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THỨ BẬC TRÊN TRỜI CAO. 

HUYỀN HẠC ĐẠO TRƯỞNG: LƯ THẮNG NGẠN 

DỊCH GIẢ: LIÊN HOA VĂN HẢI. 

    THỨ BẬC CỦA CHƯ THIÊN (MỞ ĐẦU) 

 Bàn thờ nhà tôi ngoài Phật, Bồ Tát, Duyên Giác, Thanh Văn ra, tôi 

còn cúng thêm Kim Cương Thần, Hộ Pháp Thần, Không Hành, Chư 

Thiên. Tôi một hôm trước bàn thờ Chư Thiên thắp đèn dầu thành tâm 

cầu nguyện. Không ngờ, đêm đó có một chuyện xảy ra không hiểu nổi, 

tôi cho rằng đây tối thiểu có thể cũng là sự gợi ý, tôi thấy rất lạ kỳ. 

 Ngày hôm sau, tỉnh dậy tôi trông thấy bấc đèn bị lộn ngược vào 

trong dầu, ngọn lửa đèn đã tắt ngúm từ lâu, vì chẳng ai trông thấy cả. 

 Tôi sao phải thắp đèn dầu tại bàn thờ Chư Thiên, đó chủ yếu là 

nhờ chiếc đèn dầu chiếu sáng Chư Thiên tôi phải đi qua lại chỗ Chư 

Thiên. Tôi muốn suy nghĩ viết về “Sự Biến Hiện Của Thiên Thượng Giới”. 

 Kể từ sau khi viết xong văn tập cuốn thứ 187 “Địa Ngục Biến Hiện 

Ký”, có rất nhiều độc giả tán thưởng, các đệ tử cũng nhận thấy rằng 

cuốn sách đó rất là hữu ích cho nhân tâm thế đạo ngày nay. 

 Nhân đó, có đệ tử đã đề nghị với tôi: “Sư Tôn, Thày đã viết Địa 

Ngục Biến Hiện Ký, vì sao Thày không viết luôn Biến Hiện Của Thiên 

Thượng Giới?”  

 “Đã viết về Địa ngục, cũng phải viết về Thiên đường” 

 “Không thể chỉ viết về ác, cũng phải có bài viết dạy về thiện, 

chứng nghiệm Chư Thiên mới đúng” 
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 Tôi đứng trước Chư Thiên thắp sáng một bát đèn dầu. Ý tôi muốn 

nói: “Nhờ ánh sáng của ngọn đèn dầu, tôi có thể thần hành, leo lên hết 

các nấc thang thứ bậc của Chư Thiên.” 

 Nhưng không tưởng nổi. Đèn dầu đã tắt mất rồi. 

 Tôi thần hành Chư Thiên trong tối đen, không trông thấy gì cả. Tôi 

rất buồn bã, tôi xưa nay trong pháp giới, có thể đi đi lại lại, tôi có thể 

đích thân đến gặp Minh Vương, dĩ nhiên giống thế có thể đích thân gặp 

Chư Thiên Thiên Chủ. Tuy nhiên vì sự kính trọng nên đã thắp đèn dầu 

sáng lên. Sự khó khăn ở đây là có phải nhân duyên viết sách không đầy 

đủ sao? 

 Sau này trong một lần thiền định, một vị “Tuệ Quang Đồng Tử” 

hiện ra trước tôi và bá cáo: “Liên Sinh Hoạt Phật Lư Thắng Ngạn, Ngài 

muốn viết về thứ bậc của Chư Thiên phải không? 

 Tôi đáp: “Đúng vậy.”  

Tuệ Quang Đồng Tử nói: “Tôi đến giúp Ngài đây.” 

“Giúp làm sao được, tôi nhân duyên không đủ. Ngọn đèn chiếu 

hiện Chư Thiên bị tắt rồi.  

Tuệ Quang Đồng Tử cười: “Chính Ngài đã đầy đủ vô lượng quang 

rồi, thiện quang, minh quang, diễm thắng quang, thắng tâm quang, hiện 

tiền quang, bất tư nghị quang, đại tuệ quang, vô tận quang, Phật quang. 

Với mười loại ánh sáng này, sao Ngài còn buồn bã không thể chiếu hiện 

Chư Thiên, ngọn đèn dầu của thế tục làm sao có thể so sánh kịp được?” 

Tôi hỏi: “Tuệ Quang Đồng Tử, ông từ đâu đến vậy?” 

Tuệ Quang Đồng Tử nhảy lên, nhảy vào thân thể tôi và nói lớn:  
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“Tôi tức là Ngài, Ngài tức là tôi.” Do đó, tôi tức nhờ vào Vô Lượng 

Quang, Thiện Quang, Minh Quang, Diễm Thắng Quang, Thắng Tâm 

Quang, Hiện Tiền Quang, Bất Tư Nghị Quang, Đại Tuệ Quang, Vô Tận 

Quang, Phật Quang để viết: “Chư Thiên Đích Giai Thệ.” (thứ bậc Chư 

Thiên) 

Nguyện cầu cho người đọc quyển sách này xa lìa Ác Đạo, được lên 

Thiên Thượng Giới, Tứ Thánh Giới, vĩnh hằng cực lạc. 

LIÊN SINH HOẠT PHẬT LƯ THẮNG NGẠN 

Sheng-yen Lu 

17102 NE 40th Ct. 

Redmond, WA 98052, USA.  
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CHƯỞNG ĐĂNG SỨ GIẢ (sứ giả cầm đèn) 

 Tổ Phụ Lư Xương nguyên quán là người thuộc tỉnh Phúc Kiến, 

trước tiên di chuyển đến ở Bành Hồ Tây Tự Tiểu Kỳ Giác, sau lại dọn 

đến Đài Loan Đài Loan Gia Nghĩa. 

 Lư Xương tại Gia Nghĩa kinh doanh về lúa gạo (xưởng xay gạo) và 

dầu ăn. Do kinh doanh đúng cách nên trở thành đại hộ. 

 Nghe nói những năm đó, gia sản của Tổ Phụ có đến bạc triệu, có 

ngay dãy phố toàn phòng ngủ và rất nhiều đất đai. Tổ Phụ chính thức 

cưới vợ, có 3 phòng. Có hơn nữa thì không biết. 

 Học thức của Tổ Phụ rất uyên bác, thích đọc sách, cho nên các con 

trai gái, đều được Tổ Phụ gửi ra ngoại quốc làm lưu học sinh. 

 Phụ thân của tôi, Lư Nhĩ Thuận là con của bà vợ thứ ba của Tổ 

Phụ, lúc Tổ Phụ 60 tuổi mới sinh phụ thân tôi nên mới có tên là Nhĩ 

Thuận.  

Khổng Phu Tử đã nói “lục thập nhi nhĩ thuận” (60 tuổi thì điều gì 

nghe thuận tai mới lọt được vào tai người nghe). 

Hành tích cả một đời của Tổ Phụ, tôi nghe không nhiều, các 

trưởng bối cũng ít đề cập đến. Một sự kiện duy nhất in sâu trong ý nghĩ 

của tôi, đó là ngày cuối cùng của mỗi năm. Tổ Phụ mang gom lại tất cả  

các giấy nợ suốt một năm, nhiều chất đống giống như ngọn núi nhỏ đốt 

hết thành tro tàn. Những tờ giấy nợ này ở đâu đây? Bởi vì những năm 

này có rất nhiều gia đình phải sống trong cảnh cùng quẫn, rất nhiều 

người không có cơm ăn. Tổ Phụ có hàng gạo, hàng dầu, lại có đất đai. 

Những người đến mua gạo, mua dầu, không có tiền, có thể mua viết 

giấy mua thiếu, chịu trước, có tiền sau sẽ hoàn trả lại. Nhưng có rất 
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nhiều người, đích thực không có tiền trả nợ. Tổ Phụ cũng không cho 

người đi tìm kiếm, để đòi nợ làm gì. Vào dịp cuối năm, Tổ Phụ mang các 

giấy khất nợ gom lại và hỏa thiêu. Cứ làm như vậy. 

Nghe nói, những người nghèo đến mua gạo, mua dầu, Tổ Phụ 

Không hề từ chối bán, Tổ Phụ giúp những nghèo rất nhiều, không kể số 

được. 

Lúc tôi được 26 tuổi, thì Diêu Trì Kim Mẫu mở Thiên Nhãn cho, 

nên rất muốn biết Tổ Phụ Lư Xương chuyển sinh về Thế Giới nào? 

Đường nào? Chợt một ngày, tôi trông thấy một ông già đi đến trước 

mặt trên tay cầm một ngọn đèn. Tôi nói “Đây là Chưởng Đăng Sứ Giả” 

(sứ giả cầm đèn), đèn chiếu vào mặt ông già và tôi, tôi bèn nhận ra ông 

già chính là Tổ Phụ Lư Xương. 

Tổ Phụ là Chưởng Đăng Sứ Giả của “Thiên Hà Thắng Cảnh Xứ” trên 

Thiên Thượng Giới. 

Sau này tôi có thể nhớ được nhân quả của chính mình, hiểu rõ về 

các loại Tứ Thánh, Lục Phàm, Thập Pháp. Tôi sinh ra từ Lư gia, Tổ Phụ là 

Chưởng Đăng Sứ Giả, giúp thêm cho tôi hạ sinh ra chốn nhân gian. Đây 

là vài chữ làm ấn chứng: 

Tổ Tiên hữu đức, phúc ấm tử tôn (Tổ Tiên có đức, con cháu được phúc) 

Tổ Tiên vô đức, họa lụy tử tôn (Tổ Tiên không đức, con cháu chịu họa). 

 Thánh cáo của Tổ Phụ (Sắc Trời ban cho Tổ Phụ) là: 

Thiên Hà Thắng Cảnh Xứ Tử Hà Cung Đăng Chỉ Điện Chưởng Đăng 

Sứ Giả. 

Tôi xin viết một câu kệ để ca tụng Tổ Phụ: 
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Đăng liệt Thiên cung. Giả hoàng nhật sắc minh kim điện 

Lư hương xạ nhiệt. Chư Tôn hiện toàn thân 

Cửu Thiên triêu Dương cung. Chúng thiện tề hoan yến 

Thiên y trọng quần. Đăng ảnh trung xuất hiện (hàng dãy đèn trên 

cung trời. Sắc đỏ, vàng, hồng làm sáng cung điện quí. Lư hương xông 

khói. Chư Tôn hiện toàn thân. Trên 9 tầng trời, buổi sáng ở Dương 

cung, những bậc thiện lành tề tựu liên hoan, yến tiệc. Quần áo nghiêm 

trang, xuất hiện trong ánh đèn). 

PHAN KỲ THÀNH CHỦ (Chủ thành Phan Kỳ).  

 Tại “Tứ Thiên Vương” vào ngày đi tuần hành thiên hạ, ở không 

trung tôi thấy trong mây có một hàng người ngựa, từ xa tới gần. 

 Cờ xí trận liệt, thị vệ nghiêm trang, trước đội ngũ có một chủ 

tướng cỡi con ngựa trắng lớn, tướng mạo trang nghiêm. Trên đầu đội 

Cửu Vân Kim Quán, mặc áo Giáng Quyên (sắc đỏ), ngoài mặc giáp trụ, 

chân đi giày triêu vân lý, uy võ dị thường. 

 Vị chủ tướng trông thấy tôi, lật người xuống ngựa, chắp hai tay, 

nói với tôi: “Lư Tôn Sư, lâu nay Ngài vẫn thường chứ?” 

 Tôi chú ý ông này, quen cũng không quen, cũng từng biết nhau. 

Ông ta nói: “Tôi là Đào…” 

 Tôi: “Ah!” và nghĩ được ra. Tôi hỏi: “Ông vì sao lại ở Tứ Thiên 

Vương Thiên?” 

 “Tôi hiện tại là Phan Kỳ thành Chủ, chính tại Tứ Thiên Vương 

Thiên, thuộc Bắc Tỳ Sa Môn.” 
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 “Ông phải đến Ma Ha Song Liên Trì Tịnh Thổ, sao lại ở Tứ Thiên 

Vương Thiên?” Ông này thẹn đỏ mặt nói: 

 “Chỉ tại vì luyến ái thê thiếp, chưa dứt bỏ được thê thiếp.” 

 Tôi chú ý đến sau Phan Kỳ thành Chủ, có chiếc xe kéo, khi màn che 

cửa xe mở, tôi thấy một người đẹp 28 tuổi ngồi bên trong xe, dung mạo 

tuyệt đẹp, trang sức hồng diễm lệ. 

 Vị Phan Kỳ thành Chủ này, họ Đào. Khi còn tại thế gian là đệ tử 

của tôi, là một vị đại thương mại. Vị này cưới người vợ thứ nhất, vợ 

chết. Lại cưới người vợ thứ hai, người vợ này ly dị. Vị này lại cưới người 

vợ thứ ba, hai vợ chồng ân ái. Đào đệ tử, thích tu hành, mỗi ngày mỗi 

tu, tâm địa sáng sủa, đã có rất nhiều chứng nghiệm tương ứng. Mỗi khi 

gặp Tôn Sư, luôn cung kính dâng lễ phẩm, trải qua rất nhiều năm không 

gián đoạn. Tâm địa của đệ tử họ Đào, như mặt trời, mặt trăng, Bản Tôn 

cũng đã tương ứng. 

 Sau này, đệ tử Đào cưới người vợ thứ 3. Vị này rất thương yêu vợ 

con, như keo như sơn gắn bó, không xa nhau từng khắc. Nhưng người 

vợ lại tin vào dị giáo, Đào đệ tử không muốn làm buồn lòng vợ, nên 

cùng vợ đi theo dị giáo, đây cũng là chuyện thường tình.  

Vợ nói: “Không được đi gặp Lư Sư Tôn, không được đi chùa Phật, 

không được tái tu pháp của Lư Sư Tôn.” Đào đệ tử chỉ biết tuân theo. 

Bàn thờ cũng đã sớm dẹp bỏ.  

Sau này Đào đệ tử lén lút lợi dụng thời gian rảnh ngẫu nhiên mới 

gặp Sư Tôn một lần, Đào đệ tử không còn tu pháp nữa, định để một nơi 

khác mới gặp mặt, có vợ con một bên cũng chẳng dám đến gặp. Đào đệ 

tử tuy tin vào dị giáo, tham ái thê tử, nhưng tâm không hư hỏng, buông 

thả. Ông ta thâm tín vào đạo lý. 
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Sau khi Đào đệ tử tạ thế, người con gái lén lút chạy đến tôi báo 

cáo: “Cha tôi kỳ thực lại rất tin Lư Sư Tôn.” Tôi đã vì Đào đệ tử mà niệm 

Phật cho ông ta. 

Đào đệ tử lễ dị giáo, trở thành nghi thức. Tuy Đào không thủy 

chung như nhất tu pháp, cũng không thủy chung như nhất quy y Sư 

Tôn, thậm chí còn trở thành tín đồ dị giáo, nhưng Đào không nhục mạ 

Chân Phật Tông. Nhưng Đào có nhân duyên tu tập “Bản Tôn Tương 

Ứng”, có nhân duyên cúng dường Sư Tôn nhiều năm. 

Lạc tu thập thiện nhân, ư tha vô thương hại 

Chư Thiên diệc hộ trì, đắc sinh Tứ Vương Thiên 

Sau khi Đào vãng sanh thì trở thành “Phan Kỳ Thành Chủ.” 

Tôi có một câu hỏi để hỏi vị đệ tử Thánh của tôi: 

“Phật pháp và Thê thiếp, ông có phương pháp nào mà được vẹn 

toàn cả hai?” 

TÂM TÍNH NHU HÒA. 

 Mọi người đều biết, khi Thích Ca Mâu Ni Phật đản sinh, mẹ của 

Ngài sau 7 ngày thì tạ thế, Ma Da phu nhân, lập tức vãng sanh “Đao Lợi 

Thiên”. Chúng ta xem lại: Phật Đà đã chọn giáng sinh tại đất nước Thích 

Ca, Quốc Vương Tịnh Phạn Vương là Thánh Nhân chi Vương, cũng chính 

là “Minh Quân”. Phu nhân của vua thông minh, trí tuệ, đầy đủ “nhu hoà 

tâm”. Ma Da phu nhân sinh hạ Phật Đà, 7 ngày sau đó vãng sinh “Đao 

Lợi Thiên”, lý do chính là “nhu hòa tâm”. Có một câu kệ nói: 

Ư phụ mẫu Tam Bảo, cung kính tùy năng thi 

Cụ nhẫn nhục, nhu hòa, đắc sinh Đao Lợi Thiên. 
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Ở Đao Lợi Thiên tôi trông thấy một nhân vật mọi người đều biết, bà 

chính là nữ tu Ấn Độ “Thánh Đào Lệ Sa” vãng sinh, tức vãng sinh Đao 

Lợi Thiên. Bà vãng sinh bởi hai nguyên nhân: 1/ tịnh cư (sống thanh 

tịnh), 2/ nhu hòa tâm (tâm hiền lành). 

Đối với Thánh Đào Lệ Sa, bản nhân phi thường tôn kính. 

Ngài nói; “Mỗi chúng sinh trong thiên hạ, bất kể giàu nghèo, bẩn 

thỉu như thế nào, tôi đều phục vụ hoàn toàn giống như Thượng Đế.” 

Thánh Đào Lệ Sa, dùng tâm nhu hòa của Ngài mà xem mỗi sinh 

mạng thành một vị Thượng Đế, đã làm cho tôi thật ấn tượng 

(impressive)! Cho nên Bà đã vãng sanh tại Đao Lợi Thiên. 

Chúng ta hiểu rằng trung ương của Đao Lợi Thiên là “Đế Thích 

Thiên”, tám Trời của 4 phương hợp lại thành “Trời thứ 33”. 

Tôi nhớ Đức Gia Tô, bị sự phán xét của thế nhân, công phu nhẫn 

nhục của Đức Chúa thật tuyệt vời, không biện bạch một câu nào. Khi bị 

đóng đinh trên Thập Tự Giá, Đức Gia Tô nói: “Kính xin Thượng Đế tha 

thứ cho họ, bởi vì những gì họ làm, họ thật không hay biết gì cả.” Đức 

Gia Tô đã có đầy đủ: 1/ sự nhẫn nhục, 2/ nhu hòa tâm. Xin được hỏi, khi 

Đức Chúa thăng Thiên thì thăng đến cung trời nào vậy? 

Tôi có một đệ tử họ là Lâm, tên Hoành Hoằng, tính khí rất hung 

bạo. Từng tham gia bè phái, lưu manh. Đối với cha mẹ hết sức hỗn 

xược, ngôn ngữ thô bạo, thậm chí bạo hành, sau khi quy y tôi, tôi chỉ 

dạy anh này một câu “nhu hòa tâm.” 

Sau khi đệ tử Hoằng quy y, mộng thấy sứ giả mặc áo giáp vàng, 

mặt đen như sơn áp giải Hoằng xuống địa ngục tham quan. Hoằng thấy 

một địa ngục là”Oạt Tâm Địa Ngục” (địa ngục móc tim), địa ngục các 
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chúng sinh tim bị móc ra, máu chảy ròng ròng, làm cho Hoằng sợ quá, 

mặt mũi xanh lè. 

Hoằng hỏi: “Vì sao móc tim ra?”  

Kim giáp ký giả đáp: “Tâm không nhu hòa, hỗn láo với cha mẹ, 

tâm cực hung tàn, đều phải ở địa ngục này. Tương lai nhà ngươi cũng 

sẽ vào địa ngục này.” 

Lâm hoành Hoằng nghe thế, toàn thân run rẩy. 

Từ đó trở về sau, Lâm hoành Hoằng biến cải cuộc đời của anh ta, 

phụng dưỡng mẹ cha rất là hiếu thuận, nhà chia tài sản, tự nguyện ở 

nơi nhà nhỏ bé, đối đãi người khác vui vẻ, tươi cười, phát huy hết mức 

“nhu hòa tâm”, trong khi bị bệnh, anh vẫn săn sóc cho người khác đang 

bệnh. Anh cũng dạy người khác về “nhu hòa tâm”. Sau khi Hoằng qua 

đời, tôi thấy anh ở Đao Lợi Thiên. 

Tôi bây giờ xin hỏi Thánh đệ tử, chính Sư Tôn, bản nhân đây phải 

chịu báng bổ, làm nhục nhã tối đa, đối phương dùng những lời lẽ đay 

nghiến, chua cay, nghiệt ngã, hoặc bị những việc hết sức nhục nhã. Tôi 

phải xử dụng bạo để ngừng bạo, mắt đối mắt, răng đối răng, hay là im 

lặng không nói một lời, lấy “nhu hòa tâm” để tu pháp giải oan đây? Mọi 

người tưởng tượng xem! 

KHÔNG CƯ ĐỆ NHẤT THIÊN (Thiên thứ nhất ở trên không) 

Chúng ta hiểu được, trong các Chư Thiên, A Tu La Thiên cư trú 

nhiều ở đáy biển, Tứ Thiên Vương Thiên ở lưng chừng nửa Tu Di Sơn, 

Đao Lợi Thiên ở đỉnh núi Tu Di, phân bố ra , cộng 33 Thiên (trời), đều là 

“Địa Cư Thiên”.  
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Chư Thiên ở phía trên đi lên, từ Diễm Ma Thiên đến Sắc Cứu Cánh 

Thiên, tất cả lấy không trung làm cung điện để cư trú, là Không Cư 

Thiên 

Đệ nhất Thiên cư trú trên không này, chính là Diễm Ma Thiên. 

Cá nhân tôi thấy rằng Diễm Ma Thiên này, tồn tại trong im lặng, 

không có một tí danh vọng nào, cũng rất ít người biết, không có người 

nào nghiên cứu, cho dù có biết cũng không chú ý tới quá khứ. 

Sau này, tôi phát giác ra Diễm Ma Thiên mới thật là to lớn, không 

đơn giản. Diễm Ma Thiên này chứa đựng sự bí mật lớn. 

1/ Thiên này là Âm Nhạc Thiên, Thiên nhạc không bao giờ dứt. 

2/ Thiên này là Khoái Lạc Thiên, khoái lạc không dứt. 

3/ Thiên này là Tri Túc Thiên, thường lạc không dứt. 

Tại Thiên này, tôi gặp một đồng tử, trên thân đồng tử này có kim 

quang (ánh sáng vàng), đồng tử gọi tôi: “Lư Tôn Sư!” 

Tôi hỏi: “Sao anh biết tôi?” 

Đồng tử đáp lại: “Tôi đến từ Thải Hồng sơn trang, Ngài là Sư Tôn 

của tôi mà.” Tôi gãi đầu không hiểu ra sao cả. 

Đồng tử bèn cười nói: “Tôi nguyên là đứa bé sơ sinh tại Thải Hồng 

sơn trang, bé chết đuối, thai nhi chưa sinh bị cha mẹ quăng đi, trú ngụ 

tại Thải Hồng sơn trang, sau này toàn thể anh nhi tất cả qui y Lư Sư 

Tôn.”  

Tôi hỏi: “Sao anh đến đây?” 
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Đồng tử: “Có một lần, ngẫu nhiên tôi nghe Lư Sư Tôn thuyết pháp, 

nói về “vô tránh” (sống với lý “KHÔNG”, không dinh líu với mọi vật, mọi 

người khác), lúc bấy giờ tâm tôi rất oán hận bèn bình dịu ngay. Lại nghe 

Sư Tôn thuyết pháp, nói về “tri túc” (biết đủ), tôi bèn lui về ở trong 

nham động của sơn trang. 

“Anh ở trong nham động làm gì?” 

“Chỉ tư duy về 4 chữ Vô Tránh và Tri Túc. Lúc này, tôi dùng thời 

gian yên tĩnh để suy tư nhiều, thời gian cùng các anh linh (linh hồn trẻ 

bị bỏ) khác, gây ồn ào ít đi, tôi sống yên ổn trong nham động, khuyến 

khích các anh nhi khác đừng oán hận nữa, đừng làm thương hại người 

khác. Do Tri Túc nên tôi vui sướng, hạnh phúc vô tận, tôi không nghĩ 

đến quá khứ, cũng chẳng nghĩ đến tương lai.” 

“Sau này như thế nào?” 

“Sau này tôi phát giác ra thân tâm tôi rơi đâu mất, chỉ còn lại một 

điểm linh quang (điểm sáng), trong không trung tôi an trụ trong sự sáng 

sủa và đột nhiên xuất sinh tại “Diễm Ma Thiên” 

Tôi hỏi: “Thiên này như thế nào?” 

“Xướng ca khoái lạc” 

“Khoái lạc như thế nào?” 

“Như đồng tử tâm” (như tâm đứa trẻ). Đồng tử bá cáo với tôi: 

“Đệ nhất Thiên Diễm Ma Thiên, sống trên không trung này cũng 

như trên Cực Lạc Thế Giới vậy.” 

Tôi thoạt nghe vậy, không thể không ngạc nhiên, sống tại Diễm 

Ma Thiên lại giống như sống tại Cực Lạc thế giới, sự thể này từ xưa nay 
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tôi chưa từng nghe bao giờ, nhưng nay nói ra từ miệng một đứa trẻ thì 

không thể không tin được. Có một câu kệ nói: 

Tự bất lạc phẫn tránh, khuyến tha lệnh hoà thuận 

Thuần thiện tu thiện nhân, đắc sinh Diễm Ma Thiên 

Từ hỉ vô thương sát, hòa nhan ly ái tăng 

Thuần thiện thủ thi la, đắc sinh Diễm Ma Giới. 

(từ không sướng, phẫn uất, tranh cãi, khuyên người khác hòa 

thuận – chỉ tu thiện nhân thanh tịnh, được sinh vào Diễm Ma Thiên - từ 

bi hỉ xả, nhan sắc an hòa, xa lìa yêu ghét - thuần thiện giữ giới cấm, 

được sinh vào thế giới Ma Thiên) 

Thật không ngờ, tôi đã nói đến “vô tránh” và “tri túc” mà một cậu 

bé nghe pháp được khai ngộ, sinh vào trong cung Diễm Ma Thiên. 

Nhưng những người tại thế gian này, các đại sư ăn nói ầm ĩ, thượng 

nhân, Phật sống, thượng sư, đại thiện thi thức, hành giả, nếu như còn 

tranh giành qua lại, ầm ầm qua lại, cãi cọ qua lại, há không biết mắc cở 

vì không có đất dung thân sao? 

Thật thà mà nói, tôi thích Diễm Ma Thiên, tôi “tri túc”, tôi “vô 

tránh”. Tôi lại rất thích vui sướng, tôi rất ca tụng Diễm Ma Thiên. 

KHOÁI LẠC BIẾN HÓA. 

 Tôi có một đệ tử, pháp danh Liên Liên, sau khi tạ thế đệ tử này 

đến Hoá Lạc Thiên. 

 Tôi hỏi: “Tại sao lại đi đến Hóa Lạc Thiên?” 

 Liên Liên đáp lại: “Nhờ lực gia trì của Sư Tôn, nên tôi được vãng 

sinh tại Hóa Lạc Thiên, lý do tâm tôi thích du hí”. Liên Liên tại Hóa Lạc 
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Thiên mời tôi dự yến Tiên, đương nhiên mời tôi những món ăn ngon 

trên thượng giới, trần gian không có. 

 Liên Liên nói: “Chưởng đăng, ah!” Kết quả trên hư không xuất 

hiện cuộn ánh sáng, giống như thổi bong bóng lưu chuyển trên dưới, 

trái phải, biến hóa nhiều màu sắc, rất đẹp mắt. 

 Liên Liên nói: “Sư Tôn thích loại âm nhạc gì?” Tôi trong một lúc 

chưa trả lời được. 

 “Sư Tôn đã từng ẩn mình ở nơi có suối nước lớn, nên mở âm nhạc 

của nơi suối nước lớn.” Tức thì ghi-ta nghe “Đing Đoong”, Đing-Đoong”, 

cuối cùng là “Nam Hải chi Ca”. Đại địa bị nước biển tịnh hóa, hoa tươi 

phân bố đầy khắp. Trên trời dùng cầu vồng màu sặc sỡ để trang hoàng, 

dưới đất lấy mưa tô điểm. Kết thành rất nhiều, đầy khắp những trái 

dưa hồng ngọt ngào, tôi hiến dâng lên trên tất cả, ánh sáng và hoa tươi, 

làm cho tất cả các chúng sinh sung sướng hạnh phúc vô bờ bến. 

 Liên Liên nói: “Có ca mà không múa thì không được, chúng ta mời 

Thường Nga khiêu vũ!” Chỉ một lát sau, một người đẹp vùn vụt bay đến 

lưng thon thả, nhẹ nhàng, yêu kiều, nhảy múa Nghê Thường trong bài 

Nam Hải chi Ca, quay liệng, nhanh nhẹn, phối hợp với âm nhạc của đại 

địa. Tôi hỏi: “Có phải thật Thường Nga đó không?” 

 Nga Thường đáp: “Tôi từ cung Quảng Hàn tới” 

 Âm thanh nghe như tiếng chuông bạc, êm tai vô cùng! 

 Liên Liên nói: “Chúng tôi ăn yến tiệc rất thanh bình, không giống 

như đến mây nước vùng A Lý Sơn tại Đài Loan đâu.” 

 Chỉ trong nháy mắt yến tiên đã bày sẵn sàng trên vùng mây nước 

của A Lý Sơn. Chúng tôi đạp trên mây như đi trên đất bằng, bốn chung 
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quanh như sương như khói, biến hóa đủ kiểu, thật như cảnh đẹp tự 

nhiên vậy.  

 Lại được thấy nhiều Thiên Nữ, diện mạo đẹp lạ thường, thân thể 

nhẹ nhàng như mây, như sương mờ, môi đỏ mấp-máy, sóng mắt gợn 

tình, thật là tuyệt đẹp. Nếu như kẻ nào bị động tâm muốn chiếm đoạt 

thì tức tốc ngưng ý nghĩ ngay. Yến tiên kết thúc, chúng tôi lại quay về 

Hóa Lạc Thiên. 

 Bài ca Nam Hải không nghe nữa, Nga Thường và Thiên Nữ đều 

không thấy nữa. Trong Hóa Lạc Thiên chỉ còn một mình Liên Liên và tôi 

ngồi. Tôi hỏi: “Tại sao như thế?” 

 Liên Liên đáp: “Tự tính thường thích lạc thú thay đổi.” 

 “Làm sao đến được Thiên Cung này?”  

 “Chúng tôi đối với ngũ dục (1) không tham lam, vẫn cứ giữ lấy giới 

luật, không tới gần không xa lìa, phải trở thành một loại du hí. Nếu như 

là người tu xuất gia, nghiêm thủ giới luật, nhưng không ở trong núi, chỉ 

ở nơi thành thị náo nhiệt, sắc thanh hương vị xúc, chỉ là hoa trong mắt, 

tâm không trụ vào thì cũng sinh vào Hóa Lạc Thiên. 

 “Thiên đăng này?” – “Biến hóa của lửa” 

 “Ca này?” – “Biến hóa của gió” 

 “Nghê Thường mỹ nữ này?” – “Biến hóa của nước” 

 “Tiên yến thay đổi vị trí?” – “Biến hóa của đất” 

 Tôi nhân đó bèn hỏi Thánh đệ tử: “Biến hóa trong Hóa Lạc Thiên, 

anh càng có nhiều sự biến hóa tuyệt diệu nữa?” (Sư Tôn cảm thấy vui 

như thế nào) 
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VÌ SAO BIẾN HỊÊN LÀM MA VƯƠNG. 

 Lẽ ra nói, Trời cao nhất của Dục Giới là Trời thứ 6 “Tha Hóa Tự Tại 

Thiên”. Phật Đà đã từng nói: “Vua trong các vua là Đệ Lục Thiên Vương, 

Thánh trong các Thánh là Đại Giác Phật Đà.” Đệ Lục Thiên Vương làm 

cho con người ngưỡng mộ, thèm muốn. Có câu kệ nói: 

Thị chư Thượng hữu tình, cụ sa môn Phạm hạnh, tăng trưởng giải 

thoát nhân, đắc sinh Tha Hóa Thiên. 

Thượng căn hữu tình loại, trì giới diệc tối thượng, công đức siêu 

việt tiền, sinh Tha Hóa Tự Tại. 

Dục Giới Đệ Lục Thiên là vô cùng tôn vinh; Dục Giới Đệ Lục Thiên 

rất là Vô Thượng. 

Theo tôi được biết, tôi có một người đệ tử, pháp danh Liên Vĩnh, 

ông ta sẽ vãng sinh Tha Hóa Tự Tại Thiên. Tại sao ông ta vãng sinh: 

1/ Trì giới tối cẩn (cẩn thận); 2/ Công đức siêu việt; 3/ Dục siêu thế gian. 

 Vị Liên Vĩnh này có đầy đủ 3 điều kiện kể trên, cho nên không nghi 

ngờ gì, ông ta sẽ đến trước Tha Hóa Tự Tại Thiên. 

 Trì Giới, công đức, siêu thế gian là đã đầy đủ, nhưng vì sao Tha 

Hóa Tự Tại Thiên lại trở thành “Ma Cung?” Người được thăng lên Tha 

Hóa Tự Tại Thiên trở thành con cháu của Ma, đây quả là đại vấn đề khó 

hiểu. Chúng ta lại thấy: “Tha Hóa Tự Tại Thiên Tử Ma, tức Tự Tại Thiên 

Ma, Ma Vương  Đệ Lục Thiên của Dục Giới, có thể hại người làm việc 

thiện.” Loại Thiên Ma này có thần lực, có thể làm người tu pháp xuất 

thế, tạo ra ma nạn, tạo ra đủ loại chướng ngại, để hại người tu đạo. 
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 Ma Vương tên là Ba Tuần. Dưới Ma Vương có ma trai, ma gái, ma 

dân. Nhưng mà căn cứ theo “Duy Ma Kinh, bất tư nghị phẩm” lại có 

một câu nói: “Duy Ma Cật cáo Đại Ca Diếp, nhân giả, thập phương vô 

lượng a-tăng -kỳ thế giới trung tác Ma Vương giả, đa thị trú bất khả tư 

nghị Giải Thoát Bồ Tát, dĩ phương tiện lực giáo hóa chúng sinh, hiện tác 

Ma Vương.” (Duy Ma Cật bá cáo Ca Diếp rằng những người làm Ma 

Vương ở vô lượng a-tăng -kỳ thế giới, đa số là không thể nghĩ bàn các 

Giải Thoát Bồ Tát lấy lực làm phương tiện để giáo hóa chúng sinh, hiện 

nay làm Ma Vương) 

 Theo Đại Thừa mà nói Ma Vương là Thâm Địa Bồ Tát biến hiện, lấy 

đại phương tiện lực giáo hóa chúng sinh.  

 Không có ma thì không thể nào thành Phật được. 

 Được rồi! Chúng ta bây giờ thảo luận về Liên Vĩnh.  

 Anh ta nói: “Tôi trì giới số 1, không ai có thể so sánh được.” 

 Anh ta nói: “Công đức bố thí của tôi đệ 1, công đức ai lớn so được 

với của tôi.” 

 Anh ta nói: “Tôi vượt lên trên thế gian, tu hành xưng đệ 1, thế 

nhân đều nhỏ bé, độc nhất tôi là vĩ đại.”  

 Do tạo “nhân” như trên mà anh ta bị mắc 3 bệnh lớn: 1/ Tự đại; 

2/ Cuồng ngạo 3/ Cố chấp. 

 Anh ta duy nhất vãng sanh tại Tha Hóa Tự Tại Thiên để trở thành 

đệ nhất Ma Vương cuồng vọng. Mọi người cứ suy nghĩ xem, vào năm 

Phật Đà thành đạo, Ma cung chấn động, Ma Vương khuyên Phật Đà 

mau mau nhập Niết Bàn, nguyên nhân chủ yếu là Ma Vương không 

muốn có người nào vượt hơn mình. 
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 Đây là loại Ma Vương luôn luôn tự nhận mình đắc được Đạo Vô 

Thượng, tự xưng mình là nhất, không ai theo kịp. Nếu ai thành đạo 

chúng bèn gây trở ngại. 

 Ma Vương của Dục Giới Đệ Lục Thiên “Tha Hóa Tự Tại Thiên” 

đứng trên đỉnh Dục Giới, không ai hy vọng hơn hắn ta được. 

 Tự đại thành Ma, cuồng ngạo thành Ma, cố chấp thành Ma. Đây 

chính là các “nhân” Ma. Tôi nay xin nêu câu hỏi với Thánh đệ tử, quý vị 

xem trên thế gian những người tu hành trước mắt, còn có nhiều người, 

tự cho mình tu hành Thánh Đế đệ nhất, tự cho mình là người độc nhất 

chứng ngộ mà thôi, tự cho mình có công đức đệ nhất, xin đề cử tên họ 

của những người đó và âm thầm bá cáo cho tôi biết. 

LẤY “DÂM” ĐỂ PHÂN BỊÊT DỤC GIỚI LỤC THIÊN. 

 Những người học tập Phật Pháp đều biết: 

 Giữ năm giới thì sinh tại nhân gian, thực hành 10 thiện thì được 

thăng Thiên Giới.  Rất nhiều người học Phật cũng đều biết, Dục Giới Lục 

Thiên, vì sao là Dục Giới? Tại vì Trời xu hướng hữu tình, là hữu tình về 

Dục, cho nên mới gọi là “Dục Giới Thiên”. Trong Lục Dục Thiên có Xúc, 

có Ý, có Thực.  

 Dục Giới Thiên là có “giai hào” (đồ ăn ngon), có “Tiên yến”, có 

“Quỳnh tương”, có “Ngọc dịch”, có “Cam lồ”, có”Tiên vị”. 

 Dục Giới Thiên có “ý niệm”, Hỷ Lạc Thiên hứng thú nhiều, buồn 

rầu, đau khổ rất ít, cơ hồ không có. 

 Dục Giới Thiên có “cảm xúc”. Người học Phật lấy “Dâm Dục” để 

phân biệt thứ bậc cao thấp của Dục Giới Lục Thiên. Có những người học 

Phật cho rằng lấy “Dâm Dục” phân biệt Dục Giới Lục Thiên là “chí lý”.  
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 Sự  “Dâm Dục” của “Tứ Thiên Vương Thiên” và “Đao Lợi Thiên” 

cũng giống như nhân gian, hai dâm căn của nam nữ, cùng nhau giao 

hợp, giao hợp có xúc lạc (cảm xúc sung sướng), đây cũng là đệ nhất 

Thiên thú, là Dục của giống hữu tình. 

 Lại lên “Diễm Ma Thiên”, sự giao hợp nam nữ ở cung Trời này 

không có, hai người nam nữ ôm nhau (ủng bão), do “ủng bão” (ôm 

nhau) để tạo ra xúc lạc (cảm xúc sung sướng) là Thiên thú. 

 Lên nữa, “Đâu Suất Thiên”, nam nữ chỉ cần tay dắt tay nhau, do 

tay sinh ra xúc lạc mà thành “dâm dục”. 

 Lại lên “Hóa Lạc Thiên”, hai người nam nữ chỉ cần mỉm cười với 

nhau thì sinh ra dục vọng thỏa mãn, đầy đủ. 

 Lại lên “Tha Hóa Tự Tại Thiên”, nam nữ chỉ cần một mắt nhìn lên 

(ngước lên) thì sản sinh ra “dâm lạc tương thị” (thú dâm do cùng nhìn 

nhau), dục vọng thỏa mãn, đầy đủ, đây là Trời Dục Giới cao nhất. 

 Có người hỏi tôi: “Dục Giới Thiên có ăn Tiên vị, có đại tiểu tiện 

không?” 

 Tôi đáp: “Ăn Tiên yến, Tiên vị tiêu hóa ngay thành chi tiết (vụn, 

nhỏ), không có đại tiểu tiện.” 

 Có người hỏi tôi: “Dục Giới Thiên có ý niệm hỉ lạc (vui sướng), khó 

mà không có ý niệm không sầu khổ?” 

 Tôi đáp: “Thấy, nghe đều vui đều sướng, trên Trời không sầu khổ, 

cho nên không có ý niệm về sầu khổ.” (trừ khi Thiên phúc hưởng đã 

hết). Có người lại hỏi tôi: “Tha Hóa Tự Tại Thiên chỉ nhìn nhau, Hóa Lạc 

Thiên chỉ mỉm cười, Đâu Xuất Thiên chỉ dắt tay nhau, Diễm Ma Thiên 

chỉ ôm nhau, đương nhiên không có sinh sản. Nhưng Đao Lợi Thiên và 
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Tứ Thiên Vương Thiên hai dâm căn cùng nhau giao hợp, họ có sinh ra 

trai gái không?” 

 Tôi đáp: “Ở Lục Dục Thiên tất cả còn hữu tình dục cũng chính là ý 

niệm dâm tồn tại, nhưng hai dâm căn khi giao hợp chỉ xuất khí, không 

xuất tinh, noãn, nên không có thai tạng sinh trai gái.” 

 Tôi bổ sung: “Tuy nhiên người trên Trời nghĩ cần có trai gái, con 

trai thì tại dưới đầu gối Thiên nam hóa sinh xuất ra, con gái thì ở trong 

đùi Thiên nữ hóa sinh xuất ra.” 

 Có người lại hỏi tôi: “Na Tra Tam Thái Tử, ông ta là Thần Tiên thịt 

chia sẻ của mẹ, xương chia sẻ từ cha, chỉ còn lại tinh linh, sư phụ của 

ông hái lá hoa sen làm thịt, hái thân sen làm xương, vậy thì tinh linh 

nương hoa sen mà sinh, là hoa sen hóa sinh, xin được hỏi Sư Tôn vì sao 

có thể như thế được?” 

 Tôi đáp: “Đây tức là Thiên thú hóa sinh.” 

 Tôi hiện nay có một vấn đề hỏi Thánh đệ tử: Tôi, Liên Sinh Hoạt 

Phật Lư Thắng Ngạn, khi khai Thiên nhãn, trông thấy trên Thượng giới 

một vị Liên Hoa Đồng Tử Đại Bạch Quang (ánh sáng trắng lớn). Liên Hoa 

Đồng Tử chính là Lư Thắng Ngạn, Lư Thắng Ngạn chính là Liên Hoa Đồng 

Tử. Thử hỏi: “Trong 2 vị thì vị nào mới là Tôi?” (xin lại luận lại sự này). 

DỤC GIỚI THIÊN TỨC LÀ ĐẠI LẠC THIÊN. 

 Tôi thường nói: “Dục Giới Lục Thiên khả dĩ gọi là Đại Lạc Thiên 

Cung.” Thiên Đường xưa nay chính là chí lạc cảnh giới (cảnh giới hết sức 

sung sướng). Tôi thường đề cử “Kì Bà” làm ví dụ: 

 Khi Thích Ca Mâu Ni Phật còn tại thế, thành Vương Xá có một vị 

thày thuốc nổi tiếng, chính là Kì Bà, vị danh y này có thể làm sống 
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người, cứu người vô số. Danh Y có: “Kì Bà Mạch Kinh”, “Kì Bà Lục Thập 

Tứ Vấn”, “Kì Bà Ngũ Tạng Luận”. 

 Vị danh y của thành Vương Xá này có đặc biệt tài trị bệnh thật 

tuyệt diệu, những người được ông ta cứu sống thực sự rất nhiều. Kì Bà 

thậm chí có khả năng nghe âm thanh, rồi biết người đó sẽ chuyển sinh 

về cảnh giới nào. Theo truyền thuyết, Kì Bà gõ vào 5 chiếc đầu lâu mà 

biết được người nào đi địa ngục, người nào làm quỷ đói, súc sinh và 

thiên nhân (lên trời). Trong đó có một chiếc đầu lâu, ông không biết 

người đó sinh về đâu, vì lý do nghe không ra được thì hóa ra người này 

chuyển sinh thành A La Hán. Kì Bà khi còn tại thế là đệ tử của Mục Kiền 

Liên. Kì Bà sau khi chết vãng sinh vào Đao Lợi Thiên của Dục Giới Thiên, 

trở thành Đế Thích Thiên của 10 đại Thiên Tử. Mười đại Thiên Tử này là: 

1/ Nhân Đà La, 2/ Cù Di, 3/ Bì Lâu, 4/ Bì Lâu Bà Đề, 5/ Đà La, 6/ Bà La, 7/ 

Kì Bà, 8/ Linh Ê Ngôi, 9/ Vật La, 10/ Nan Đầu. 

 Có lần Mục Kiền Liên gặp sự rất khó khăn về y thuật, Mục Kiền 

Liên phải thăng lên Đao Lợi Thiên tìm Kì Bà. Mục Kiền Liên là sư phụ, Kì 

Bà là đồ đệ. Nhưng khi Mục Kiền Liên đến Kì Bà đã buộc ngựa vào xe 

rong ruổi, chính để kịp tham gia vào Khoái Lạc Thắng hội tại Viên Lâm. 

Kì Bà trông thấy sư phụ Mục Kiền Liên đi đến, nhưng cứ tiếp tục đánh 

xe ngựa chạy mà không ngừng, tìm vui là trọng yếu, chỉ kịp gật đầu 

chào và cứ thế cho xe chạy nhanh đi! Tôn giả Mục Kiền Liên chỉ biết lắc 

đầu than vãn mãi không thôi! Điều này chứng minh rằng “Dục Giới 

Thiên là Đại Lạc Thiên”. 

 Dục Giới Thiên là cảnh giới cho người thế gian hưởng quả báo 

tuyệt diệu. Đó là nơi tối thắng, tối lạc, tối thiện, tối cao. Tối lạc là gì? 

 Người nữ ở Dục Giới Lục Thiên là Thiên nữ, thế gian không thể so 

sánh, tuyệt đẹp, tuyệt diễm lệ, tuyệt thơm tho, tuyệt yểu điệu, tuyệt 
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nhu thuận. Cầu vồng trên Trời tuyệt tươi đẹp, Thiên cung là thất bảo, 

Thiên y tuyệt thơm tho, thanh khiết, Thiên thực tuyệt thơm ngon, Thiên 

quán (mũ) tuyệt đẹp, Thiên hoa tuyệt thơm đẹp, Thiên nhạc âm thanh 

tuyệt diệu, Thiên họa không đâu vượt trội, Thiên thọ vô cùng kiếp, 

Thiên đức đều như ý. Thiên cơ tự nhiên phát, Thiên hành như ý niệm. 

 Nếu như muốn tôi tả về sự khoái lạc của Lục Dục Thiên, khả năng 

với cây bút này tôi không thể tường thuật hết được. Mọi người khả dĩ 

suy nghĩ thế này những gì rất sung sướng của nhân gian thì ở Lục Dục 

Thiên Cung đều có, vả lại càng dài lâu hơn nữa, càng đẹp đẽ hơn nữa, 

càng thú vị hơn nữa, không đâu có thể so sánh, càng quang minh thù 

thắng. Tôi có một lần khi thăng tòa thuyết pháp, từng nói: “Tôi giống 

như Thần Tiên vậy!” Đây tức là sự chứng nghiệm về đại lạc (đại sung 

sướng) vậy! Một kẻ tu hành của thế gian muốn chứng minh chính mình 

đã đến được đại lạc cảnh giới thì phải như thế nào để chứng minh điều 

này? Như thế nào là đại lạc (rất sung sướng)? 

 Chúng ta là những người tu hành, không thể chỉ đến Đại Lạc Thiên 

rồi ngừng ở đó mà phải vượt lên khỏi Đại Lạc, tu tứ thiền bát định, phát 

triển tứ vô lượng tâm, chứng lục thần thông, ngộ Đại Thừa Chủng Trí, 

vượt thoát ra tam giới Thiên. 

LỤC DỤC THIÊN CUNG KHÔNG THỂ CƯ TRÚ LÂU DÀI. 

 Chúng ta là những người học Phật đều biết Lục Dục Thiên Cung 

không thể ở lâu được, thậm chí là nơi không được vào, thậm chí là đề 

tài không được nhắc nhở, tương đối quá mạnh bạo, đối với Dục Lục 

Thiên nên cười nhạt. 
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 Tuy nhiên, theo ý kiến của cá nhân tôi vẫn là Lục Dục Thiên không 

thể ở lâu được, nhưng cũng chẳng phải liên đề chẳng nhắc lại nữa, cũng 

chẳng phải cười nhạt với Lục Dục Thiên. Vì sao không thể ở lâu? 

 Phải biết rằng phúc báo tại Lục Dục Thiên làm cho người ta khi đã 

nhập vào trở nên như mê như say, muốn Tiên muốn tử. Hưởng lạc do 

thiên phúc là đại lạc, một khi vào Lục Dục Thiên Cung, dù không muốn 

hưởng lạc cũng khó khăn. Nghe nói rằng lạc vô thời: khoái lạc từng giây, 

từng phút, lạc vô gián: đại lạc không gián đoạn, lạc vô địa: khoái lạc ở 

bất cứ địa điểm nào, lạc vô không: khoái lạc ở bất cứ không gian nào. 

 Những người tu hành 10 thiện nghiệp khi vào Lục Dục Thiên Cung, 

vì lý do tận hưởng lạc mà hoàn toàn quên việc tu hành. Cho nên, Lục 

Dục Thiên Cung không thể vào, cũng chẳng thể ở lâu! Đại lạc ở Lục Dục 

Thiên Cung so với nhân gian thì dài lâu hơn nhiều, nhưng cũng có lúc 

tận cùng: 1/ Tứ Thiên Vương Thiên: thiên thọ là 500 tuổi; 2/ Đao Lợi 

Thiên: thiên thọ là 1,000 tuổi; 3/ Diễm Ma Thiên: thiên thọ là 2,000 

tuổi; 3/ Đâu Suất Thiên: thiên thọ là 4,000 tuổi; 5/ Hóa Lạc Thiên: thiên 

thọ là 8,000 tuổi; 6/ Tha Hóa Tự Tại Thiên: thiên thọ là 16,000 tuổi. 

 Thiên thọ (tuổi trời) ở đây không phải chỉ năm tháng của thế gian, 

năm tháng trên Trời rất dài, rất dài so với năm tháng của thế gian. Một 

người khi phúc báo hưởng hết rồi thì lại đọa lạc xuống nhân gian hay 

trở vào tam ác đạo (súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục). Cho nên có 5 cái Suy 

khi phúc báo tận: 1/ Thiên y có vết dơ bẩn xuất hiện; 2/Hoa trên đầu 

khô héo; 3/ Thân thể xông mùi hôi thối; 4/ Nách dưới cánh tay xuất ra 

mồ hôi; 5/ Ngồi đâu cũng không thấy vui (thân thể mất đi vẻ uy, bản 

tính trở thành trì trệ, mắt lờ đờ, thiếu linh hoạt). Đây là triệu chứng mà 

người trên Trời sắp chết. 
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 Chúng ta là những người học Phật đều biết Thiên phúc có lúc hết, 

cho dù thời gian dài nhưng cũng chỉ là một thời gian. Cho nên đệ nhất 

nghĩa đế học từ Phật là “vô sinh vô diệt”, “bất sinh bất diệt”, “Niết Bàn 

Đại Đạo”. Đương nhiên, Lục Dục Thiên Cung không phải là mục tiêu, đó 

là lý do không thể ở lâu được. 

 Trong quá trình tu hành của cá nhân tôi, từng nhập vào “Lục Dục 

Thiên Cung”, một khi đã vào Đại Lạc Thiên Cung thì sinh ra mê cảm.  

 1/ Si: truy cầu đại lạc; 2/ Tuý: hưởng thụ đại lạc; 3/ Tiên: đại lạc tư 

vị (mùi vị); 4/ Tử: đại lạc chí cực (cao nhất). 

 Loại hiện tượng này có xúc lạc (xúc cảm sướng), ý lạc, thực lạc, 

hóa lạc không ai có thể đào thoát được, một khi đã nhập vào trong đại 

lạc, dù tu hành thành chánh giác cũng quăng mất vào trời không, mây 

khói. May thay, tôi bảo trì được Phật Tánh, đủ có thể thẳng vào “Tứ 

Thiền Bát Định”, tấn nhập “Sắc Giới Thiên” và “Vô Sắc Giới Thiên”. Đây 

cũng là công lực tu hành của tôi. 

 Cá nhân tôi biết rằng Lục Dục Thiên Cung không thể ở lâu, nhưng 

chúng ta đối với người ở Lục Dục Thiên cũng không bài xích, chẳng 

những không bài xích mà vẫn một lòng cung kính. Bởi vì Thiên nhân hộ 

trì Phật Pháp. 

 Chúng ta có cúng dường pháp của 50 Thiên cúng hoặc 72 Thiên 

cúng: “Bất Động Tôn”, “Tứ Đại Minh Vương”, “Thập Nhị Thiên”, “Thái 

Sơn Phủ Quân”, “Ngũ Đạo Đại Thần”, “Kiết Tường Thiên”, “Bắc Đẩu 

Thất Tinh”, “Thập Nhị Cung Thần”, “Ngũ Tinh”, “Nhị Thập Bát Tú”, vân 

vân. 

BÍ MẬT CỦA VÔ LƯỢNG QUANG THIÊN. 
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 Chúng ta hiểu được rằng nội viện của Đâu Suất Thiên, năm trong 

Dục Giới Lục Thiên có Tịnh Thổ của Di Lặc Bồ Tát. Trong Tịnh Thổ của Di 

Lặc Bồ Tát có vô số, vô số Bồ Tát. Điều này chứng minh rằng trong Dục 

Giới Lục Thiên có Tịnh Thổ, có Đại Bồ Tát ở, có Phật quốc Tịnh Thổ. 

 Đương khi tôi từ “Thiếu Quang Thiên” tấn nhập “Vô Lượng Quang 

Thiên”, tôi hốt nhiên kinh ngạc, nguyên lai Vô Lượng Quang Thiên tuy là 

đệ nhị Thiên của “Nhị Thiền”, nhưng đây rõ ràng là một tòa Đại Lưu Ly 

Tịnh Thổ. Tịnh Thổ này toàn là ánh sáng, ánh sáng với ánh sáng cùng 

chiếu, chuyển thành vô lượng quang, phảng phất 10 phương thế giới 

toàn là vô tận quang. 

 Tôi bá cáo với mọi người “Vô Lượng Quang Thiên” có một đại bí 

mật, bí mật này là: “Áo Minh Tịnh Thổ”, “Điểu Kim Tịnh Thổ”, “Trì Minh 

Tịnh Thổ” cũng chính ở trong đó. 

 Đây là vạch ra một đại phát hiện của thời đại, nguyên lai tam đại 

Tịnh Thổ của Mật Giáo, tất cả đều nằm trong “Vô Lượng Quang Thiên”  

 Thế nhân xưa nay không biết được một đại bí mật, nguyên lai Liên 

Hoa Sinh Đại Sĩ chính ở trong Tịnh Thổ này. Đích thân tôi đã thấy Liên 

Hoa Sinh Đại Sĩ. Tôi đã hỏi Liên Sư: “Liên Sư ở tại Điểu Kim Tịnh Thổ, sao 

lại còn ở Vô Lượng Quang Thiên nữa?” 

 Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đáp: “Trước đây các Thánh địa tôi tu hành, 

Tang Da Thanh Phổ Sơn, Nhã Long Pha Lê Đỗng (đỗng: cái động), Diệp 

Ngõa Đạt Ngõa Đỗng, tất cả đều có thể trông thấy tôi, Vô Lượng Quang 

Thiên tự nhiên khả dĩ trông thấy tôi”. Tôi thấy lạ quá. 

 Liên Sư nói : “Không nơi nào mà không có mặt”. Tôi xin xướng ca 

để kính lễ Liên Hoa Sinh Đại Sĩ: 
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 Tứ phương an lạc sát thổ trung, Vô Lượng Quang Phật bi gia trì 

 Gia trì hóa thân Liên Hoa Sinh, vi lợi thiệm bộ châu chúng lai 

 Cụ túc tương tục đại bi hạnh, kì kính Điểu Kim Liên Sư tiền 

 (Bốn phương an lạc trong đất Phật, Vô Lượng Quang Phật gia trì, 

gia trì cho hóa thân của Liên Sư, vì lợi lộc phong phú các châu bộ, đầy 

đủ, tiếp tục thực hành hạnh đại bi, xin kính lạy trước Kim Điểu Liên Sư)  

 Tôi hỏi Liên Sinh Đại Sĩ: “Vì sao tôi luôn luôn gặp sự báng bổ?” 

 Liên Sư đáp: “Ông gặp báng bổ, nguyên nhân là: 1/ đàm luận với 

các đệ tử chưa có sự kín đáo về phương pháp bí mật tu của chính mình; 

2/ tiết lộ đại bí mật thanh tịnh của thân, lời nói, ý nghĩ; 3/ không được 

bàn luận về hạnh đại lạc; 4/ không được bàn luận về mật hạnh của 

chính mình.” 

 Tôi nói: “Tôi hiểu rõ rồi”. Tôi lại hỏi: “Làm sao đến được Tịnh Thổ 

Vô Lượng Quang Minh Thiên?” 

 Liên Hoa Sinh Đại Sĩ đáp: “Tổng trì Đà La Ni, chính là trì minh, trì 

minh chính là trì quang, trì quang nhập Tam muội, rồi đến được Vô 

Lượng Quang Thiên.” Tôi lại hỏi: “Làm thế nào trong 28 Thiên, cứ lần 

lượt đi lên?” Liên Sinh Đại Sĩ đáp:  

 “Chỉ cần Bồ Đề minh điểm mà lần lượt đề thăng.” 

Chỉ trong sát na tôi hoàn toàn hiểu rõ tất cả. 

Tôi ở trong nhị thiền “Vô Lượng Quang Minh”, thân chứng Liên 

Hoa Sinh Đại Sĩ, Liên Hoa Sinh Đại Sĩ nói rằng Ngài phải đi cứu trợ cho 

11 người đệ tử của tôi, tiếp dẫn họ đến “Vô Lượng Quang Thiên”  

Tôi viết kệ xưng tán Liên Hoa Sinh Đại Sĩ: 
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Nhất thiết Chư Phật hóa hiện Liên Hoa Sinh 

Câu túc tướng hảo, viên mãn chúng sinh tiền 

Diệu pháp siêu thắng thế gian vô luân tỉ 

Thù thắng Mật pháp như hải, quảng vô biên 

Ngã kim nhất tâm kính lễ Đại Bồ Tát 

Vi lợi chúng sinh tuyên dương nhị bát Thiên.  

(Tất cả Chư Phật hóa hiện ra Liên Hoa Sinh - đầy đủ tướng tốt, đầy 

đặn trước chúng sinh - diệu pháp vượt trội hẳn thế gian không ai so bì 

được - Mật pháp thù thắng như biển rộng không bờ bến – tôi nay một 

lòng kính lễ Đại Bồ Tát – vì lợi ích của chúng sinh mà nêu cao 28 tầng 

Trời). Tại Vô Lượng Quang Thiên, tôi cũng trông thấy Liên Hoa Sinh Đại 

Sĩ, đây thật quá ư là kỳ diệu, quá ư không thể nghĩ bàn! Vạn tuế, vạn 

tuế! Tôi thấy rất là cao hứng. 

TỨ THIỀN THIÊN TRUNG KỲ LỘ ĐA (Trời tứ thiền có nhiều ngã rẽ). 

Căn cứ tôi tu theo “tứ thiền bát định”, phân tích kinh nghiệm trải 

qua, như dưới đây: 

1/ Lục dục Thiên: thân lạc (dục lạc); 2/ Sơ thiền Thiên: quảng thiện 

chi lạc; 3/ Nhị thiền Thiên: tịnh quang hỷ; 4/ Tam thiền Thiên: tâm lạc; 

5/ Tứ thiền Thiên: Xả; 6/ Vô Sắc Giới Thiên: không. 

Tôi từ Sơ thiền đến Tứ thiền là xác xác, thực thực ly khai khỏi “dục 

lạc” của Luc Dục Thiên, cũng chính là ly khai khỏi Dục giữa nam và nữ, 

thực dục (ăn), thùy dục (ngủ), đó là ba đại dục vọng. 

Sơ thiền đến Tứ thiền chỉ còn dư thừa lại là “thiền duyệt” (joy of 

mystic trance) mà thôi. 
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Khi ở sơ thiền, bởi vì lý do đã xa lìa tất cả ô nhiễm tình ái, nên đạt 

được uy đức quảng thiện của lạc. 

Khi ở nhị thiền, ánh sáng thanh tịnh xuất hiện, có được sự hoan hỉ 

của tịnh quang. 

Khi ở tam thiền, vì lý do tâm an ổn, công thiền định sâu, nên xuất 

hiện lạc trong lòng rộng mở. 

Khi ở tứ thiền, thiền định càng sâu, không hỉ, không lạc, chỉ còn lại 

“Xả”. Nếu phân tích đơn giản: 1/ Dục Giới Lục Thiên: đại lạc; 2/ Sắc Giới 

thập bát (18) Thiên: tịnh quang; 3/ Vô Sắc Giới Tứ Thiên: không 

(Tổng cộng 28 Thiên). Tôi phát giác cảnh giới cao hơn, nguy hiểm 

sâu hơn. Tại cảnh giới “xả” đệ tứ thiền Thiên, là có cạm hố, tôi thấy 

được rằng không “hỉ” có thể theo, không “lạc” có thể theo, rất dễ dàng 

cuồng loạn, nhất là khi “bất hỉ”, “bất lạc”, khi xả hỉ, xả lạc làm cho con 

người điên đảo. Có một sự cố, mọi người nên cảnh giác: 

Ở thời đại của Phật Đà, có một vị đệ tử tu tứ thiền định. Vị Tì Kheo 

này khi tu đến “tứ thiền”, sinh ra tâm kiêu ngạo, tự mãn, cho rằng chính 

mình đã đến tột đỉnh rồi. Vị Tì Kheo này nhận thức sai: Sơ thiền là Tu Đà 

Hoàn quả, nhị thiền là Tư Đà Hàm quả, tam thiền là A Na Hàm quả, tứ 

thiền là A La Hán quả. 

Đạt đến tứ thiền, vị đệ tử này cho là cảnh giới tối cao rồi, không 

còn tinh tấn nữa. Khi “vị tì kheo tứ thiền” này mệnh chung, trông thấy 

tứ thiền trung ấm đến phía trước, bèn sinh tà kiến (dị sinh), tự cho rằng 

không có Niết Bàn, đó là chẳng qua Phật Đà đã lừa dối mọi người. 
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“Tì kheo tứ thiền” đã phỉ báng Phật Đà, cho nên mất đi “tứ thiền 

trung ấm”, liền rơi xuống địa ngục A Tỳ, mệnh chung sinh ở A Tỳ địa 

ngục. Các đệ tử của Phật hỏi Phật: 

“Tì kheo tứ thiền, công thiền định tâm sâu, được sinh vào nơi 

nào?” Phật đáp: “Sinh trong A Tỳ địa ngục.” 

Các Tì kheo đệ tử rất kinh ngạc: “Tì kheo tứ thiền trì giới rất 

nghiêm túc, công thiền định thâm sâu, vì sao phải xuống A Tỳ địa 

ngục?” Phật Đà đáp: 

“Vị Tì kheo tứ thiền này, đắc được từ thiền rồi liền cho rằng đã 

đắc tứ đạo (2) tứ quả (3) rồi, đồng thời khởi lòng kiêu ngạo, tự mãn, 

sinh ra tà kiến, bắt đầu dối trá, mạ lỵ Phật Đà đã lừa người vì căn bản 

không có Niết Bàn, ta đã đắc A La Hán, còn Phật Đà là hư vọng, dối trá. 

Do nhân quả, vị này phải xuất sinh tại A Tì địa ngục. 

Do câu chuyện kể trên, mọi người cần thận trọng ghi nhớ: 

1/ Không thể ngạo mạn; 2/ Không thể tự nhận mình đã đắc tứ 

thiền, đó là A La Hán; 3/ Không thể khởi tà kiến; 4/ Không được hủy 

báng Thánh, Hiền, Tăng. Tôi phát giác cho dù tu đến “tứ không định”, tu 

đến “phi tưởng phi phi tưởng xứ Thiên của 28 Thiên Đỉnh cũng không 

tính là đã đến đỉnh, trong đó đường rẽ rất nhiều, cẩn thận là quan yếu. 

Tôi tại đây khuyên người: ‘Đừng cuồng ngộ, ngộ nhỏ quả nhỏ, 

không được báng bổ Thày mình!” 

   PHÁP GIỚI TỐI THẮNG CUNG TẠI ĐẠI TỰ TẠI THIÊN. 

 Tôi từng nói qua: “Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lư Giá Na Phật), tại Đại Tự 

Tại Thiên, Kim Cương Pháp Giới Tối Thắng Cung thuyết pháp.” Có người 

duyệt đọc kinh điển cho rằng: 
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 1/ Đại Tự Tại Thiên là ngoại đạo. 2/ Đại Tự Tại Thiên Cung tức là 

Ma Ê Thủ La Cung. 3/ Đại Tự Tại Thiên cùng với Ma Ê Thủ La và Tha Hóa 

Tự Tại Thiên toàn là tại Dục Giới Đệ Lục Thiên. 

 Đối với những câu nói trên tôi không dám đồng ý. Cũng có cách 

thứ hai thuyết pháp: Đại Tự Tại Thiên Cung tức Ma Ê Thủ La Thiên Cung 

là tại Thiên Đỉnh của Sắc Giới Thiên. Mà Đại Tự Tại Thiên là Thiên ngoại 

đạo, chuyên tế tự. 

 Đại Tự Tại Thiên đã vượt qua Sắc Cứu Cánh Thiên và Hòa Âm 

Thiên, mới có thể đến Đại Tự Tại Thiên. 

 Nói rằng “ngũ bất hoàn Thiên” là “thất bất hoàn Thiên”, vì lý do 

thêm vào “Hòa Âm Thiên” và “Đại Tự Tại Thiên” 

 Ngự Bản Tôn của Nhật Liên Tông tại Nhật Bản cung phụng húy 

danh của “Đại Tự Tại Thiên Thiên Ma”. Đối như thế mà nói, tôi nhất 

định không dám đồng ý.  

 Đại bộ phận những người tu hành đôi với “Đại Tự Tại Thiên” đều 

nói rất phân vân, không có những chính xác định luận, nhưng tôi là 

người có kinh nghiệm trải qua “Đại Tự Tại Thiên”, cũng đã nhập vào 

Pháp Giới Tối Thắng Cung, đã diện kiến Đại Nhật Như Lai. Lời thuyết 

pháp của tôi là: Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lư Giá Na Phật) xác thực là tại “Đại 

Tự Tại Thiên” thuyết pháp. “Đại Tự Tại Thiên” không phải Dục Giới 

Thiên, mà là “thất bất hoàn Thiên” đỉnh của Sắc Giới. 

 “Đại Tự Tại Tự Thiên” này không phải Thiên của Thiên Ma như 

một số người tưởng tượng mà là Tịnh Thổ Đại Nhật Như Lai biến hiện, 

Kim Cương Pháp Giới Tối Thắng Cung tại Tịnh Thổ “Đại Tự Tại Thiên” 

này. Bên trong Tịnh Thổ này toàn là Thập Địa Bồ Tát, cũng tức là Bồ Tát 



 

31 
 

Chuẩn Đề thành Phật. Thập Địa Bồ Tát tại “Kim Cương Tối Thắng Thiên 

Cung”, nghe Đại Nhật Như Lai thuyết pháp. Trên kinh điển nói:  

 “Phàm phu cầu Phật Quả, sau khi định ở Sắc Giới, dẫn đến sinh vô 

lậu, sau đó tất sinh trên Tịnh Thổ Thiên, Đại Tự Tại Cung mà đắc tự tại.” 

 Lại nói: “Đại Tự Tại Thiên, trên Tịnh Cư Thiên thật có Tịnh Thổ, tức 

chính mình được hưởng thân sơ khởi chứng ở nơi đây. Đây là đại cung 

điện của các Bồ Tát Thập Địa.” 

 Lại nói: “Đại Tự Tại Thiên, siêu tịnh cư Thiên là trú xứ của Thập Địa 

Bồ Tát, siêu Sắc Giới đỉnh, là lý do có tên là Đại Tự Tại, Đại Chủ của ngàn 

Giới.” Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lư Giá Na Phật) có 3 thân: 1/ Pháp thân: đầy 

khắp Pháp giới. 2/ Báo thân: tại Đại Tự Tại Thiên, Kim Cương Pháp giới 

Tối Thắng CungTịnh Thổ. 3/ Ứng thân: nương theo hình ảnh các loài 

trong lục đạo mà giáo hóa.  

Có những người lại bài xích rằng: 1/ “Đại Tự Tại Thiên là ngoại 

đạo”; 2/ Đại Tự Tại Thiên là Thiên Ma; 3/ Đại Tự Tại Thiên là bạo ác; 4/ 

Đại Tự Tại Thiên là Quỷ Thần. Tôi cho rằng đây là những người không 

mang nhiệm vụ thuyết pháp. Cứ nghĩ mà xem, Đại Nhật Như Lai (Tỳ Lư 

Giá Na Phật) đã biến hóa ra Tịnh Thổ, xứ sở của Thập Địa Bồ Tát tại 

cảnh giới “thất bất hoàn Thiên”. 

Ở tại Thiên này tôi trông thấy Tát Già Chứng Không Thượng Sư, 

Tát Già Chứng Không Thượng Sư là Thập Địa Bồ Tát.  

Ở đây nêu lên sự phân vân về thế giới của thế nhân vì lý do tự do 

ngôn luận, vậy mà lại mang một vị Đại Nhật Như Lai (TỲ Lư Giá Na Phật) 

thành một thủ lãnh của Thiên Ma! 

TÔI LÀM SAO TIẾN VÀO ĐƯỢC “TỨ KHÔNG THIÊN”. 
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 Tôi đã phải đi khắp “Lục Dục Thiên”, “Sắc Giới Thiên”, đến đó là 

phải tiến vào “Vô Sắc Giới Thiên” (Tứ Không Thiên). Phương pháp tôi 

vận dụng dĩ nhiên là “tứ thiền bát định”. Đặc chất của “Dục Giới Thiên” 

là” đại lạc”, đặc chất của “Sắc Giới Thiên” là “hỉ quang minh”, đặc chất 

của “ngũ bất hoàn Thiên” trong Sắc Giới Thiên là “xả”, đặc chất của “Vô 

Sắc Giới Thiên” là “không”.  

Tôi đã vận dụng: “thân không”, “tâm không”, “pháp không”, “tính 

không”. Tưởng dùng “tứ không” tiến vào “Tứ Không Thiên”. 

Bảo rằng “Tứ Không Thiên”, chính là: Không Vô Biên Xứ Thiên, 

Thức Vô Biên Xứ Thiên, Vô Sở Hữu Xứ Thiên, Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 

Xứ Thiên. 

Bảo rằng: 1/ “Không Vô Biên Xứ Thiên”, vì đặc chất là “vô tận 

không”; 2/ “Thức Vô Biên Xứ Thiên”, vì đặc chất là “vô tận thức”; 3/ “Vô 

Sở Hữu Xứ Thiên”, vì đặc chất là “vô tận vô”; 4/ “Phi Tưởng Phi Phi 

Tưởng Xứ Thiên”, vì đặc chất là “vô tận tế tưởng” (tế: nhỏ, tinh tế). 

Tôi giải thích như trên, vì tôi hiểu như thế, nhưng người khác 

không nhất định phải hiểu như tôi hiểu. Kỳ thực đến “Tứ Không Thiên”, 

dùng văn tự, ngôn ngữ giải thích cũng không có cách nào hình dung ra 

được, phải dùng văn tự, ngôn ngữ giải thích là cả một việc khó khăn, nói 

không chắc, càng giải thích lại càng khó hiểu! 

1/ Người tu hành chán ghét nỗi ràng buộc của sắc, muốn xa lìa, xả 

bỏ sự tưởng nhớ đến sắc mà duyên (nương) với cái không vô biên, 

tương ứng thành “không vô biên định”. 

2/ Người tu hành chán ghét “không” trong và ngoài, làm thành 

thức, tương ứng thành “thức vô biên định”. 
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3/ Người tu hành chán ghét thức, xả tâm thức, nhận “tâm thức” 

không có, tương ứng thành “vô sở hữu định”. 

4/ Người tu hành chán ghét “hữu tưởng” (có suy tưởng), cũng 

chán ghét luôn không có “vô tưởng”, tương ứng thành “phi tưởng phi 

phi tưởng định”. 

Đương khi tôi đã đến “Sắc Giới Thiên Đỉnh”, muốn tiến vào “Vô 

Sắc Giới Thiên”, hướng mặt lên trên nhìn chỉ thấy mịt mù xa thẳm, hư 

hư, huyễn huyễn, đây là không gì để có thể vin, dựa vào. 

Dục Giới Thiên có thụ lạc (hưởng lạc) khả dĩ vin vào - Sắc Giới 

Thiên có thiền hỉ khả dĩ vin vào – Ngũ bất hoàn Thiên có xả thụ (buông 

bỏ cái nhận vào) khả dĩ vin vào - Đến ở Tứ Không Thiên thì không gì khả 

dĩ vin vào. 

Nhân tôi học tập Mật Giáo, tôi cầu đảo Thượng Sư thường gia trì, 

Bản Tôn thường nhiếp thụ, Hộ Pháp thường hỗ trợ cho. Khi niệm “Cao 

Vương Kinh”, tôi trong thiền định, trong hư không xuất hiện Chư Phật 

Bồ Tát trong “Cao Vương Kinh” số Chư Vị vô tận: vô lượng Chư Phật, 

thiên ngũ bách Phật, vạn ngũ thiên Phật, ngũ bách Hoa Thắng Phật, 

bách ức Kim Cương Tạng Phật…Chư Phật Bồ Tát thành một xâu chuỗi 

hạt châu, nhất nhất tiến nhập vào trong thân tôi, trong tâm tôi, trong 

pháp, trong tính tôi. Người tôi trở nên nở lớn ra! 

Một tiếng nổ “Rầm”, thế rồi thân tôi, tâm tôi, pháp, tính tôi theo 

tiếng nổ vỡ tan tành. Trong ngoài bị vỡ tan, thân tâm không tồn tại nữa. 

Tôi chỉ có thể dùng chữ nghĩa tả và hình dung như thế, dù không 

thỏa đáng. Tuy không thỏa đáng, nhưng cũng có thể hình dung ra được. 

Tôi vì phải tiến vào “Tứ Không Thiên”, nên dùng những văn tự để hình 

dung như thế. Toàn thân thể tôi bị phân tán nhỏ cả xương cốt theo 
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tiếng nổ “Rầm” và tôi đã tiến nhập vào “Tứ Không Thiên”. Ở đây tôi xin 

được hỏi Thánh đệ tử, ông có phương pháp nào tuyệt diệu hơn, hình 

dung tấn nhập vào “Tứ Không Thiên” không? 

CHÚ THÍCH. 

 1/ Ngụ dục: 5 cảnh sắc, thanh, hương, vị, xúc (còn gọi là 5 trần), 

làm dấy lên dục tâm của con người. Ngũ dục còn chỉ: 1/ tài dục (ham 

muốn của cải), 2/ sắc dục (háo sắc), 3/ ẩm, thực dục (ham ăn uống), 4/ 

danh dục: (ham danh tiếng), 5/ thùy miên dục (ham ngủ). 

 2/ Tứ đạo: 4 đường dẫn tới Nirvana: a/ Gia hành đạo: kỷ luật hoặc 

nỗ lực, thực hiện Tam Học Vị (morality, meditation, understanding) ở 

của Pháp Tướng Tông.căn tốt đưa đến quả tốt, ở Tiểu Thừa ở hậu vị của 

Tổng tướng niệm trụ của Câu xá và Thành thực. Ở Đại Thừa ở mãn vị 

của Thập Hồi hướng của Pháp Tướng Tông. 

 3/ Tứ quả: 4 Thánh quả khác nhau của Thanh Văn Thừa: Tu Đà 

Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán.  

  

    


