại Đại tự tại thiên 

nói pháp. Đại tự tại thiên không phải là tầng thứ 6 của Dục giới mà là 

Thất bát hoàn thiên của Sắc giới. Không phải như mọi người tưởng là 

cõi trời của Thiên ma mà là do Đại nhật Như Lai biến hiện. Kim cương 

pháp giới tối thắng cung ở Đại tự tại thiên tĩnh thổ. Trong tĩnh thổ này 

toàn là Đệ Thập Địa Bồ tát chuẩn bị thành Phật. Các vị Bồ tát này đều 

lắng nghe Đại nhật Như Lai nói pháp. 

Kinh nói : 

Phàm phu cầu Phật quả, Định ở Sắc giới rồi sinh ở Tự tại cung được 

tự tại. 

Lại nói : 

Người ở Tự tại cung cư trú trong tĩnh thổ đúng nghĩa, là nơi ở của Đại 

Bố tát. Đại tự tại thiên vượt qua Tĩnh cư thiên, là chỗ ở của Thập địa Bồ 

tát, siêu việt sắc giới. Đại nhật Như lai có 3 thân là : 

1/Pháp thân : ở khắp pháp giới 
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2/Báo thân : ở Tự tại thiên, Kim cương pháp giới Tối thắng cung. 

3/Ứng thân : ở Lục đạo luân hồi, tuỳ hình giáo hoá. 

 

Có người trách cứ : Tự tại thiên là ngoại đạo, Thiên ma, bạo ác, quỷ 

thần. Tôi nhận rằng đó là nói pháp không trách nhiệm, hãy nghĩ mà coi 

Đại nhật Như Lai biến hiện ra tĩnh thổ cho các Bồ tát ở. Tôi ở tầng trời 

đó gập Tát gia chứng Không thượng sư, Thượng sư là Thập địa Bồ tát. 

Tại thế giới này mỗi người nói một cách, vì tự do ngôn luận, đem một vị 

Như Lai biến thành một Đại ma. Tôi thấy không thể nghĩ bàn. 

 

 

Chương   7  : 

 

Sứ   giả   cầm   đèn. 

 

Ông tôi là Lư Xương người Phúc Kiến, trước đến lập nghiệp ở Bành 

Hồ, Tiểu chi giác, sau đến Gia Nghĩa ở Đài Loan. Ông ở Gia Nghĩa 

buôn bán gạo, dầu; do buôn bán có phương pháp nên trở nên giầu có. Cứ 

nói gia sản có cả vạn, có nhiều nhà, đất. Ông có 3 vợ. Ông là người học 

thức uyên bác, con cái đều gửi ra ngoại quốc du học. Cha tôi là Lư Nhĩ 

Thuận là con vợ 3, ông tôi 60 tuổi mới sinh con nên đặt tên là Nhĩ 

Thuận, vì Khổng Tử có nói : 60 tuổi mới nghe được quen tai. Hành tích 

một đời của ông tôi, tôi ít được nghe, các vị tiền bối cũng ít đề cập đến. 

Có một chuyện ghi nhớ trong đầu tôi là ngày cuối năm, ông tôi đem các 

giấy nợ chất thành đống đem đốt đi. Giấy nợ vì đâu mà có ? Vì lúc đó có 

nhiều người nghèo, ông tôi bán gạo, bán dầu cho họ, không có tiền thì 

làm giấy nợ, có tiền thì trả nợ. Nhưng có nhiều người không có tiền trả 

nợ, ông tôi không sai người đòi, chỉ là cuối năm đốt giấy nợ. Chuyện là 

thế. Cứ nói ông bán gạo, dầu cho bất cứ ai, không hề cự tuyệt, ông giúp 

rất nhiều người. Năm tôi 26 tuổi được Dao trì kim mẫu mở thiên nhãn, 

tôi muốn biết ông chuyển sinh ở giới nào ? Bỗng một ngày thấy ông tới 

tay cầm đèn. Tôi nói : 

-Là sứ giả cầm đèn. 

Tôi nhìn mặt ông, chính là ông nội tôi Lư Xương. 

Ông nội tôi đã lên Thiên hà thắng cảnh xứ là sứ giả cầm đèn. 
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Về sau, tôi có thể nhớ tới nhân quả của chính mình có tứ thánh, lục 

phàm, thập pháp giới. Tôi sinh ở Lư gia, chính ông tôi dẫn tôi hạ sinh. 

Nơi đây ấn chứng vài chữ : 

Tổ  tiên  có  đức,  phúc   ấm  con  cháu 

Tổ  tiên  không  đức,  hoạ  đến  con  cháu. 

 

Ông tôi có thánh hiệu là :”Thiên hà thắng cảnh xứ tế hà cung đăng chỉ 

điện chưởng đăng sứ giả.” 

 

Tôi viết một bài tán ông tôi : 

Đèn  chiếu  khắp  điện 

Soi  sáng  toàn  cung 

Lư  hương  toả  nhiệt 

Chư  tôn  hiện  toàn  thân 

Cửu  thiên  Triêu  Dương  cung 

Chúng  thiện  hoan  yến 

Quần  áo  nhà  trời  trùng  trùng 

Dưới  đèn  xuất  hiện. 

 

 

 

 

 


