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Giảng Pháp tại thành phố New
York

Lý Hồng Chí
23 tháng Ba, 1997

ả cảá ch truà ng dưởng,  thảậạ t  khốá  gảặạ p  mảặạ t  chư viạ
mốậạ t  lảần.  Nhưng mảà ,  duà  chư viạ  khốậ ng theổ  gảặạ p
mảặạ t  đíách  thảận  tốậ i,  kỳà  thưạ c  chíả  cảần  chư  viạ  tu
luỳeậạn, thíà tốậ i chíánh tảạ i beận thảận chư viạ. Mieễn lảà

chư viạ tu luỳeậạn, thíà tốậ i cốá  theổ  cốá  trảá ch nhieậạm vởá i chư viạ
đeốn cuà ng, hởn nưữ ả mốễ i thởà i mốễ i khảắ c tốậ i đeầu đảng trốậ ng
chưà ng bảảố hốậạ  chư viạ. (vỗ tay) Ai neốu khốậ ng lảàm theố , thíà
bảằng như đảng truỳeần tảà  phảáp, lảàm đieầu xảốu, tuà ỳ tieậạn tieố t
lốậạ  thieận  cở.  Tảố t  nhieận,  thốậ ng  quả thưạ c  tieễn  mốạ i  ngưởà i
cuữ ng đeầu bieố t rốầ i, phưởng dieậạn nảàỳ tốậ i cuữ ng khốậ ng cảần
phảả i giảả i thíách quảá  nhieầu. [Vieậạ c gíà] cốá  theổ  lảàm đưởạ c thíà tốậ i
mởá i nốá i,  [vieậạ c gíà]  khốậ ng lảàm đưởạ c thíà  tốậ i  seữ  khốậ ng nốá i;
chố neận,  Đảạ i  Phảáp mởá i  luốậ n phảá t  trieổn mốậạ t  cảá ch vưữ ng
mảạ nh.

X

Lảần trưởá c khi tốậ i gảặạ p chư viạ,  khốậ ng cốá  nhieầu ngưởà i
theố  nảàỳ. Tảố t nhieận cốà n rảố t nhieầu ngưởà i víà khốậ ng dưá t đưởạ c
cốậ ng tảá c neận khốậ ng đeốn, nghíữả lảà , keổ  tưà  khi gảặạ p mảặạ t mốạ i
ngưởà i lảần trưởá c, chuá ng tả lảạ i cốá  rảố t nhieầu ngưởà i nhảậạ p Đảạ ố
đảắ c Phảáp. Phảáp nảàỳ cốá  theổ  phảá t trieổn nhảnh chốá ng, hốầ ng
dưởng quảng đảạ i, tốậ i nghíữ ảốỳ lảà  uỳ lưạ c cuả ả Đảạ i Phảáp. Đốầ ng
thởà i chuá ng tả trống quảá  tríành truỳeần bảá  Đảạ i Phảáp, [thíà]
cốn đưởà ng đi theố lảà  đuá ng. Chuá ng tả cuữ ng thưạ c sưạ  lảàm
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đưởạ c lảà  cốá  trảá ch nhieậạm vởá i hốạ c vieận, cốá  trảá ch nhieậạm vởá i
xảữ  hốậạ i, neận mởá i cốá  theổ  thu đưởạ c hieậạu quảả  [tốố t] như vảậạỳ. Víà
cở hốậạ i gảặạ p mảặạ t chư viạ rảố t íát, đeốn nưởá c Mỳữ  mốậạ t lảần [cuữ ng]
khốậ ng deễ , cảần phảả i lảàm visả, hởi phieần phưá c mốậạ t chuá t. Cốá
theổ  gảặạ p mảặạ t chư viạ mốậạ t lảần, tốậ i muốố n gảắng heố t mưá c giuá p
chư viạ giảả i quỳeố t mốậạ t sốố  vảốn đeầ , cốá  cảậu hốả i gíà thíà chư viạ
cuữ ng cốá  theổ  đeầ  xuảố t, tốậ i giảả i đảáp chố chư viạ. Chuá ng tả tảậạ n
duạ ng heố t thởà i  giản nảàỳ, đeổ  giảả i quỳeố t chố chư viạ  nhưữ ng
nghi  vảốn  vảà  cảậu  hốả i,  khieốn  Đảạ i  Phảáp  cốá  theổ  phảá t  trieổn
vưữ ng mảạnh ởả  Mỳữ  quốố c. [Tốậ i] vốố n lảà  muốố n nốá i vởá i cảá c hốạ c
vieận mốậạ t sốố  vảốn đeầ  cuạ  theổ , theố  nhưng ngốầ i đảậỳ cốá  mốậạ t sốố
ngưởà i hốậ m quả đảữ  đưởạ c “ưu đảữ i” rốầ i, víà hốạ  đeốn khảá  sởá m,
hốậ m quả tốậ i đảữ  giảả i đảáp chố hốạ  mốậạ t sốố  vảốn đeầ  rốầ i. Nhưng
khốậ ng sảố,  hốậ m nảỳ chư viạ  cuữ ng khốậ ng phảả i  tieố c,  hốậ m
quả chư viạ khốậ ng nghe đưởạ c thíà hốậ m nảỳ cốá  theổ  tieốp tuạ c
đảặạ t cảậu hốả i, tốậ i seữ  trảả  lởà i chố mốạ i ngưởà i.

Tốậ i tảậạ n duạ ng thởà i giản nảàỳ đeổ  giảảng chố chư viạ nhưữ ng
vieậạ c  trống tu luỳeậạn,  cuữ ng chíánh lảà  Phảáp.  Tốậ i  bieố t  trống
khốảảng thởà i  giản nảàỳ mốạ i ngưởà i đeầ  cảố rảố t nhảnh, hởn
nưữ ả đuá ng lảà  rảố t  nhảnh. Sảu khi tốậ i  tưà  Mỳữ  trởả  veầ  Trung
Quốố c lảần trưởá c, tốậ i đảữ  nốá i vởá i cảá c hốạ c vieận Trung Quốố c,
tốậ i  nốá i  rảằng Mỳữ  lảà  mốậạ t  điạả  phưởng rảố t  đảặạ c  thuà ,  cốá  rảố t
nhieầu  tinh ảnh,  đảặạ c  bieậạ t  lảà  ngưởà i  Hốả tinh ảnh ởả  đảậỳ.
Nhưữ ng ngưởà i nảàỳ cảặn cở tưởng đốố i tốố t, lỳá  giảả i sảậu sảắ c veầ
Đảạ i Phảáp, lỳá  giảả i khảá  nhảnh, đốậạ t phảá  tảầng thưá  cuữ ng tưởng
đốố i  nhảnh, đốá  lảà  nhưữ ng đieầu kieậạn vưởạ t trốậạ i  cuả ả chư viạ.
Nhưng  cuữ ng  đưà ng  dưởng  dưởng  tưạ  đảắ c,  [chư  viạ]  veầ
phưởng thưá c khảá c cuữ ng cốà n chảốp trưởá c vảà  chưởá ng ngảạ i,
đeầu cảần phảả i khảắ c phuạ c thíà mởá i cốá  theổ  đeầ  cảố nhảnh hởn.

Bảậỳ giởà  tốậ i giảảng mốậạ t chuá t vảốn đeầ  ‘nghieậạp beậạnh’, đảậỳ
cuữ ng lảà  mốậạ t vảốn đeầ  lảàm khốá  rảố t nhieầu hốạ c vieận hốạ c Phảáp
chưả sảậu. Vảốn đeầ  ngưởà i tu luỳeậạn đốố i đảữ i vởá i beậạnh như theố
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nảàố tốậ i đảữ  vieố t ởả  trống sảá ch rốầ i, nhưng tốậ i seữ  giảảng nốá  tưà
mốậạ t khíáả cảạ nh khảá c. Kỳà  thưạ c ngưởà i tu luỳeậạn chuá ng tả lảà
khốậ ng theổ  [xem míành] lảễn lốậạ n  cuà ng vởá i  ngưởà i  thưởà ng.
Mốạ i ngưởà i đeầu bieố t quảá  khưá  thởà i xưả hốà ả thưởạ ng heễ  xuảố t
giả,  [thíà]  ngưởà i  tả  lieần  khốậ ng xem hốạ  lảà  ngưởà i  thưởà ng
nưữ ả, hốạ  đảữ  lảà  nưả ả-thảần rốầ i. Vảậạ ỳ giưữ ả ngưởà i vảà  thảần cốá  gíà
khảá c bieậạ t? Ngưởà i lảà  cốá  ‘tíành’, mảà  tíành ảốỳ lảạ i rảố t nảặạ ng; cốn
ngưởà i chíánh víà cảá i tíành nảàỳ mảà  sốố ng ởả  theố  giản, khốậ ng cốá
cảá i tíành nảàỳ thíà  chư viạ  cuữ ng khốậ ng theổ  sốố ng ởả  theố  giản.
Chư viạ thíách gíà, ỳeậu thíách gíà, chư viạ vui mưà ng theố  nảàố, chư
viạ tưá c giảậạ n rả sảố, tíành thảận, tíành vởạ  chốầ ng, tíành ỳeậu cốn
cảá i, chư viạ muốố n lảàm cảá i nảàỳ, khốậ ng muốố n lảàm cảá i kiả, ỳeậu
thíách lốảạ i  sưạ  vieậạ c nảàỳ, khốậ ng ỳeậu thíách lốảạ i  sưạ  vieậạ c kiả,
v.v.,  heố t  thảảỳ sưạ  vieậạ c,  đeầu lảà  ‘tíành’ cuả ả cốn ngưởà i.  [Neốu]
khốậ ng cốá  cảá i  tíành nảàỳ,  thíà  cuữ ng khốậ ng cốá  xảữ  hốậạ i  ngưởà i
thưởà ng. Trống trảạ ng thảá i cuả ả cảá i tíành nảàỳ, ngưởà i kiả trống
trảạng thảá i  phuà  hởạ p vởá i  ngưởà i  thưởà ng mảà  lảàm heố t  thảảỳ
mốạ i vieậạ c thíà chư viạ khốậ ng theổ  nốá i lảà  hốạ  sải. Vảậạ ỳ tảạ i sảố cảá c
theố  heậạ  quảá  khưá  cốá  rảố t nhieầu ngưởà i tưà ng nốá i, rảằng nhảậạ n
thưá c cuả ả cốn ngưởà i đeầu sải cảả  rốầ i? Bởả i víà [nhưữ ng viạ] giảảng
rả lởà i ảốỳ đảữ  khốậ ng lảà  ngưởà i thưởà ng nưữ ả, [ảốỳ] lảà  hốạ  tưà  mốậạ t
cảảnh giởá i khảá c nhíàn cốn ngưởà i. Nhưng chư viạ trống ngưởà i
thưởà ng, chư viạ khốậ ng theổ  nốá i hốạ  lảà  sải. Hốậ m quả tốậ i giảảng
rảằng xảữ  hốậạ i ngưởà i thưởà ng heố t sưá c bảố t hảảố, theố  nhưng nốá
cuữ ng lảà  mốậạ t tảầng thưá  cuả ả tốảàn theổ  vuữ  truạ  tưà  treận xuốố ng
dưởá i xuỳeận suốố t xuốố ng, [lảà ] tảầng thưá  thảốp nhảố t, cuữ ng lảà
theổ  hieậạn cuả ả đảặạ c tíánh cuả ả vuữ  truạ ,  [cuả ả] Đảạ i Phảáp ởả  tảầng
thưá  thảốp nhảố t.  Thieốu  đi  tảầng cốn ngưởà i  nảàỳ  thíà  vảễn lảà
khốậ ng đưởạ c, chảẳng hảạn ải ải cuữ ng tu thảành Phảậạ t thíà cuữ ng
khốậ ng theổ  nảàố.  Xảữ  hốậạ i  nhảận lốảạ i  khốậ ng tốầ n tảạ i  nưữ ả thíà
cuữ ng khốậ ng cốá  khảả  nảặng; nốá  chíánh lảà  tốầ n tảạ i như vảậạ ỳ. Chíả
lảà  hốảàn cảảnh ảốỳ rảố t đảặạ c thuà , nốá  cốá  theổ  thảành tưạ u nhưữ ng
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ngưởà i  trống cảảnh giởá i  cảố. Vảậạ ỳ  thíà  chư viạ  đưá ng ởả  cảảnh
giởá i cảố mảà  nhíàn cốn ngưởà i thíà khốậ ng cốà n như vảậạ ỳ nưữ ả.
Chố neận tốậ i  giảảng ngưởà i tu luỳeậạn khốậ ng theổ  duà ng quản
nieậạm cuả ả ngưởà i thưởà ng đeổ  đảánh giảá  heố t thảảỳ sưạ  vảậạ t mảà
chư viạ nhíàn thảốỳ, tieốp xuá c, hảỳ theổ  nghieậạm đưởạ c. Vảậạ ỳ thíà
chư viạ phảả i duà ng tieậu chuảổn cảố mảà  ỳeậu cảầu chíánh míành.

[Khi]  ngưởà i  thưởà ng  cốá  beậạnh,  neốu  khốậ ng  đeốn  beậạnh
vieậạn, hốảặạ c khốậ ng uốố ng thuốố c, [thíà] nốá  khốậ ng phuà  hởạ p vởá i
Lỳá  cuả ả  ngưởà i  thưởà ng,  khốậ ng phuà  hởạ p  đảạ ố  lỳá  theố  giản,
[neận] ngưởà i  tả chảốp nhảậạ n khốậ ng đưởạ c.  ‘Ngưởà i  cốá  beậạnh
đưởng  nhieận  phảả i  uốố ng  thuốố c’,  ‘ngưởà i  cốá  beậạnh  đưởng
nhieận phảả i đeốn beậạnh vieậạn triạ beậạnh’, cốn ngưởà i chíánh lảà  đốố i
vởá i vảốn đeầ  nảàỳ như theố , vảà  đieầu đốá  khốậ ng sải. Nhưng lảà
ngưởà i  tu  luỳeậạn,  chư  viạ  khốậ ng  theổ  lảễn  lốậạ n  [giốố ng]  vởá i
ngưởà i  thưởà ng.  Nốá i  nghieậm  trốạ ng  mốậạ t  chuá t,  chư  viạ  đảữ
khốậ ng cốà n lảà  ngưởà i nưữ ả. Tốậ i vưà ả giảảng rảằng, cốn ngưởà i cốá
thảố t tíành luạ c duạ c, víà ‘tíành’ mảà  sốố ng. Chư viạ đảng dảần dảần
xem nheạ  nhưữ ng thưá  nảàỳ, dảần dảần buốậ ng bốả  chuá ng, trống
suốố t  quảá  tríành tu luỳeậạn  chố đeốn  khi  hốảàn  tốảàn vưá t  bốả
chuá ng.  Cốn ngưởà i  sốố ng víà  nốá ,  nhưng chư viạ  thíà  khốậ ng;
chư viạ cốá  theổ  giốố ng ngưởà i thưởà ng sảố? Khốậ ng giốố ng đảậu.
Đảữ  như vảậạ ỳ, sảố chư viạ khốậ ng duà ng Lỳá  tảạ i cảố tảầng khảá c
vởá i ngưởà i thưởà ng đeổ  cảận nhảắ c vảốn đeầ , đeổ  đố lưởà ng chíánh
míành cuà ng cảá c vieậạ c míành gảặạ p phảả i? Chíánh lảà  theố ,  dố đốá
ngưởà i  tu luỳeậạn  chuá ng tả mốậạ t  khi  thảận theổ  đảậu đốá  xuảố t
hieậạn khốậ ng thốảả i  mảá i, tốậ i bảảố chố mốạ i ngưởà i, đốá  khốậ ng
phảả i lảà  beậạnh. Theố  nhưng trảạ ng thảá i mảà  ngưởà i thưởà ng xem
lảà  beậạnh, vảà  trảạ ng thảá i bieổu hieậạn rả nởi thảận theổ  ngưởà i tu
luỳeậạn khi tieậu nghieậạp lảà  giốố ng nhảu, [neận] ngưởà i thưởà ng
rảố t khốá  phảận bieậạ t, víà theố  tu luỳeậạn lảà  giảảng chưữ  ‘ngốậạ ’. Neốu
[trảạ ng thảá i bieổu hieậạn] nốá  lảà  khảá c thíà ải ải cuữ ng tu luỳeậạn,
khốậ ng cốà n [vảốn đeầ ] ngốậạ  nưữ ả. Neốu thảận theổ  hốạ  chíả  tốảàn
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nhưữ ng đieầu mỳữ  dieậạu, duà  theổ  hieậạn rả chuá t chuỳeậạn khốá  chiạu
thíà cuữ ng bieổu hieậạn như thảần tieận, vảậạ ỳ chư viạ nốá i xem ải
mảà  chảẳng tu, mốạ i ngưởà i đeầu tu cảả , nhưng như vảậạ ỳ khốậ ng
đưởạ c tíánh, cuữ ng khốậ ng tíánh lảà  tu, cuữ ng khốậ ng theổ  đeổ  hốạ  tu
như theố ,  [víà]  khốậ ng  cốá  ‘ngốậạ ’  mảà .  Chố neận  tu  luỳeậạn  tảố t
nhieận [nhảố t điạnh phảả i] trống thảậạ t  thảậạ t  giảả  giảả  mảà  khảảố
nghieậạm chư viạ, xem chư viạ đốố i [đảữ i] vảốn đeầ  nảàỳ như theố
nảàố. Chư viạ  cối míành lảà  ngưởà i tu luỳeậạn hảỳ cối míành lảà
ngưởà i thưởà ng heố t sưá c bíành thưởà ng, đốá  chảẳng phảả i lảà  đeổ
xem xem chư viạ  cốá  theổ  tu hảỳ khốậ ng sảố? Đưởng nhieận
rốầ i, giảảng rả treận beầ  mảặạ t thíà giốố ng heậạ t ngưởà i heố t sưá c bíành
thưởà ng khốậ ng cốá  gíà khảá c bieậạ t vởá i ngưởà i thưởà ng, [nhưng]
thảậạ t rả chư viạ lảà  ngưởà i tu luỳeậạn.

Hốậ m quả tốậ i giảảng vảốn đeầ  tu luỳeậạn Phảậạ t Phảáp, vieậạ c tu
luỳeậạn lảà  chuỳeậạn lởá n nhảố t trống vuữ  truạ ,  [lảà ] ngưởà i muốố n
thảặng hốả tởá i mốậạ t cảảnh giởá i [cảố] nhưởà ng ảốỳ, muốố n trởả
thảành Lả Hảán,  Bốầ  Tảá t,  Phảậạ t,  Đảạ ố,  Thảần.  Mốậạ t  ngưởà i  vởá i
nghieậạp lưạ c đảầỳ thảận mảà  muốố n thảành Thảần, chư viạ nốá i xem
đốá  chảẳng phảả i lảà  vieậạ c nghieậm tuá c? Chảẳng phảả i chư viạ neận
phảả i duà ng lốảạ i tieậu chuảổn cảố đeổ  đốố i đảữ i vảốn đeầ  mốậạ t cảá ch
vốậ  cuà ng kieận  điạnh,  duà ng chíánh nieậạm đeầ  ỳeậu  cảầu  chíánh
míành sảố? Neốu chư viạ vảễn duà ng quản đieổm ngưởà i thưởà ng
kiả đeổ  đốố i  đảữ i  vảốn  đeầ ,  vảậạ ỳ  chư viạ  chảẳng phảả i  lảà  ngưởà i
thưởà ng sảố? Vảốn đeầ  nghieậm tuá c nhưởà ng ảốỳ; đeổ  chư viạ trởả
thảành Phảậạ t nhưng chư viạ vảễn cối míành lảà  ngưởà i thưởà ng,
chư viạ vảễn cốà n duà ng Lỳá  cuả ả ngưởà i [thưởà ng] đeổ  đố lưởà ng
nhưữ ng vieậạ c ảốỳ, theố  thíà khốậ ng đưởạ c, rảố t lảà  khốậ ng nghieậm
tuá c,  vảậạ ỳ  cuữ ng  khốậ ng  theổ  tu.  Phảậạ t  Đảạ ố  Thảần  ảốỳ  khốậ ng
giốố ng như cảá c hốà ả thưởạ ng kiả hảỳ cốn ngưởà i  hieậạn nảỳ
nhảậạ n  thưá c  đảậu.  Mốạ i  ngưởà i  đeầu  bieố t,  Phảậạ t  vảà  Thảần  lảà
khốậ ng  cốá  cảá i  ‘tíành’  cuả ả  ngưởà i  thưởà ng,  cuữ ng  khốậ ng  cốá
phưởng thưá c tư duỳ cuả ả ngưởà i thưởà ng vảà  cảá c khảá i nieậạm
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nhảậạ n  thưá c  sưạ  vảậạ t  cuả ả  ngưởà i  thưởà ng.  Hốạ  hốảàn  tốảàn  lảà
phưởng phảáp tư duỳ trống lốảạ i cảảnh giởá i khảá c; lốảạ i khảá i
nieậạm, quản nieậạm tư tưởả ng cuả ả ngưởà i thưởà ng veầ  cảá c sưạ
vảậạ t kiả thíà hốạ  đeầu khốậ ng cốá . Bảậỳ giởà  cốn ngưởà i đem Phảậạ t
vảà  Bốầ  Tảá t mảà  [thưởà ng] nhảận hốá ả, nhảận tíành hốá ả, nhảận viạ
nhi  hốá ả  rốầ i.  Cốá  ngưởà i  leận  chuà ả  bảá i  Phảậạ t  thảắp  hưởng,
nhưng hốạ  khốậ ng phảả i lảà  đeổ  tu hảỳ víà  đeổ  kíánh [ngưởữ ng],
mảà  lảà  đi cảầu. Chảốp trưởá c mảà  đi cảầu Phảậạ t, chư viạ nghíữ xem,
đốá  lảà  mốậạ t cảá i tảậm khốậ ng tốố t nhưởà ng nảàố!

Quảá  khưá  ngưởà i tả bảá i Phảậạ t chíả lảà  suà ng kíánh, chíánh lảà
kíánh Phảậạ t mảà  đeốn, đeốn bảá i Phảậạ t hốảặạ c đeốn tu Phảậạ t, bởả i víà
Phảậạ t lảà  víữ đảạ i; chư Phảậạ t tảạ i hốảành quản đảng bảảố hốậạ  nhảận
lốảạ i, chưá  khốậ ng phảả i lảà  nhảắm vảàố nhưữ ng gíà bảản thảận chư
viạ cảầu. Nhưng ngưởà i ngảàỳ nảỳ khốậ ng theố  nưữ ả. Ngưởà i xưả
khi nghíữ  đeốn Phảậạ t  hảỳ Bốầ  Tảá t  đeầu  mảng theố mốậạ t  lốảạ i
chíánh nieậạm, mảng mốậạ t lốảạ i tảậm lỳá  suà ng kíánh thíà mởá i nhảắ c
đeốn chưữ  ‘Phảậạ t’,  ‘Bốầ  Tảá t’,  cảảm thảốỳ vốậ  cuà ng thuà  thảắng, víữ
đảạ i. Nhưng ngưởà i ngảàỳ nảỳ khốậ ng cốà n quản nieậạm như theố
nưữ ả, hốạ  tuà ỳ tuà ỳ tieậạn tieậạn mởả  mieậạng lảà  cốá  theổ  nốá i veầ  Phảậạ t,
[chưữ ] ‘Phảậạ t’ vảà  ‘Bốầ  Tảá t’ như chưữ  ởả  cưả ả mieậạng cuả ả hốạ  mảà
tuà ỳ  tieậạn  nốá i.  [Híành]  tưởạ ng  Phảậạ t  thảậạ m  chíá  cốà n  tuà ỳ  tieậạn
khảắ c  lốảạ n  veữ  lốảạ n  cảá c  nởi,  hởn nưữ ả  cốà n  đảặạ t  đảậu  cuữ ng
đưởạ c. Tưởạ ng Phảậạ t A Di Đảà , Thảánh Mảriả cốà n đưởạ c đảặạ t ởả
nghíữả  điạả.  Đuá ng  lảà  đảữ  thảành  rả  cốn  ngưởà i  sải  Thảần  đi
trốậ ng cối ngưởà i cheố t, cốn ngưởà i phảá i Thảần đi lảàm theố  nảàỳ
theố  kiả. Chảẳng phảả i cảá i tảậm ảốỳ sảố? Mốạ i ngưởà i nghíữ xem.
Mốậạ t viạ Thảần víữ đảạ i thảần thảánh nhưởà ng ảốỳ, mốậạ t cảá i vảễỳ tảỳ
cốá  theổ  khieốn tốảàn nhảận lốảạ i hảạ nh phuá c, mốậạ t cảá i huở tảỳ
cốá  theổ  huả ỳ dieậạ t tốảàn nhảận lốảạ i; cảá c viạ lảạ i đốố i đảữ i vởá i Hốạ
như vảậạ ỳ? Neốu khốậ ng phảả i Hốạ  tưà  bi vởá i cốn ngưởà i, [thíà víà]
cốn ngưởà i trống vốậ  tri lảàm đieầu xảốu, [seữ ] trống nhảáỳ mảắ t
khieốn  cốn  ngưởà i  biạ  huả ỳ  dieậạ t  đeốn  khốậ ng  cốà n  dảốu  veố t.
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Chíánh víà cốn ngưởà i bảậỳ giởà  khốậ ng theổ  hieổu đưởạ c nhưữ ng
đieầu nảàỳ, chố neận hốạ  mởá i dảám lảàm theố . Treận thưạ c teố  hốạ
đảng phíả bảáng Phảậạ t, cuữ ng như lảần trưởá c tốậ i đảữ  giảảng. Lảần
trưởá c nốá i vởá i mốạ i ngưởà i rốầ i, cảả  trống thưạ c đởn cuữ ng cốá
cảá i gíà mảà  “Phảậạ t nhảảỳ tưởà ng”. Phảậạ t lảà  khốậ ng cốá  chảốp trưởá c
veầ  sảắ c  hảỳ viạ,  [đảặạ t  teận  mốá n  đốá  ỳá  tưá  lảà ]  ‘heễ  ngưả i  thảốỳ
hưởng viạ nảàỳ, tưà  beận kiả tưởà ng nhảảỳ quả đảậỳ đeổ  ảặn’; đảậỳ
chảẳng phảả i phíả bảáng Phảậạ t mốậạ t cảá ch đốậạ c ảá c nhảố t hảỳ sảố?
Cốà n cốá  cảá i  gíà  mảà  “Lả Hảán chảỳ” nưữ ả,  v.v.,  Lả Hảán cuữ ng
khốậ ng cốá  bảố t kỳà  chảốp trưởá c vảàố sảắ c hảỳ viạ nảàố như ngưởà i
thưởà ng, cảá c viạ nốá i mốá n kiả lảà  [mốá n] Lả Hảán chảỳ mảà  Lả
Hảán ảặn, cảá c viạ chảẳng phảả i đảng mảạ  lỳạ  hốạ  sảố? Hốạ  xem đốầ
ảặn nởi ngưởà i thưởà ng lảà  dở bảổn, chố neận quản nieậạm cuả ả
hốạ  khảá c hảẳn cốn ngưởà i. Ngưởà i bảậỳ giởà  víà kim tieần vảà  duạ c
vốạ ng, mảà  đốố i vởá i Thảần Phảậạ t tảạ ố thảành trảạ ng thảá i như vảậạỳ.
Phảậạ t  Đảạ ố Thảần hốạ  khốậ ng cốá  quản nieậạm cuả ả cốn ngưởà i,
khốậ ng cốá  phưởng phảáp tư duỳ như ngưởà i thưởà ng. Nhưng
mảà ,  như tốậ i  vưà ả giảảng, khi ngưởà i  tả đi bảá i  Phảậạ t,  khốậ ng
phảả i vởá i tảậm suà ng kíánh hảỳ lảà  muốố n tu mảà  bảá i Phảậạ t, mảà  lảà
đi cảầu Phảậạ t, bảảố hốậạ  chố hốạ  sinh cốn trải, phảá t tảà i, tieậu tải,
giảả i nảạ n, đeầu lảà  cảá i tảậm ảốỳ. Nhưng Phảậạ t seữ  mảặạ c keậạ  nhưữ ng
cảá i  đốá ,  Phảậạ t  lảà  đốậạ  nhảận tưà  gốố c  reễ .  Neốu đeổ  chư viạ  cuữ ng
giốố ng như Thảần Tieận vảậạ ỳ,  [sốố ng] heố t  sưá c thốảả i  mảá i  nởi
ngưởà i thưởà ng, tieần cốá  nhieầu thảậạ t lảà  nhieầu, tải nảàố nảạ n nảàố
cuữ ng khốậ ng cốá ,  thảậạ t  theố  thíà  chư viạ  cuữ ng chảẳng muốố n tu
Phảậạ t, chư viạ cuữ ng chảẳng muốố n lảàm Thảần nưữ ả. Giởà  chư viạ
chíánh lảà  Thảần rốầ i, thốảả i mảá i bieố t mảốỳ. Khốậ ng theổ  nảàố như
vảậạỳ.

Ngưởà i tả quả đởà i nảàỳ đởà i khảá c đeầu đảng tảạ ố nghieậạp;
nghieậạp  lưạ c  cuả ả  míành gảậỳ  neận  đởà i  sảu cuả ả  míành,  [như]
nhưữ ng khốá  khảặn, thốố ng khốổ , mả nảạ n, thieốu tieần, lảắm beậạnh
trống mốậạ t đởà i ảốỳ. Chư viạ chíả cốá  sảu khi hốảàn trảả  nghieậạp
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lưạ c, thíà chư viạ mởá i đưởạ c hảạ nh phuá c, mởá i cốá  theổ  trởả  neận
tốố t.  Nốá i  như lảàm vieậạ c  xảốu  mảà  khốậ ng phảả i  hốảàn  trảả  thíà
khốậ ng đưởạ c, vuữ  truạ  nảàỳ cốá  cảá i Lỳá  ảốỳ tốầ n tảạ i.  Chư viạ  nốá i
rảằng vieậạ c cuả ả đởà i trưởá c vảà  vieậạ c cuả ả đởà i sảu dưởà ng như
cuả ả  hải  ngưởà i  [khảá c  nhảu],  kỳà  thưạ c  ngưởà i  tả  xeá t  sinh
meậạnh chư viạ  lảà  xeá t cảả  quảá  tríành sinh meậạnh. Chư viạ  nguả
mốậạ t giảố c, chư viạ nốá i vieậạ c ngảàỳ hốậ m quả chư viạ lảàm vảà  vieậạ c
ngảàỳ  hốậ m  nảỳ  lảàm lảà  khốậ ng  lieận  quản,  ngảàỳ  hốậ m quả
khốậ ng phảả i dố chư viạ lảàm, [nhưng] nốá  đeầu cuà ng dố mốậạ t
ngưởà i chư viạ lảàm, hốạ  lảà  xeá t sinh meậạnh như vảậạ ỳ. Chố neận
vảốn đeầ  tốậ i  vưà ả mởả  rốậạ ng rả chíánh lảà  đeổ  giảảng cảá i  ỳá  đốá ,
khốậ ng  theổ  duà ng  quản  nieậạm  ngưởà i  thưởà ng  đeổ  đốố i  đảữ i
nhưữ ng vảốn đeầ  nảàỳ. Ngưởà i thưởà ng cốá  beậạnh lảà  phảả i  uốố ng
thuốố c, cốà n lảàm mốậạ t ngưởà i tu luỳeậạn, tốậ i cuữ ng khốậ ng phảả i
cưá  bảắ t chư viạ khốậ ng đưởạ c uốố ng thuốố c. Nhưng đieầu chuá ng
tả giảảng chảẳng phảả i lảà  tu sảố? Chảẳng phảả i giảảng ngốậạ  sảố?
Cuữ ng khốậ ng phảả i bảảố rảằng chư viạ phảả i ngốậạ  đưởạ c heố t cảả ,
chư viạ cốá  theổ  ngốậạ  đưởạ c bảố nhieậu thíà ngốậạ  bảốỳ nhieậu. Chư
viạ nốá i rảằng khốậ ng đưởạ c, “Tốậ i lảà  khốậ ng buốậ ng bốả  đưởạ c cảá i
tảậm nảàỳ, tốậ i vảễn phảả i uốố ng thuốố c, luỳeậạn cốậ ng đi nưữ ả tốậ i
cuữ ng phảả i uốố ng thuốố c”. Theố  nhưng tốậ i nhíàn nhảậạ n vảốn đeầ
nảàỳ như theố  nảàố đảậỳ? Tốậ i chíả  lảà  thảốỳ tieốc rảằng ngốậạ  tíánh
cuả ả hốạ  thảốp quảá , mốậạ t quản mảà  hốạ  khốậ ng quả đưởạ c. Vốố n díữ
lảà  hốạ  phảả i đeầ  cảố leận rốầ i, sảả i mốậạ t bưởá c dảà i hưởá ng veầ  vieận
mảữn, theố  nhưng hốạ  khốậ ng cốá  sảả i đưởạ c mốậạ t bưởá c ảốỳ rả. Tốậ i
chíả lảà  víà vảậạ ỳ mảà  thảốỳ tieốc, chưá  khốậ ng cốá  nốá i ngưởà i nảàỳ lảà
khốậ ng đảạ t nưữ ả. Tốậ i cuữ ng khốậ ng nốá i rảằng ngưởà i nảàỳ uốố ng
thuốố c rốầ i thíà tuỳeậạ t đốố i khốậ ng theổ  tu nưữ ả. Víà ngốậạ  tíánh mảà ,
mốễ i  ngưởà i lảà  khảá c nhảu, cảặn cở mốễ i ngưởà i cuữ ng khốậ ng
như nhảu. Chư viạ đeầ  cảố leận đưởạ c thíà chư viạ mởá i cốá  theổ
vưởạ t  quả quản nảàỳ,  chư viạ  mởá i  cốá  theổ  cốá  đưởạ c  nhưữ ng
nhảậạ n  thưá c  mởá i.  Chư viạ  khốậ ng đeầ  cảố leận  đưởạ c,  chư viạ
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chưả cốá  ngốậạ  thảốu đưởạ c sưạ  vieậạ c ảốỳ, đieầu đốá  thuỳeố t minh
rảằng  ởả  sưạ  vieậạ c  nảàỳ  chư  viạ  vảễn  cốà n  lảà  ngưởà i  thưởà ng.
Nhưng  cuữ ng  khốậ ng  theổ  nốá i  rảằng  ngưởà i  nảàỳ  hốảàn  tốảàn
khốậ ng đảạ t nưữ ả.

Tốậ i lảạ i giảảng mốậạ t chuá t veầ  quản heậạ  giưữ ả uốố ng thuốố c vảà
tieậu nghieậạp.  Tốậ i  vưà ả giảảng rảằng chíánh lảà  nghieậạp tíách lảạ i
quả đởà i nảàỳ đởà i khảá c mởá i tảạ ố thảành cốá  beậạnh. Vảậạ ỳ nghieậạp
đốá  lảà  thưá  gíà? Nghieậạp tốầ n tảạ i ởả  khốậ ng giản khảá c thíà cảá c lảạ p
tưả  cuả ả nốá  cảàng nhốả , cuữ ng tưá c lảà  hảạ t ảốỳ cảàng nhốả  thíà lưạ c
lưởạ ng cuả ả nốá  cảàng lởá n. Neốu như nốá  thảổm thảốu đeốn khốậ ng
giản nảàỳ, thíà nốá  chíánh lảà  cảá c vi sinh vảậạ t, cảá c beậạnh đốậạ c vi
quản nhảố t, vảậạ ỳ chư viạ nốá i xem beậạnh đốá  lảà  ngảễu nhieận sảố?
Duà ng ỳ hốạ c hieậạn nảỳ, khốả hốạ c hieậạn nảỳ đeổ  nhảậạ n thưá c nốá
thíà khốậ ng theổ  nhảậạ n thưá c đưởạ c, chíả cốá  theổ  nhảậạ n thưá c đưởạ c
mốậạ t lốảạ i hieậạn tưởạ ng bieổu hieậạn rả nởi tảầng khốậ ng giản beầ
mảặạ t cảốu thảành bởả i tảầng lảạp tưả  lởá n nhảố t hieậạn hưữ u nảàỳ tốổ
thảành tưà  phảận tưả , beàn chố rảằng lảà  cốá  beậạnh, lảà  mốạ c khốố i u,
lảà  phảá t vieậm chốễ  nảàố đốá , lảà  theố  nảàỳ theố  kiả. Chưá  khốả hốạ c
hieậạn nảỳ nhíàn khốậ ng thảốỳ nguỳeận nhảận cảặn bảản khieốn hốạ
cốá  beậạnh lảà  gíà, nốá  luốậ n duà ng chuá t đảạ ố lỳá  mảà  ngưởà i thưởà ng
cốá  theổ  nhảậạ n thưá c đưởạ c đeổ  giảả i  thíách.  Đưởng nhieận,  khi
ngưởà i  tả mảắc  beậạnh thíà  thốậ ng thưởà ng cuữ ng chố nốá  phuà
hởạ p vởá i  tảầng Lỳá  nảàỳ  cuả ả  theố  giản,  thốậ ng thưởà ng ởả  theố
giản seữ  cốá  mốậạ t đieầu kieậạn nhảận tốố  beận ngốảà i dảễn beậạnh đốá
bieổu hieậạn rả, đieầu nảàỳ dưởà ng như rảố t phuà  hởạ p vởá i Lỳá  cuả ả
theố  giản. Kỳà  thưạ c đốá  chíả  lảà  đieầu kieậạn nhảận tốố  beận ngốảà i
xuảố t hieậạn rả đeổ  nốá  phuà  hởạ p vởá i Lỳá  cuả ả theố  giản, vởá i trảạ ng
thảá i  cuả ả  theố  giản.  Chưá  nguỳeận  nhảận  cảặn  bảản  vảà  beậạnh
khốậ ng sinh rả ởả  khốậ ng giản nảàỳ. Chố neận hieậạn nảỳ chư viạ
uốố ng thuốố c chíánh lảà  đem beậạnh, beậạnh đốậạ c ởả  beầ  mảặạ t  gieố t
cheố t đi, thuốố c đuá ng lảà  cốá  theổ  gieố t cheố t beậạnh đốậạ c ởả  beầ  mảặạ t.
Cốà n cốậ ng cuả ả ngưởà i luỳeậạn cốậ ng tưạ  đốậạ ng tieậu dieậạ t  beậạnh
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đốậạ c cuà ng nghieậạp lưạ c. Theố  nhưng ngảỳ khi thuốố c gieố t cheố t
beậạnh đốậạ c thảổm thảốu tưà  khốậ ng giản khảá c sảng beầ  mảặạ t nởi
đảậỳ,  víà  bảố t  kỳà  vảậạ t  theổ  nảàố đeầu lảà  sốố ng,  [neận]  beậạnh đốậạ c
phíáả beận kiả, tưá c lảà  nghieậạp lưạ c ởả  beận kiả seữ  bieố t, chuá ng seữ
khốậ ng quả beận nảàỳ nưữ ả, chư viạ beàn cảảm thảốỳ uốố ng thuốố c
mảà  khốả i rốầ i. Nhưng tốậ i bảả ố chư viạ nảàỳ, nốá  vảễn tíách tuạ  ởả
đốá . Ngưởà i quả đởà i nảàỳ đởà i khảá c đeầu đảng tíách tuạ  cảá i nảàỳ,
tíách đeốn mốậạ t mưá c đốậạ  nhảố t điạnh thíà  ngưởà i đốá  khốậ ng theổ
cưá u đưởạ c nưữ ả, đốầ ng thởà i khi hốạ  cheố t seữ  biạ tieậu huả ỳ trieậạ t
đeổ . Mảố t đi sinh meậạnh, víữnh vieễn mảố t đi sinh meậạnh, đảáng
sởạ  đeốn như theố , chố neận ởả  đảậỳ giảảng rả mốố i quản heậạ  như
vảậạ ỳ. Khốậ ng phảả i lảà  khốậ ng chố chư viạ  uốố ng thuốố c, ngưởà i
thưởà ng cốá  beậạnh thíà nhảố t điạnh phảả i đieầu triạ.

Nhưng lảà  ngưởà i tu luỳeậạn, chuá ng tả đốố i đảữ i nốá  theố  nảàố?
Chảẳng phảả i cảần tiạnh hốá ả thảận theổ  chư viạ  sảố? Thảận theổ
chư viạ  như vốà ng tuốổ i  cuả ả cảậỳ quả đởà i  nảàỳ đởà i  khảá c,  tưà
trung tảậm nhảố t đảữ  cốá  nghieậạp lưạ c, tảầng tảầng đeầu cốá  nghieậạp
lưạ c, khi chư viạ tu luỳeậạn thíà tốậ i phảả i đưả nghieậạp lưạ c đốá  tưà
trung tảậm lieận  tuạ c  đảổỳ  rả ngốảà i,  đảổỳ  đảổỳ  đảổỳ  đảổỳ,  đưả
nghieậạp lưạ c trieậạ t đeổ  đảổỳ rả ngốảà i giuá p chư viạ. Vảễn lảà  khốậ ng
theổ  đeổ  tốảàn bốậạ  [chuá ng] đi quả beầ  mảặạ t thảận theổ  chuá ng tả,
[neốu] tốảàn bốậạ  đeầu đi [rả theố] beầ  mảặạ t thảận theổ  thíà chư viạ
chiạu khốậ ng nốổ i. Chíả lảà  tưà  beầ  mảặạ t thảận theổ  mảà  đi rả mốậạ t
phảần, chư viạ  seữ  cảảm thảốỳ đốậạ t  nhieận beậạnh đeốn, khốá  chiạu
khốậ n xieố t, thốố ng khốổ  khốậ ng chiạu đưởạ c, chư viạ lieần khốậ ng
chiạu nốổ i nưữ ả rốầ i, cối bảản thảận míành lảà  ngưởà i thưởà ng vảà  đi
uốố ng thuốố c. Vảậạ ỳ chư viạ uốố ng thuốố c cuữ ng đưởạ c thốậ i, chuá ng
tả  cuữ ng khốậ ng cốá  nốá i  ngưởà i  thưởà ng  khốậ ng  đưởạ c  uốố ng
thuốố c, chuá ng tả chíả nốá i ngốậạ  tíánh cuả ả chư viạ khốậ ng đuả , cảá i
quản ảốỳ vưởạ t quả chưả cốá  tốố t. Chuá ng tả cuữ ng khốậ ng cốá
quỳ điạnh rảằng chư viạ tu luỳeậạn rốầ i lảà  khốậ ng chố pheáp uốố ng
thuốố c,  khốậ ng  cốá  lảàm  rả  quỳ  điạnh  cưá ng  nhảắc  như  vảậạỳ,
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nhưng mảà ,  tốậ i  đảng giảảng chố mốạ i  ngưởà i  đảạ ố  lỳá  trống
Phảáp. Vảậạ ỳ mảà  chư viạ muốố n đưả nghieậạp lưạ c ảốỳ rả, nhưng
chư viạ uốố ng thuốố c đảữ  lảạ i eáp nốá  trởả  lảạ i rốầ i, lảàm sảố thảnh lỳá
thảận theổ  chố chư viạ đảậỳ? Đưởng nhieận chuá ng tốậ i cuữ ng cốá
theổ  đảổỳ đi chố chư viạ  tưà  khốậ ng giản khảá c. Nhưng trống
Phảáp vuữ  truạ  nảàỳ cốá  mốậạ t đảạ ố lỳá, rảằng khi tieậu nghieậạp [nảàố]
chố chư viạ  thíà  chư viạ  ảắ t  phảả i  gảánh  chiạu  thốố ng  khốổ  veầ
phưởng dieậạn nảốỳ. Chư viạ trưởá c đảậỳ tưà ng gảậỳ thốố ng khốổ
chố ngưởà i khảá c, thíà chíánh míành cuữ ng phảả i chiạu thốố ng khốổ
đốầ ng  dảạ ng.  Nhưng  đốố i  vởá i  ngưởà i  tu  luỳeậạn  mảà  nốá i  thíà
khốậ ng theổ  đeổ  chư viạ chiạu đưạ ng tốảàn bốậạ  theố cuà ng dảạ ng
phưởng thưá c, seữ  cheố t đốá , theố  thíà khốậ ng tu đưởạ c nưữ ả. Lảàm
ngưởà i tu luỳeậạn sảu khi vieận mảữn thíà cốá  theổ  duà ng phuá c bảá ố
đeổ  [hốảàn trảả ] chố sinh meậạnh biạ  hảạ i,  nhưng chư viạ  phảả i
gảánh chiạu phảần thốố ng khốổ  veầ  tinh thảần. Chiạu đưạ ng phảần
mảắc  nởạ  ngưởà i  tả  đốầ ng thởà i  chíánh lảà  chư viạ  đảng hốảàn
[trảả ] nghieậạp ảốỳ, víà chư viạ đảữ  thốố ng khốổ  rốầ i mảà , cảá c vảốn đeầ
khốậ ng  heầ  cốậ  lảậạ p  [tảá ch  rởà i  nhảu].  Trống khi  hốảàn  [trảả ]
nghieậạp ảốỳ, trống thốố ng khốổ  [thíà] chư viạ phảả i cối míành lảà
ngưởà i tu luỳeậạn; khi chư viạ khốậ ng cối nốá  lảà  beậạnh, veầ  vảốn đeầ
nảàỳ chư viạ quảả  thưạ c lảà  nhảậạ n thưá c ởả  tảầng thưá  cảố, khốậ ng
phảả i cảá ch nghíữ cuả ả ngưởà i thưởà ng. Cảảnh giởá i vảà  tư tưởả ng
cuả ả chư viạ  tảạ i  vảốn đeầ  nảàỳ chảẳng phảả i  đảữ  đeầ  cảố leận rốầ i
sảố?  Chảẳng  phảả i  lảà  vảốn  đeầ  nảàỳ  sảố?  Luỳeậạn  luỳeậạn  chuá t
đốậạ ng tảá c lảà  ngưởà i tả cốá  theổ  tu luỳeậạn leận ư, đốá  lảà  chuỳeậạn
cưởà i thốậ i. Đốậạ ng tảá c lảà  bieậạn phảáp phuạ  trởạ  chố vieận mảữn.

Tảậm ngưởà i tả mảà  khốậ ng tu luỳeậạn leận đưởạ c thíà  víữnh
vieễn đeầu khốậ ng đeầ  cảố đưởạ c tảầng thưá . Cuữ ng khốậ ng giốố ng
như ngưởà i  tả  giảảng rảằng nieậạm nieậạm kinh thíà  cốá  theổ  tu
thảành Phảậạ t, cốà n cốá  ngưởà i tưởả ng rảằng lảàm bảố nhieậu vieậạ c
tốố t thíà cốá  theổ  tu thảành Phảậạ t, đốá  tốảàn lảà  chuỳeậạn cưởà i. Tốảàn
lảà  phảáp hưữ u vi, chư viạ mảà  khốậ ng thưạ c tu, thíà nieậạm kinh cốá
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tảá c  duạ ng  gíà?  Khốậ ng  tu  thíà  hốảàn  tốảàn  khốậ ng  theổ  thảành
Phảậạ t.  Phảậạ t  Thíách  Cả  Mảậu  Ni  khi  ảốỳ  truỳeần  Phảáp  đeầu
khốậ ng cốá  kinh sảá ch,  Jesus khi ảốỳ  truỳeần Phảáp cuả ả  ÔÔ ng
cuữ ng khốậ ng heầ  cốá  kinh sảá ch, ngưởà i tả chíả lảà  thưạ c tu. Chư
viạ khốậ ng tu cảá i tảậm ảốỳ thíà chư viạ cốá  theổ  leận đưởạ c sảố? Chư
viạ khốậ ng đảạ t ỳeậu cảầu cuả ả cảảnh giởá i ảốỳ thíà chư viạ cốá  theổ  leận
[đốá ]  chảặng? Thảố t  tíành luạ c  duạ c  cảá c lốảạ i  tảậm chảốp trưởá c,
duạ c vốạ ng tieần bảạ c cuả ả ngưởà i thưởà ng cốà n nảặạ ng hởn tảậm tu
thảành Phảậạ t, chư viạ cốá  theổ  leận trởà i ư? Đieầu nảàỳ hốảàn tốảàn
khốậ ng theổ  nảàố. Tốậ i nghíữ mốạ i ngưởà i đeầu nghe minh bảạ ch
rốầ i, nghíữả lảà  lảàm mốậạ t ngưởà i tu luỳeậạn thíà đảữ  lảà  ngưởà i sieậu
thưởà ng rốầ i. Vảậạ ỳ đảữ  lảà  mốậạ t ngưởà i sieậu thưởà ng, lảàm sảố đốố i
đảữ i lốảạ i trảạ ng thảá i khốá  chiạu treận thảận theổ? Ngưởà i thưởà ng
lảà  cốá  beậạnh,  cốà n  thảận  theổ  chư  viạ  lảà  đảng  đưởạ c  tốậ i  đảổỳ
nghieậạp rả. Khi đảổỳ tởá i beầ  mảặạ t, thảần kinh ngốảạ i vi nởi thảận
theổ  beầ  mảặạ t cuả ả cốn ngưởà i lảà  mảễn cảảm nhảố t, lieần cảảm giảá c
thảận theổ  khốậ ng thốảả i  mảá i,  giốố ng như biạ  mảắc beậạnh, hởn
nưữ ả cốá  [khi] bieổu hieậạn rảố t nghieậm trốạ ng, seữ  lảà  như vảậạỳ. Đảữ
vảậạ ỳ thíà mốạ i ngưởà i suỳ nghíữ xem, neốu chư viạ cối míành lảà
ngưởà i  thưởà ng,  neốu chư viạ  chố nốá  lảà  beậạnh,  [thíà]  đưởng
nhieận cuữ ng đưởạ c [thốậ i], chư viạ [cưá ] đi uốố ng thuốố c lảà  đưởạ c
rốầ i. Quản nảàỳ chư viạ chưả vưởạ t quả đưởạ c, íát nhảố t tảạ i vảốn
đeầ  nảàỳ chư viạ lảà  ngưởà i thưởà ng. Khi nảàố chư viạ vưởạ t quả
quản nảàỳ, thíà ởả  vảốn đeầ  ảốỳ chư viạ chíánh lảà  sieậu thưởà ng. Theố
nhưng neốu chư viạ muốố n tu thảành Phảậạ t, thíà veầ  nhảậạ n thưá c ởả
mốạ i vảốn đeầ  chư viạ đeầu phảả i lảà  sieậu thưởà ng. Chư viạ khốậ ng
bốả  đưởạ c tảậm ảốỳ, chư viạ khốậ ng vưởạ t quả đưởạ c quản ảốỳ, thíà
chư viạ khốậ ng theổ  vieận mảữn. Chố neận neốu chư viạ mảố t đi cở
hốậạ i nảàỳ, thíà quản ảốỳ chưả vưởạ t quả đưởạ c. Víà sảố chuá ng tả
cốá  nhưữ ng phuạ  đảạ ố vieận vảà  hốạ c vieận cuữ  đảữ  rảố t minh bảạ ch
[đieầu nảàỳ], mốậạ t khi thảốỳ hốạ c vieận uốố ng thuốố c thíà hốạ  trởả
neận lố lảắng. Tảố t nhieận hốạ  khốậ ng theổ  đốố i đảữ i giốố ng như tốậ i;
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víà mốạ i ngưởà i quen nhảu lảậu rốầ i, hốạ  beàn nốá i “bảạ n khốậ ng
đưởạ c  uốố ng thuốố c”,  theố  nảàỳ  theố  kiả,  bảảố  chố hốạ .  Đưởng
nhieận ngưởà i kiả lảạ i khốậ ng ngốậạ  đưởạ c, “tốậ i luỳeậạn cốậ ng tảạ i
sảố  khốậ ng  chố  tốậ i  uốố ng  thuốố c?”  Ngưởà i  kiả  khốậ ng  ngốậạ
đưởạ c thíà sưạ  tíành nảàỳ khốậ ng deễ  xưả  lỳá. Chuá ng tả khốậ ng cốá
quỳ điạnh cưá ng nhảắc  rảằng mốạ i  ngưởà i  khốậ ng đưởạ c uốố ng
thuốố c,  tốậ i  chíả  lảà  giảảng đảạ ố lỳá  cuả ả uốố ng thuốố c  vảà  khốậ ng
uốố ng thuốố c đốố i vởá i ngưởà i tu luỳeậạn, chưá  khốậ ng heầ  giảảng
ngưởà i thưởà ng khốậ ng đưởạ c uốố ng thuốố c.

Lưu truỳeần  Phảáp  nảàỳ  cuả ả  chuá ng tốậ i  chíánh lảà  đeổ  tu
luỳeậạn ởả  theố  giản, [nhưng] ngưởà i tu luỳeậạn khốậ ng nhảố t điạnh
mốễ i ngưởà i đeầu cốá  theổ  thảành Phảậạ t. Cốá  ngưởà i tinh tảốn phi
thưởà ng, kieận điạnh phi thưởà ng, vảậạ ỳ thíà quảá  tríành viạ ảốỳ tieốn
veầ  vieận mảữn seữ  nhảnh. Cốá  ngưởà i  cốá  theổ  khốậ ng tinh tảốn
đeốn  theố  đưởạ c,  quảá  tríành viạ  ảốỳ  tieốn  veầ  vieận  mảữn  seữ  rảố t
chảậạ m. Cốá  ngưởà i dưởà ng như tu mảà  khốậ ng tu, dưởà ng như
tin mảà  khốậ ng tin, vảậạ ỳ viạ ảốỳ cốá  leữ  khốậ ng vieận mảữn đưởạ c.
Nhưng lảàm [ngưởà i]  tu luỳeậạn  mảà  giảảng,  viạ  ảốỳ  cốá  theổ  seữ
khốậ ng tu vốậ  íách. Đởà i nảàỳ chưả tu thảành, khốậ ng đảạ t, vảậạ ỳ
xem đởà i  sảu; cốá  leữ  đởà i  sảu hốạ  cốá  theổ  đảạ t.  Cốá  theổ  viạ  ảốỳ
khốậ ng muốố n tu nưữ ả, vảậạ ỳ trống Đảạ i Phảáp nảàỳ duà  sảố hốạ  đảữ
buốậ ng bốả  đưởạ c mốậạ t sốố  tảậm, đảữ  nghe đưởạ c Phảậạ t Phảáp, đảữ
tu đưởạ c số vởá i ngưởà i thưởà ng mảà  nốá i lảà  khảá  rốầ i, hốạ  cốá  leữ  seữ
tảạ ố neận phuá c phảậạ n ởả  đởà i sảu, đởà i sảu nốá i khốậ ng chưà ng hốạ
phảá t tảà i lởá n, lảàm quản lởá n. Nhưữ ng thưá  đốá  chíả cốá  theổ  đốổ i
thảành  phuá c  phảậạ n,  víà  hốạ  tu  khốậ ng  leận  đưởạ c;  nhưng hốạ
cuữ ng khốậ ng tu vốậ  íách; chíánh lảà  đảạ ố lỳá  nảàỳ. Tốậ i  nghíữ  lảàm
mốậạ t  ngưởà i  tu luỳeậạn  hốậ m nảỳ cốá  theổ  nghe Phảáp,  tốậ i  hỳ
vốạ ng mốạ i  ngưởà i  đeầu phảả i  tu mốậạ t  mảạ ch đeốn cuà ng.  Phảậạ t
Phảáp khốậ ng phảả i nốá i lảà  ải cuữ ng cốá  theổ  nghe đưởạ c đảậu. Kỳà
thưạ c tốậ i  nốá i vởá i  chư viạ,  víà  nưởá c Mỳữ  lảà  mốậạ t  nởi khảá  đảặạ c
thuà .  Tốậ i  vốố n díữ  đảữ  dưà ng giảảng Phảáp tưà  hải  nảặm trưởá c,
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nhưng cốá  rảố t nhieầu ngưởà i Hốả ởả  Mỳữ, hởn nưữ ả ngưởà i Mỳữ
cuữ ng cốá  rảố t nhieầu ngưởà i thieậạn lưởng, tốậ i cuữ ng muốố n đeổ
hốạ  đảắ c Phảáp; kỳà  thưạ c [tốậ i] cuữ ng khốậ ng giảảng mốậạ t cảá ch heậạ
thốố ng nưữ ả, chíả lảà  giảảng tuà ỳ theố tíành huốố ng. Bởả i víà sảá ch
đảữ  cốá  rốầ i, ải cuữ ng cốá  theổ  hốạ c. Trảạ m phuạ  đảạ ố cuữ ng cốá  rốầ i,
mốạ i  ngưởà i  cuữ ng  cốá  theổ  theố  đốá  luỳeậạn.  Mốậạ t  ngưởà i  neốu
muốố n cốá  theổ  nghe đưởạ c Phảậạ t Phảáp, phảả i mảốỳ nghíàn nảặm
[mởá i cốá ] mốậạ t lảần, [mảà ] chư viạ cốà n khốậ ng nhảố t điạnh cốá  cở
duỳeận ảốỳ. Víà khi chuỳeổn sinh trống luạ c đảạ ố luảận hốầ i ngưởà i
tả cốá  theổ  chuỳeổn sinh thảành nhưữ ng đốậạ ng vảậạ t, thưạ c vảậạ t, vảậạ t
chảố t  khảá c  nhảu.  Mảốỳ  trảặm  nảặm  treận  nghíàn  nảặm  mởá i
chuỳeổn [sinh thảành] ngưởà i mốậạ t lảần, trống suốố t mảốỳ trảặm
nảặm mảốỳ nghíàn nảặm chuỳeổn sinh ảốỳ chư viạ vảễn phảả i vảàố
đuá ng thởà i kỳà  đốá  vưà ả kheáố chư viạ lảà  ngưởà i, sảu đốá  chư viạ
cốà n phảả i chuỳeổn sinh đeốn điạả phưởng ảốỳ đeổ  cốá  theổ  gảặạ p
đưởạ c Phảáp ảốỳ, cốà n phảả i vốậạ i  đeốn theố  giản vảàố đuá ng thởà i
đieổm đốá  đeổ  cốá  đưởạ c  cở duỳeận  nghe đưởạ c  ÔÔ ng,  cốá  theổ
thảm giả lởá p hốạ c nảàỳ. Đưởng nhieận cốá  rảố t nhieầu rảố t nhieầu
cở duỳeận như vảậạ ỳ tảá c thảành, chư viạ mởá i cốá  theổ  đảắ c đưởạ c
Phảáp nảàỳ, khốậ ng heầ  deễ  dảàng gíà.

Tốậ i giảảng chíánh lảà  Phảậạ t Phảáp, tốậ i nghíữ mốạ i ngưởà i đeầu
hieổu rốữ  rảàng. Tốậ i khốậ ng cốá  giảảng đảạ ố lỳá  nởi ngưởà i thưởà ng,
hởn nưữ ả rảố t nhieầu vảốn đeầ  tốậ i giảảng đeầu chưả tưà ng đưởạ c
giảảng nởi ngưởà i thưởà ng, cuữ ng khốậ ng phảả i tri thưá c trống
ngưởà i thưởà ng.

Vảốn đeầ  uốố ng thuốố c nảàỳ tốậ i vưà ả rốầ i đưả rả giảảng mốậạ t
lảần nưữ ả, bởả i víà vảốn đeầ  nảàỳ đảữ  trởả  neận khảá  nốổ i cốậạ m ởả  mốậạ t
sốố  khu vưạ c. Cốá  ngưởà i muốố n phảá  hốảạ i  Đảạ i  Phảáp, đốố i vởá i
vieậạ c khốậ ng uốố ng thuốố c [hốạ ] nốá i nảàố lảà  “heễ  luỳeậạn cốậ ng nảàỳ
rốầ i thíà khốậ ng chố chuá ng tả uốố ng thuốố c nưữ ả”. Kỳà  thưạ c, tốậ i
khốậ ng phảả i khốậ ng chố chư viạ  uốố ng thuốố c. Đưởng nhieận
nhưữ ng phuạ  đảạ ố vieận chuá ng tả ngốầ i đảậỳ cuữ ng phảả i chuá  ỳá
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phưởng phảáp lảàm vieậạ c,  khốậ ng đưởạ c cưởữ ng eáp ngưởà i  tả
khốậ ng uốố ng thuốố c.  Chuá ng tả  chíả  lảà  giảảng rốữ  đảạ ố  lỳá.  Hốạ
muốố n tu thíà hốạ  tu, hốạ  khốậ ng muốố n tu mảà  uốố ng thuốố c đốậạ c
thíà đeầu lảà  vieậạ c cuả ả ngưởà i thưởà ng, tảậm cuả ả hốạ  khốậ ng đốậạ ng
thíà  khốậ ng ải cốá  cảá ch gíà  đưởạ c. Chuá ng tả chíả  cốá  theổ  giảảng
duỳeận phảậạ n, khuỳeốn thieậạn. ÉÉ p buốậạ c ngưởà i thíà khốậ ng phảả i
lảà  tu.

Tốậ i lảạ i giảảng theậm mốậạ t vảốn đeầ . Víà thởà i giản hốậ m nảỳ
tưà  giởà  đeốn  chieầu  đeầu  dảành chố mốạ i  ngưởà i,  sảu khi tốậ i
giảảng xống, mốạ i ngưởà i cốá  theổ  đưả rả cảá c cảậu hốả i vảà  tốậ i seữ
giảả i  đảáp  chố mốạ i  ngưởà i.  ỞỞ  Trung Quốố c  Đảạ i  luạ c,  nhưữ ng
ngưởà i treả  tuốổ i sinh rả sảu “Cảá ch mảạ ng Vảặn hốá ả” đốố i vởá i
Phảậạ t, Bốầ  Tảá t, vảà  Thảần cốá  lỳá  giảả i rảố t nốậ ng cảạ n. Tốậ i truỳeần
chíánh lảà  Phảậạ t Phảáp, cốá  mốậạ t sốố  ngưởà i hốạ  bieố t lảà  tốố t, nhưng
cốá  mốậạ t sốố  dảnh tưà  vảễn lảà  khốậ ng hieổu. Đốố i vởá i mốậạ t sốố  sưạ
vieậạ c cuả ả Phảậạ t giả thíà bieố t rảố t íát, tưá c lảà  nhảậạ n thưá c veầ  Phảậạ t
giả khốậ ng thảậạ t rốữ  rảàng.

Tieốp theố tốậ i giảảng mốậạ t cảá ch đởn giảản veầ  Phảậạ t A Di
Đảà  vảà  Phảậạ t  Thíách Cả Mảậu Ni. Nhưữ ng gíà  tốậ i  giảảng cốá  theổ
khảá c  vởá i  kinh sảá ch [Phảậạ t  giảáố].  Đieầu tốậ i  giảảng thíà  Phảậạ t
Thíách Cả Mảậu Ni 2.500 nảặm trưởá c cuữ ng tưà ng giảảng quả,
theố  nhưng hốà ả thưởạ ng thởà i đốá  khốậ ng lưu truỳeần lảạ i chố
ngưởà i đởà i sảu. Kinh sảá ch lảà  500 nảặm sảu khi Phảậạ t Thíách
Cả Mảậu Ni khốậ ng cốà n tảạ i theố  mởá i chíảnh lỳá  rả mốậạ t cảá ch cốá
heậạ  thốố ng.  Chư  viạ  bieố t  đốá  500  nảặm  trưởá c,  Trung  Quốố c
chíánh lảà  thuốậạ c vảàố trieầu đảạ i  nhảà  Nguỳeận, Thảành Cảá t Tư
Hảữn  bảốỳ  giởà  nốá i  nhưữ ng  gíà  thíà  hieậạn  nảỳ  ải  bieố t  đưởạ c?
Chảẳng quả duà  sảố cuữ ng lảà  Phảậạ t Phảáp, vảễn mốậạ t mảạ ch lưu
truỳeần  mốậạ t  cảá ch  đốảạ n  chưởng  khốậ ng  đảầỳ  đuả  vảà  khảổu
truỳeần.  Nhưng thốậ ng thưởà ng nốá  seữ  mảố t đi mốậạ t  sốố  đieầu
như thởà i giản, điạả đieổm, trưởà ng hởạ p, hảàm nghíữả cuả ả lởà i
Phảậạ t giảảng, [vảà ] nhảận tốố  giảảng rả nhảắm vảàố ngưởà i [nghe]
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khảác nhảu cuữ ng đeầu khốậ ng cốà n nưữ ả. Trống quảá  tríành lưu
truỳeần, ngưởà i [nảàố] chưả vieận mảữn đeầu cốà n quản nieậạm
cuả ả cốn ngưởà i. Ngưởà i tả thíách đưả nhưữ ng đieầu phuà  hởạ p
quản  nieậạm  cuả ả  míành  lảễn  theậm vảà ố,  lảàm  bieốn  đốổ i  Phảậạ t
Phảáp ảốỳ. [Hốạ ] lưởạ c bốả  phảần khốậ ng hieổu, dảần dảần cốà n nhảận
tíành hốá ả Phảậạ t,  Bốầ  Tảá t,  vảà  chư Thảần. Cảá i  gíà  phuà  hởạ p vởá i
míành, cảá i gíà cốá  theổ  lỳá  giảả i, thíà hốạ  lưu truỳeần nốá  lảạ i. Cảá i gíà
khốậ ng phuà  hởạ p theố đốà i hốả i tảậm lỳá  cuả ả míành, khốậ ng phuà
hởạ p quản nieậạm cuả ả  míành thíà  hốạ  khốậ ng muốố n nốá i,  neận
cuữ ng khốậ ng lưu truỳeần lảạ i.

Trưởá c heố t [tốậ i] giảảng mốậạ t chuá t veầ  Phảậạ t Thíách Cả Mảậu
Ni. Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni trống liạch sưả  xảá c thưạ c cốá  ngưởà i
ảốỳ,  hởn 2.500 nảặm trưởá c,  tảạ i  AẤ n  Đốậạ  cốổ ,  đảữ  lưu lảạ i  chố
ngưởà i tu luỳeậạn mốậạ t phưởng phảáp tu luỳeậạn nởi Phảậạ t mốậ n
cuả ả ÔÔ ng, gốạ i lảà  Giởá i-Điạnh-Hueậạ . Cốà n nốá i ‘Phảậạ t giảáố’ đốá  chíả
lảà  cảá i  teận mảà  ngưởà i lảàm chíánh triạ  hieậạn nảỳ đảặạ t  rả. Phảậạ t
Thíách Cả Mảậu  Ni  khốậ ng thưà ả nhảậạ n  tốậ n  giảáố,  ÔÔ ng cuữ ng
khốậ ng cốá  nốá i míành lảà  tốậ n giảáố, [ảốỳ] lảà  cốn ngưởà i gốạ i đốá  lảà
tốậ n giảáố. ÔÔ ng chíả lảà  truỳeần Phảậạ t Phảáp, giảảng phưởng phảáp
trống mốậ n cuả ả ÔÔ ng mảà  cốá  theổ  vieận mảữn, gốạ i lảà  Giởá i-Điạnh-
Hueậạ . Tảố t nhieận ởả  đảậỳ cốà n nhưữ ng vieậạ c cuạ  theổ , trống kinh
sảá ch đeầu cốá  ghi cheáp, tốậ i khốậ ng giảảng theậm [veầ  phảần đốá ].
Mốạ i  ngưởà i  đeầu bieố t,  Phảậạ t  A Di Đảà  cốá  theố  giởá i  Cưạ c  Lảạ c,
Phảậạ t Dưởạ c Sư cốá  theố  giởá i Lưu Lỳ, mốễ i viạ Phảậạ t đeầu chuả  tríà
mốậạ t theố  giởá i thieận quốố c. ‘Phảậạ t’, ‘Bốầ  Tảá t’, ‘Như Lải’ lảà  nhưữ ng
dảnh tưà  cuả ả ngưởà i Trung Quốố c chuá ng tả. Như Lải ởả  treận
thieận thưởạ ng ÔÔ ng đưởạ c gốạ i lảà  Phảáp Vưởng, nghíữả lảà  [viạ]
chuả  tríà thieận quốố c cuả ả ốậ ng. Nhưng phưởng phảáp thốố ng triạ
cuả ả ÔÔ ng, khốậ ng heầ  như cốn ngưởà i duà ng bieậạn phảáp hảành
chíánh hảỳ luảậạ t phảáp gíà đốá  đeổ  quảản lỳá, khốậ ng cốá  nhưữ ng thưá
ảốỳ. ÔÔ ng hốảàn tốảàn lảà  dưạ ả vảàố tưà  bi thieậạn nieậạm. Mốạ i ngưởà i
[ởả  đốá ] cuữ ng đeầu tốố t nhưởà ng ảốỳ; phuà  hởạ p tieậu chuảổn đốá ,
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chư viạ  mởá i cốá  theổ  tieốn vảàố theố  giởá i đốá .  Như vảậạỳ, mốễ i  viạ
Phảậạ t đeầu cốá  mốậạ t theố  giởá i dố míành chuả  tríà, nhưng xưả nảỳ
chưả ải tưà ng nghe nốá i Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni chuả  tríà theố
giởá i nảàố, khốậ ng ải bieố t Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni nguỳeận vốố n
lảà  ải? Khốậ ng ải bieố t theố  giởá i cuả ả Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni ởả
đảậu? Cốá  hốà ả thưởạ ng giảảng rảằng, Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni ởả
theố  giởá i Tả Bảà . Nhưng tốậ i bảả ố mốạ i ngưởà i nảàỳ, hốả i theố  giởá i
Tả Bảà  ởả  đảậu? Lảà  trống Tảm Giởá i chuá ng tả. Vảậạ ỳ leữ  nảàố cốá
theổ  thảành theố  giởá i Phảậạ t? Nởi dở bảổn nhưởà ng ảốỳ! [Ai cuữ ng]
đeầu muốố n thốảá t khốả i nởi nảàỳ, lảàm sảố cốá  theổ  thảành theố
giởá i cuả ả Phảậạ t? Chốễ  nảàỳ ngảỳ cảả  hốà ả thưởạ ng cuữ ng khốậ ng
nốá i rốữ  đưởạ c, trống tốậ n giảáố cuữ ng khốậ ng cốá  ghi cheáp. Kỳà
thưạ c, Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni đeốn tưà  tảầng thưá  rảố t cảố. Vuữ
truạ  nảàỳ tố lởá n phi thưởà ng, lảá t nưữ ả tốậ i seữ  giảảng mốậạ t chuá t
veầ  keố t cảốu cuả ả Nốá , keố t cảốu cuả ả vuữ  truạ . Tảầng thưá  thảốp nhảố t
mảà  Phảậạ t  Thíách Cả Mảậu Ni đảữ  ởả  trưởá c khi hảạ  xuốố ng,  tưà
tảầng thưá  treận đốá ,  tảầng thưá  mảà  [tưà  đốá ] trưạ c tieốp chuỳeổn
sinh [xuốố ng] thảành ngưởà i, lảà  ởả  tảầng vuữ  truạ  thưá  sảáu. Khốậ ng
phảả i [nốá i] tảầng trởà i thưá  sảáu, mảà  lảà  vuữ  truạ  tảầng thưá  sảáu.
Mốậạ t lảá t nưữ ả tốậ i seữ  giảảng vuữ  truạ  nảàỳ tố lởá n nhưởà ng nảàố.

ỞỞ  treận tảầng vuữ  truạ  thưá  sảáu ÔÔ ng cốá  mốậạ t thieận quốố c, ởả
đốá  ÔÔ ng  sảáng  tảạ ố  mốậạ t  thieận  quốố c,  gốạ i  lảà  ‘theố  giởá i  Đảạ i
Phảạ m’. Cuữ ng tưá c lảà  nốá i Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni lảà  tưà  theố  giởá i
Đảạ i Phảạ m chuỳeổn sinh đeốn nhảận giản. ÔÔ ng víà  đeổ  truỳeần
Phảáp đốậạ  nhảận, đốậạ  đeậạ  tưả  cuả ả ÔÔ ng, mảà  tưà  theố  giởá i Đảạ i Phảạ m
chuỳeổn sinh đeốn nhảận giản. Mảà  nhưữ ng đeậạ  tưả  đưởạ c Phảậạ t
Thíách Cả Mảậu Ni truỳeần đốậạ , đeầu phảả i tu đeốn íát nhảố t lảà  sảáu
tảầng vuữ  truạ  trởả  leận, phảả i tu cảố như theố .  Dố đốá  sảu khi
Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni hảạ  xuốố ng, vảễn luốậ n cối sốá c đeậạ  tưả
chuỳeổn sinh tu luỳeậạn, hốảàn tốảàn chưả heầ  quảỳ veầ  theố  giởá i
cuả ả  ÔÔ ng.  Trống  tảm  giởá i  cốá  mốậạ t  nởi  gốạ i  lảà  ‘Đảạ i  Phảạ m
Thieận’, ÔÔ ng chíánh lảà  đảng ởả  đốá . ‘Đảạ i Phảạ m Thieận’ cuữ ng lảà
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dảnh tưà  mảà  ÔÔ ng đảặạ t rả. Víà ÔÔ ng đeốn tưà  theố  giởá i Đảạ i Phảạ m,
neận ÔÔ ng gốạ i đảậỳ lảà  Đảạ i Phảạ m Thieận, ÔÔ ng vảễn ởả  đảậỳ cối sốá c
cảá c đeậạ  tưả  cuả ả ÔÔ ng. Đeậạ  tưả  cuả ả ÔÔ ng đeầu đưởạ c thốạ  kỳá, ÔÔ ng
thốạ  kỳá  đeầu lảà  phuà  hieậạu chưữ  “卍”. Đeầu thuốậạ c veầ  đeậạ  tưả  đảữ
thốạ  kỳá. Ai lảà  đeậạ  tưả  Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni, ải khốậ ng phảả i,
[thíà] tưà  cảố tảầng nhíàn lảà  bieố t. Víà hốạ  phảả i tu cảố mảà , Phảậạ t
Thíách Cả Mảậu Ni muốố n đốậạ  hốạ  đeốn cảảnh giởá i cảố như vảậạ ỳ,
chố neận mốậạ t đởà i lảà  khốậ ng tu thảành. Chíánh lảà  lảặạ p đi lảặạ p lảạ i
mảà  tu hởn 2.500 nảặm, hieậạn giởà  lảà  đeốn lảần cuốố i cuà ng cảần
phảả i  vieận  mảữn  rốầ i.  Đởà i  nảàỳ  sảu  khi  vieận  mảữn,  ÔÔ ng  seữ
mảng cảá c đeậạ  tưả  cuả ả ÔÔ ng đeầu rởà i đi, đeầu rởà i khốả i theố  giởá i
Tả Bảà . Trống đeậạ  tưả  Đảạ i Phảáp chuá ng tả cốá  rảố t nhieầu cuữ ng lảà
đeậạ  tưả  thốạ  kỳá  cuả ả Thíách Cả [tởá i] đảắ c Phảáp, nhưng đảạ i bốậạ
phảậạ n đeậạ  tưả  thốạ  kỳá  cuả ả Thíách Cả lảà  hốà ả thưởạ ng thíà nhieầu
hởn,  trống ngưởà i  thưởà ng cuữ ng cốá ,  trống ngưởà i  thưởà ng
rảố t nhieầu đảữ  đảắ c Phảáp chuá ng tả rốầ i. Kỳà  thưạ c giảảng đeốn đảậỳ
tốậ i cốà n muốố n bảảố chư viạ bieố t, tốậ i truỳeần Phảáp nảàỳ cuữ ng
khốậ ng  phảả i  nốá i  rảằng  chư viạ  cưá  phảả i  tởá i  theố  giởá i  Phảáp
Luảận, tốậ i truỳeần lảà  Lỳá  cuả ả tốảàn bốậạ  vuữ  truạ . Tốậ i truỳeần mốậạ t
đieầu lởá n đeốn theố , hốạ  ải cuữ ng muốố n đảắ c Phảáp nảàỳ, bởả i víà vuữ
truạ  mởá i đảữ  híành thảành, Phảáp Chíánh Cảàn Khốậ n, [phảả i] đốầ ng
hốá ả vởá i Phảáp cuả ả vuữ  truạ  thíà mởá i cốá  theổ  quảỳ veầ  treận; ảốỳ lảà
Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni đảữ  sởá m ản bảà i mốậạ t cảá ch heậạ  thốố ng
chố cảá c đeậạ  tưả  cuả ả míành, ÔÔ ng bieố t ngảàỳ hốậ m nảỳ [seữ  đeốn].
Tốậ i bieố t cốà n cốá  rảố t nhieầu đeậạ  tưả  cuả ả cảá c theố  giởá i khảá c nhảu
vảà  cảá c  mốậ n chíánh phảáp  khảá c  nhảu đeầu  đảng đảắ c  Phảáp
trống Đảạ i Phảáp. Đeậạ  tưả  cuả ả Phảậạ t Thíách Cả đảạ i đả sốố  đảng ởả
Hảán điạả.  Khốậ ng cốà n ởả  AẤ n Đốậạ  nưữ ả.  Nhưng cuữ ng cốá  mốậạ t
phảần phảận tảán sốố ng ởả  cảá c nởi treận theố  giởá i, rảố t íát. Đảạ i bốậạ
phảậạ n đảng ởả  Hảán điạả, Hảán điạả tưá c lảà  Trung Quốố c Đảạ i luạ c.

[Tốậ i] vưà ả giởá i thieậạu đởn giảản veầ  Phảậạ t Thíách Cả Mảậu
Ni vảà  tíành huốố ng cảá c đeậạ  tưả  cuả ả ốậ ng. Dưởá i đảậỳ tốậ i lảạ i giảảng
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mốậạ t chuá t veầ  Phảậạ t A Di Đảà . Khi ngưởà i tả nốá i veầ  Phảậạ t A Di
Đảà , thíà đeầu bieố t rảằng cốá  theố  giởá i Cưạ c Lảạ c. Hốả i theố  giởá i Cưạ c
Lảạ c ởả  đảậu? Phảậạ t A Di Đảà  lảà  ải? Veầ  Phảậạ t A Di Đảà , trống kinh
sảá ch Phảậạ t giảáố cốá  giởá i thieậạu, tốậ i cuữ ng khốậ ng giảảng phảần
đốá  nưữ ả. Tốậ i giảảng phảần khốậ ng ghi cheáp trống kinh sảá ch.
Mốạ i ngưởà i đeầu bieố t, cốn ngưởà i đảng lưu truỳeần đieầu Phảậạ t
tưà ng giảảng veầ  keố t cảốu mốậạ t phảần vuữ  truạ , cốá  nởi gốạ i lảà  ‘theố
giởá i Tu Di’, cuữ ng chíánh lảà  thuỳeố t veầ  ‘Tu Di Sởn’. Trảá i Đảố t
hieậạn giởà  cuả ả chuá ng tả vảà  nhưữ ng thieận theổ  nốậạ i ngốảạ i Tảm
Giởá i lảà  ởả  Nảm bốậạ  cuả ả nuá i Tu Di, [neận] gốạ i lảà  ‘Nảm Thieậạm
Bốậạ  Chảậu’. Tu Di Sởn ảốỳ, Trảá i Đảố t lảà  ởả  Nảm bốậạ  cuả ả nốá . Cốá
ngưởà i lỳá  giảả i rảằng “Phảả i chảặng nuá i Tu Di lảà  nuá i Himảlảỳả?
AẤ n Đốậạ  luá c đốá  lảà  Nảm Thieậạm Bốậạ  Chảậu phảả i  khốậ ng?” [Kỳà
thưạ c] nhưữ ng thưá  đốá  khảá c nhảu. ÔÔ ng lảà  Phảậạ t, lởà i ÔÔ ng giảảng
khốậ ng phảả i tưà  nhảậạ n thưá c theố  giản mảà  giảảng, Lỳá  cuả ả ÔÔ ng lảà
đưá ng treận gốá c đốậạ  cuả ả Thảần mảà  giảảng. Tư tưởả ng cuả ả ÔÔ ng
khốậ ng heầ  ởả  cở đieổm cốn ngưởà i.

Tu Di Sởn ảốỳ xảá c thưạ c lảà  cốá  thảậạ t.  Vảậạ ỳ  sảố ngưởà i  tả
khốậ ng  nhíàn  thảốỳ  nốá ?  Kíánh  vieễn  vốạ ng  cuữ ng khốậ ng  nhíàn
thảốỳ nốá ? Lảà  víà nốá  khốậ ng phảả i cảốu thảành tưà  lảạp tưả  tốổ  thảành
bởả i tảầng phảận tưả  lởá n nhảố t. Tốậ i bảả ố mốạ i ngưởà i nảàỳ, lảạp tưả
cảốu thảành bởả i phảận tưả , chưả nốá i đeốn nhưữ ng gíà cảốu thảành
bởả i nguỳeận tưả , ngảỳ như tốổ  thảành bởả i phảận tưả  thíà vảậạ t chảố t
tốổ  [hởạ p] thảành bởả i tảầng lảạp tưả  neốu nhốả  hởn lảạ p tưả  beầ  mảặạ t
nhảố t cuả ả chuá ng tả, thíà cốn ngưởà i đảữ  khốậ ng thảốỳ đưởạ c rốầ i.
Mảà  nuá i Tu Di lảạ i dố nguỳeận tưả  tốổ  thảành, víà theố  cốn ngưởà i
hốảàn tốảàn khốậ ng theổ  thảốỳ. Nhưng gảần đảậỳ [nhưữ ng ngưởà i]
lảàm thieận vảặn vảà  lảàm khốả hốạ c vuữ  truạ , cốá  theổ  đảữ  phảá t hieậạn
mốậạ t hieậạn tưởạ ng, hốạ  phảá t hieậạn rảằng trống vuữ  truạ  duà  cốá  bảố
nhieậu thieận hảà  cốá  theổ  nhíàn thảốỳ, thíà đeầu [heễ ] đeốn mốậạ t nởi
lảà  chảẳng cốá  thieận hảà  nảàố. Beận nảàỳ đeầu lảà  thieận hảà , cốá  rảố t
nhieầu rảố t  nhieầu heậạ  ngảận hảà ,  nhưng đeốn mốậạ t  nởi thíà  duà
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mốậạ t cảá i  cuữ ng khốậ ng thảốỳ, hốạ  gốạ i  đốá  lảà  tưởà ng vuữ  truạ ,  hốạ
khốậ ng giảả i thíách đưởạ c nốá  lảà  tảạ i sảố. Tảạ i sảố beận kiả khốậ ng
cốá  gíà? Kỳà  thưạ c chíánh lảà  biạ nuá i Tu Di che rốầ i. Dố nuá i nảàỳ lởá n
quảá , nốá  lởá n cởữ  nảàố? Đíảnh cuả ả nốá  lảà  ởả  trung tảậm tảầng vuữ
truạ  thưá  hải, vưởạ t khốả i tieổu vuữ  truạ  nảàỳ chuá ng tả, tố lởá n phi
thưởà ng. Chố neận mốậạ t tốà ả nuá i lởá n nhưởà ng ảốỳ, cốn ngưởà i
hốảàn tốảàn khốậ ng theổ  tưởả ng tưởạ ng đưởạ c nốá , muốố n nhíàn
tởá i mảốỳ phảần khảá c cuả ả nốá , cốn ngưởà i lảà  khốậ ng theổ . [Nởi]
quảả  cảầu nhốả  Trảá i Đảố t nảàỳ, chư viạ muốố n thảốỳ Bảắ c Kinh, ởả
beận kiả Trảá i Đảố t,  thíà  hốảàn tốảàn khốậ ng thảốỳ đưởạ c. Nốá  lảà
tốà ả  nuá i  lởá n như vảậạ ỳ,  chư viạ  hốảàn tốảàn khốậ ng cảá ch nảàố
tưởả ng tưởạ ng đưởạ c nốá  tố lởá n ngảần nảàố. ÔÔ ng cuữ ng giảảng
rảằng ởả  mốậạ t sốố  phảần khảá c cuả ả nuá i Tu Di lảạ i cốá  cảá c theố  giởá i
khảá c, [veầ ] đieầu nảàỳ chuá ng tốậ i cuữ ng khốậ ng giảảng theậm nưữ ả.

Vảậạ ỳ tảạ i sảố cốá  tốà ả nuá i như vảậạ ỳ? Chuá ng tả hảữỳ nốá i veầ
nuá i Tu Di. Tốậ i bảảố mốạ i ngưởà i hảỳ, kỳà  thưạ c nuá i Tu Di ảốỳ
chíánh lảà  mốậạ t lốảạ i bieổu hieậạn híành tưởạ ng cuả ả Phảậạ t A Di Đảà
cuà ng Bốầ  Tảá t Quản Theố  AÔ m vảà  Bốầ  Tảá t Đảạ i Theố  Chíá.  Cuữ ng
khốậ ng theổ  hốảàn tốảàn nốá i nốá  lảà  mốậạ t híành tưởạ ng, bởả i víà hốạ
lảà  Phảậạ t  neận cốá  híành ngưởà i.  ÔÔ ng lảạ i  cốá  theổ  ‘tuạ  chi thảành
híành,  tảản  chi  thảành  vảậạ t’,  nhưng  mảà  ÔÔ ng  lảạ i  lảà  cốá  híành
tưởạ ng. ÔÔ ng tảản chi thảành vảậạ t lảà  bởả i bieốn hốá ả cuả ả ÔÔ ng. Cốn
ngưởà i khốậ ng nhíàn thảốỳ Phảậạ t beàn nốá i rảằng Phảậạ t khốậ ng cốá
thảận  theổ ;  thảận  theổ  hốạ  dố nguỳeận  tưả  cảốu  thảành,  chư viạ
đưởng nhieận khốậ ng theổ  thảốỳ thảận theổ  hốạ , chư viạ  nốá i hốạ
khốậ ng cốá  thảận theổ  thíà cuữ ng đuá ng. Như vảậạ ỳ Tu Di Sởn nảàỳ
nốá  đảữ  lảà  dố nguỳeận tưả  cảốu thảành,  mảắ t  ngưởà i  chuá ng tả
khốậ ng theổ  thảốỳ nốá , theố  nhưng tưà  mốậạ t ỳá  nghíữả nảàố đốá  mảà
giảảng nốá  đảạ i bieổu chố Phảậạ t A Di Đảà  cuà ng Bốầ  Tảá t Quản Theố
AÔ m vảà  Bốầ  Tảá t  Đảạ i  Theố  Chíá,  chố neận trảá i  nuá i  Tu Di nảàỳ
khốậ ng phảả i lảà  mốậạ t  tốà ả mảà  lảà  bả tốà ả, đốầ ng thởà i nốá  cuữ ng
vảậạ n đốậạ ng. Ngốảạ i trưà  vảậạ t theổ  khốậ ng giản vảậạ t chảố t nảàỳ cuả ả

20 Giảng Pháp tại thành phố New York



chuá ng tả [xem rả] như lảà  cheố t, heậạ t như lảà  bảố t đốậạ ng, thíà vảậạ t
theổ  bảố t  kỳà  khốậ ng  giản nảàố  cuữ ng đeầu  lảà  vảậạ n  đốậạ ng.  Mốạ i
ngưởà i đeầu bieố t phảận tưả  lảà  vảậạ n đốậạ ng, nguỳeận tưả  cuữ ng vảậạ ỳ,
heố t thảảỳ đeầu lảà  vảậạ n đốậạ ng. Đieậạn tưả  vảậạ n chuỳeổn quảnh hảạ t
nhảận nguỳeận tưả , heố t thảảỳ đeầu đảng vảậạ n đốậạ ng. Vảậạ t chảố t lảà
vảậạ n đốậạ ng. Mảà  nuá i Tu Di kiả, cốá  luá c nốá  thảành mốậạ t đưởà ng
thảẳng,  cốá  luá c  thảành híành tảm giảá c,  nốá  lảà  bieốn  hốá ả;  khi
ngưởà i tả tưà  gốá c đốậạ  khảá c nhảu nhíàn đưởạ c nốá , trống trảạ ng
thảá i khảá c nhảu nhíàn đưởạ c nốá , [thíà] đeầu khốậ ng nhảố t điạnh
lảà  nhíàn  đưởạ c  dieậạn  muạ c  chảận  thưạ c  cuả ả  nốá .  Neốu  nốá  xeốp
thảành mốậạ t hảàng thíà chư viạ seữ  thảốỳ nốá  lảà  mốậạ t ngốạ n nuá i, cốá
ngưởà i tu luỳeậạn trống quảá  khưá  cốá  theổ  nhíàn thảốỳ, [nhưng]
mốậ  tảả  lảạ i khảá c nhảu, chíánh lảà  víà hốạ  khốậ ng thảốỳ đưởạ c trảạ ng
thảá i cuạ  theổ  cuả ả nốá . Vảậạ ỳ nốá  đảữ  lảà  mốậạ t kieổu tưởạ ng trưng cuả ả
Phảậạ t A Di Đảà  cuà ng Bốầ  Tảá t Quản Theố  AÔ m vảà  Bốầ  Tảá t Đảạ i Theố
Chíá, thíà nốá  cốá  tảá c duạ ng gíà? Kỳà  thưạ c theố  giởá i Cưạ c Lảạ c mảà
mốạ i  ngưởà i  thưởà ng  nốá i  chíánh  lảà  trống  Tu  Di  Sởn.  Theố
nhưng nuá i  nảàỳ lảạ i  khốậ ng như khảá i  nieậạm mảà  cốn ngưởà i
nhảậạ n thưá c vảậạ t chảố t hieậạn hưữ u, beận dưởá i nuá i Tu Di đeầu lảà
nưởá c. Thởà i giản cốá  hảạ n, tốậ i giảảng bảốỳ nhieậu thốậ i.

Tieốp theố tốậ i  giảảng veầ  cảốu thảành khốậ ng giản vuữ  truạ
nảàỳ. Vuữ  truạ  nảàỳ lởá n ngảần nảàố? Duà ng ngốậ n ngưữ  cốn ngưởà i
rảố t khốá  giảảng rả đưởạ c. Víà ngốậ n ngưữ  cốn ngưởà i khốậ ng đảạ t
đeốn đưởạ c, giảảng rả thíà nảữố chư viạ cuữ ng khốậ ng dung nảạ p
nốổ i, chư viạ  cuữ ng khốậ ng lỳá  giảả i nốổ i. Nốá  quảá  khốổ ng lốầ  rốầ i,
lởá n tởá i mưá c quảả  lảà  khốậ ng theổ  tưởả ng tưởạ ng đưởạ c, đốố i vởá i
Thảần mảà  nốá i cuữ ng khốậ ng tưởả ng tưởạ ng nốổ i, chố neận khốậ ng
cốá  viạ  Phảậạ t  Đảạ ố  Thảần  nảàố  cốá  theổ  nốá i  rốữ  vuữ  truạ  tố  lởá n
nhưởà ng  nảàố.  Như  tốậ i  vưà ả  giảảng,  vuữ  truạ  mảà  chuá ng  tả
thưởà ng bieố t, kỳà  thưạ c chíả lảà  phảạ m vi tieổu vuữ  truạ . Lảần trưởá c
tởá i Mỳữ  quốố c tốậ i đảữ  giảảng, nốá i rảằng nốá  dố hởn 2,7 tỳả  thieận
hảà  giốố ng như Ngảận Hảà  cảốu thảành, cốn sốố  khốậ ng sải bieậạ t
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lảắm, cuữ ng chưả đeốn 3 tỳả, mốậạ t phảạ m vi như theố  cảốu thảành
mốậạ t vuữ  truạ . Mảà  vuữ  truạ  nảàỳ lảà  cốá  vốả  ngốảà i, cốá  bieận giởá i. Vảậạ ỳ
đảậỳ  chíánh  lảà  vuữ  truạ  mảà  chuá ng  tả  vảễn  thưởà ng  nốá i  đeốn.
Nhưng neốu vưởạ t rả ngốảà i vuữ  truạ  nảàỳ, ởả  nởi xả xốậ i hởn nưữ ả
lảạ i cốá  vuữ  truạ . Trống mốậạ t phảạ m vi nhảố t điạnh lảạ i cốá  3.000 vuữ
truạ  như theố . Mảà  beận ngốảà i 3.000 vuữ  truạ  nảàỳ lảà  cốá  cảá i vốả ,
lảạ i cảốu thảành neận vuữ  truạ  tảầng thưá  hải. Beận ngốảà i vuữ  truạ
tảầng thưá  hải cốà n cốá  ưởá c chưà ng 3.000 vuữ  truạ  lởá n như vuữ
truạ  tảầng thưá  hải như theố , ởả  ngốảà i chuá ng cốá  vốả  ngốảà i, lảạ i
cảốu thảành neận vuữ  truạ  tảầng thưá  bả. Cuữ ng giốố ng lảạ p tưả  nhốả
tốổ  thảành neận hảạ t nhảận nguỳeận tưả , hảạ t nhảận nguỳeận tưả  tốổ
thảành nguỳeận tưả , nguỳeận tưả  tốổ  thảành phảận tưả , chíánh như
trảạ ng thảá i trống heậạ  thốố ng mảà  lảạp tưả  vi quản tốổ  thảành lảạp
tưả  lởá n hởn. Vuữ  truạ  mảà  tốậ i giảảng đảậỳ vảễn chíả lảà  trảạ ng thảá i
trống mốậạ t heậạ  thốố ng nảàỳ thốậ i. Ngốậ n ngưữ  nảàỳ khốậ ng cảá ch
nảàố híành dung, ngốậ n ngưữ  nhảận lốảạ i khốậ ng cảá ch nảàố bieổu
đảạ t  chố rốữ  đưởạ c.  Trống trảạ ng thảá i  nảàỳ thíà  lảà  trảạ ng thảá i
như vảậạ ỳ, nhưng cốá  rảố t nhieầu rảố t nhieầu heậạ  thốố ng, rảố t nhieầu
rảố t nhieầu giốố ng như vốậ  sốố  nguỳeận tưả  tốổ  thảành neận phảận
tưả  vảậạ ỳ, cuữ ng đốầ ng dảạ ng phảận bốố  khảắp vuữ  truạ . Chư viạ nốá i
xem trống vuữ  truạ  nảàỳ rốố t cuốậạ c cốá  bảố nhieậu tieổu vuữ  truạ
lởá n như cuả ả chuá ng tả? Ai cuữ ng khốậ ng theổ  nốá i rốữ  rảàng. Tốậ i
vưà ả mởá i giảảng vuữ  truạ  tảầng thưá  hải, vuữ  truạ  tảầng thưá  bả, vảà
nốá i  rảằng Phảậạ t  Thíách Cả Mảậu Ni đeốn tưà  vuữ  truạ  tảầng thưá
sảáu, đảậỳ chíả lảà  trống mốậạ t theổ  heậạ  nảàỳ thốậ i, trống mốậạ t theổ
heậạ  theố  nảàỳ mảà  nốá i. Giốố ng như lảạp tưả  nhốả  tốổ  thảành lảạ p tưả
lởá n, lảạp tưả  lởá n tốổ  thảành lảạ p tưả  lởá n hởn, đốá  lảà  ởả  cuà ng mốậạ t
theổ  heậạ . Nhưng nốá  khốậ ng chíả lảà  mốậạ t theổ  heậạ  lảạp tưả  ảốỳ, nốá  lảà
rảố t  nhieầu rảố t  nhieầu cảá c tảầng lảạ p tưả  khảá c nhảu phảận bốố
khảắp thieận theổ .

Vuữ  truạ  nảàỳ vốậ  cuà ng phưá c tảạ p.  Khi mởả  lởá p  tảạ i  Thuạ ỳ
Đieổn tốậ i đảữ  giảảng cuạ  theổ  hởn mốậạ t chuá t. Tốậ i nốá i veầ  81 tảầng
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vuữ  truạ ,  kỳà  thưạ c  đảậu  chíả  81 tảầng,  cốn sốố  cuả ả  nhảận  lốảạ i
khốậ ng tíánh đeốm đưởạ c. Víà cốn sốố  lởá n nhảố t cuả ả cốn ngưởà i
chíánh lảà  ‘trieậạu trieậạu’, duà ng cốn sốố  mảà  Phảậạ t  tíánh đeốm thíà
lởá n  nhảố t  lảà  ‘kieốp’,  mốậạ t  kieốp  lảà  tưởng đưởng vởá i  hải  tỳả
nảặm,  hải tỳả  nảặm cảốu thảành mốậạ t  kieốp.  Duà ng ‘kieốp’  cuữ ng
khốậ ng  tíánh  đeốm  đưởạ c  vuữ  truạ  nảàỳ  cốá  bảố  nhieậu  tảầng;
khốậ ng phảả i [nốá i veầ ] bảố nhieậu tảầng trởà i, mảà  lảà  bảố nhieậu
tảầng vuữ  truạ , khốổ ng lốầ  như theố . Nốá i đeốn cốn ngưởà i thíà quảá
nhốả  beá . Lảần trưởá c tốậ i giảảng rảằng Trảá i Đảố t chảẳng quả chíả lảà
mốậạ t hảạ t buạ i mảà  thốậ i, hởn nưữ ả lảà  nhốả  khốậ ng đảáng keổ . Vảậạ ỳ
trống mốậạ t phảạ m vi như theố  mảà  đảữ  cốá  nhieầu khốậ ng đeốm
đưởạ c cảá c keố t cảốu khốậ ng giản vốậ  cuà ng phưá c tảạ p. Keố t cảốu
khốậ ng giản đốá  lảà  híành dảạ ng gíà? Lảần trưởá c tốậ i cuữ ng tưà ng
giảảng.  Hốả i  nhảận  lốảạ i  chuá ng  tả  sinh sốố ng ởả  tảầng  khốậ ng
giản nảàố? Sốố ng trống vảậạ t chảố t beầ  mảặạ t tốổ  thảành bởả i tảầng
lảạp tưả  tưà  phảận tưả  lởá n nhảố t, sốố ng giưữ ả phảận tưả  vảà  tinh cảầu.
Tinh cảầu cuữ ng lảà  lảạp tưả , trống vuữ  truạ  khốổ ng lốầ  nốá  cuữ ng lảà
mốậạ t hảạ t buạ i nhốả  beá  khốậ ng đảáng nốá i, heậạ  Ngảận Hảà  cuữ ng lảà
mốậạ t hảạ t buạ i nhốả  beá  khốậ ng đảáng keổ  mảà  thốậ i. Vuữ  truạ  nảàỳ,
[tưá c] tieổu vuữ  truạ  mảà  tốậ i vưà ả giảảng cuữ ng lảà  mốậạ t hảạ t buạ i nhốả
beá  khốậ ng đảáng keổ  mảà  thốậ i. Cốn mảắ t nhảận lốảạ i chuá ng tả
nhíàn đưởạ c lảạp tưả  lởá n nhảố t chíánh lảà  tinh cảầu, mảà  lảạ p tưả
nhốả  nhảố t mảà  nhảận lốảạ i nhíàn đưởạ c, chíánh lảà  phảận tưả , vảậạ ỳ
cốn ngưởà i chuá ng tả sinh tốầ n ởả  giưữ ả lảạ p tưả  tưà  phảận tưả  vảà
tinh cảầu, ngảỳ trống khốậ ng giản nảàỳ. Chư viạ cảảm thảốỳ nốá
rảố t rốậạ ng lởá n, kỳà  thưạ c đốổ i giảá c đốậạ  mảà  nốá i thíà nốá  vốậ  cuà ng
nhốả  heạp.

Tốậ i  lảạ i  thảỳ đốổ i  gốá c  đốậạ  mảà  giảảng.  Khốậ ng giản giưữ ả
nguỳeận  tưả  vảà  phảận  tưả ,  phảả i  chảặng  lảà  mốậạ t  tảầng  khốậ ng
giản? Dưởà ng như khốậ ng deễ  lỳá  giảả i. Tốậ i bảả ố chư viạ rảằng cảá c
nhảà  khốả hốạ c hieậạn nảỳ đảữ  bieố t khốảảng cảá ch tưà  nguỳeận tưả
đeốn phảận tưả  lảà  vảàố khốảảng 20 vảạ n nguỳeận tưả  xeốp thảành
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mởá i cốá  theổ  đảạ t  đeốn khốảảng cảá ch đốá .  Nhưng khi vảậạ t  theổ
cảàng nhốả , chíánh lảà  lảạ p tưả  cảàng nhốả  thíà theổ  tíách chíảnh theổ
cuả ả nốá  cảàng lởá n, víà nốá  lảà  mốậạ t tảầng dieậạn chưá  khốậ ng phảả i lảà
mốậạ t đieổm cốậ  lảậạ p. Như vảậạ ỳ phảận tưả  kiả chíánh lảà  vốậ  cuà ng
lởá n, mảà  hảạ t vảậạ t chảố t, lảạp tưả  cảàng lởá n thíà  theổ  tíách khốậ ng
giản cuả ả nốá  lảạ i cảàng nhốả , theổ  tíách khốậ ng giản chíảnh theổ
cuả ả nốá  cảàng nhốả ; chư viạ neốu tieốn nhảậạ p vảàố khốậ ng giản đốá
chư viạ seữ  phảá t hieậạn nốá  lảà  khốậ ng giản rốậạ ng lởá n hởn. Đưởng
nhieận chư viạ phảả i phuà  hởạ p trảạ ng thảá i đốá  thíà chư viạ mởá i cốá
theổ  tieốn nhảậạ p đưởạ c vảà ố khốậ ng giản ảốỳ; chư viạ duà ng tư duỳ
cốn ngưởà i,  quản nieậạm cốn ngưởà i,  [duà ng] phưởng phảáp
cốn ngưởà i nhảậạ n thưá c theố  giởá i hieậạn hưữ u đeổ  nhảậạ n thưá c nốá ,
thíà  chư viạ  theố  nảàố cuữ ng nghíữ  khốậ ng thốậ ng, chư viạ  cuữ ng
khốậ ng tieốn vảàố đưởạ c.  Nhảận lốảạ i  chố rảằng khốả hốạ c cuả ả
míành  phảá t  trieổn  theố  nảàỳ  phảá t  trieổn  theố  kiả;  thảậạ t  đảáng
thưởng! Nốá  hốảàn tốảàn khốậ ng heầ  đốậạ t phảá  tảầng khốậ ng giản
phảận  tưả  nảàỳ,  khốậ ng  thảốỳ  đưởạ c  khốậ ng  giản  khảá c;  cốn
ngưởà i cốà n đảng dưởng dưởng tưạ  đảắ c. Đưà ng nốá i lảà  nhíàn
thảốỳ  khốậ ng  giản dố  nguỳeận  tưả  cảốu  thảành,  tốậ i  bảảố  mốạ i
ngưởà i nảàỳ, đảậỳ lảà  phảận hốảạ ch lởá n [cảá c] theổ  heậạ  khốậ ng giản:
giưữ ả nguỳeận tưả  vảà  hảạ t nhảận nguỳeận tưả  lảà  khốậ ng giản; giưữ ả
hảạ t nhảận nguỳeận tưả  vảà  quảrk lảà  khốậ ng giản; giưữ ả quảrk
vảà  neutrinố cuữ ng lảà  khốậ ng giản. Mảữ i đeốn tảậạ n vảậạ t chảố t bảản
nguỳeận nhảố t hốả i cốá  bảố nhieậu tảầng, duà ng cốn sốố  cuả ả nhảận
lốảạ i,  [hốảặạ c]  duà ng  cốn  sốố  mảà  Phảậạ t  giảảng  lảà  ‘kieốp’  cuữ ng
khốậ ng tíánh đeốm đưởạ c.

Nhảận lốảạ i  duà  muốố n thưạ c sưạ  hieổu đưởạ c vảậạ t  chảố t,  thíà
cuữ ng chíả lỳá  giảả i nốậạ i trống tri thưá c cảá  nhảận mảà  cốn ngưởà i
đảng cốá . Cốn ngưởà i víữnh vieễn khốậ ng bieố t đưởạ c thưá  cở sởả
nhảố t cuả ả vảậạ t chảố t vuữ  truạ  nảàỳ lảà  gíà, víữnh vieễn khốậ ng thảặm
dốà  đưởạ c, chố neận vuữ  truạ  nảàỳ đốố i vởá i cốn ngưởà i víữnh vieễn
lảà  ‘meậ ’. đưởng nhieận khốậ ng phảả i lảà  nốá i sinh meậạnh cảố cảốp
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víữnh vieễn khốậ ng bieố t, [tuỳ] ngưởà i thưởà ng khốậ ng cốá  bieậạn
phảáp bieố t đưởạ c vuữ  truạ  nảàỳ, [nhưng] ngưởà i tu luỳeậạn thíà cốá
bieậạn phảáp: chư viạ chíả cốá  tu luỳeậạn [mởá i đưởạ c]. Thốậ ng quả
thuả  đốảạ n kỳữ  thuảậạ t mảà  muốố n đảạ t cảảnh giởá i Phảậạ t vởá i bảản sưạ
lởá n nhưởà ng ảốỳ, cốá  theổ  nhíàn thảốu bảố nhieậu tảầng khốậ ng
giản vuữ  truạ  như vảậạỳ,  nhảận lốảạ i  víữnh vieễn  seữ  khốậ ng đảạ t
đưởạ c. Víà cốn ngưởà i cốá  thảố t tíành luạ c duạ c cảá c lốảạ i tảậm chảốp
trưởá c,  neốu thảậạ t  sưạ  đảạ t  tởá i  cảảnh giởá i  Phảậạ t,  thíà  seữ  lảà  đảạ i
chieốn  tinh  cảầu,  đảạ i  chieốn  vuữ  truạ .  Nhưng  chư  Thảần  seữ
khốậ ng đeổ  nhảận lốảạ i như vảậạỳ, chố neận khi khốả hốạ c nhảận
lốảạ i đảạ t tởá i mốậạ t tríành đốậạ  nhảố t điạnh thíà đốố i vởá i nhảận lốảạ i
mảà  nốá i seữ  nhảố t điạnh lảà  nguỳ hieổm, víà đảạ ố đưá c nhảận lốảạ i seữ
khốậ ng đảạ t tởá i cảố như vảậạ ỳ, dố đốá  vảặn minh cuả ả nhảận lốảạ i
seữ  biạ huả ỳ mảố t. Đảậỳ khốậ ng phảả i lảà  khốậ ng cốậ ng bảằng, mảà  víà
tưạ  cốn ngưởà i khốậ ng đảạ t, lảà  đảạ ố đưá c cốn ngưởà i khốậ ng leận
theố kiạp. Nhưng xốảỳ lảạ i mảà  giảảng, cốn ngưởà i neốu cốá  đảạ ố
đưá c theố kiạp thíà  lảà  Thảần rốầ i,  cuữ ng khốậ ng cảần duà ng thuả
đốảạ n cuả ả cốn ngưởà i đeổ  thảặm dốà ; mởả  mảắ t nhíàn mốậạ t cảá i lảà
thảốỳ. Vuữ  truạ  nảàỳ chíánh lảà  như theố , chư viạ muốố n bieố t Nốá  thíà
chư viạ phảả i vưởạ t quả cảảnh giởá i nảàỳ.

Tốậ i vưà ả giảảng lảà  cảá c theố  giởá i cảốu thảành tưà  cảá c lảạp tưả
lởá n [nhốả ] khảá c nhảu. Kỳà  thưạ c đảậu chíả  như theố , ngảỳ tảạ i
khốậ ng giản phảận tưả  hieậạn hưữ u nảàỳ chuá ng tả, cốà n rảố t nhieầu
rảố t nhieầu khốậ ng giản, [mảà ] cốn ngưởà i đeầu khốậ ng thảốỳ. Tốậ i
vưà ả giảảng đốá , tảầng lảạp tưả  lởá n nhảố t dố phảận tưả  tốổ  thảành,
tưá c  lảà  vảậạ t  chảố t  cảốu thảành ởả  beầ  mảặạ t  nhảố t  cuả ả  chuá ng tả,
[như] theáp, sảắ t, gốễ ,  thảận theổ  ngưởà i, nhưạ ả, đảá ,  đảố t, thảậạ m
chíá  cảả  giảốỳ,  v.v.  v.v.  Nhưữ ng thưá  mảà  nhảận lốảạ i  thảốỳ  đưởạ c
nảàỳ, lảà  mốậạ t tảầng lảạp tưả  lởá n nhảố t tốổ  thảành bởả i tảầng phảận tưả
lởá n nhảố t  cảốu  thảành neận,  cốá  theổ  thảốỳ  đưởạ c.  Neốu như lảà
tảầng khốậ ng giản lảạp tưả  [cuữ ng] dố phảận tưả  tốổ  thảành mốậạ t
tảầng lảạ p tưả  [nhưng] hởi nhốả  hởn tảầng lảạ p tưả  lởá n nhảố t,
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[thíà]  chư viạ  cuữ ng khốậ ng nhíàn thảốỳ. Như vảậạ ỳ phảận tưả  ảốỳ
cuữ ng cốá  theổ  tốổ  thảành mốậạ t tảầng khốậ ng giản lảạp tưả  nhốả  hởn,
giưữ ả lảạp tưả  nhốả  nhảố t dố phảận tưả  tốổ  thảành chố đeốn lảạp tưả
lởá n nhảố t ởả  beầ  mảặạ t, lảà  cốá  rảố t nhieầu rảố t nhieầu tảầng khốậ ng
giản tốầ n tảạ i,  tưá c lảà  sưạ  tốầ n tảạ i  [cảá c  lốảạ i]  lảạ p tưả  lởá n nhốả
[khảá c nhảu] dố phảận tưả  khảá c nhảu tốổ  thảành, lảà  cảốu thảành
neận nhưữ ng khốậ ng giản phảận tưả  khảá c nhảu vốậ  cuà ng phưá c
tảạ p. Ngưởà i tả khốậ ng tin khi nghe nốá i rảằng cốá  ngưởà i sảố
mảà  lảậạ p tưá c bieốn mảố t, rốầ i đốậạ t nhieận xuảố t hieậạn ởả  mốậạ t nởi
khảác.  Neốu  thảận  theổ  ngưởà i  đốá  tuỳ  đeầu  dố  phảận  tưả  cảốu
thảành, nhưng cảá c hảạ t cuả ả nốá  lảạ i vốậ  cuà ng tinh teố  (cốá  theổ
đảạ t đưởạ c thốậ ng quả tu luỳeậạn), thíà ngưởà i đốá  cốá  theổ  xuỳeận
quả khốậ ng giản nảàỳ.  Hốạ  lảậạ p  tưá c  bieốn  mảố t,  chư viạ  nhíàn
khốậ ng thảốỳ hốạ  nưữ ả; thốảáng chốố c lảạ i xuảố t hieậạn ởả  đảằng kiả,
rảố t lảà  đởn giảản.

Tốậ i vưà ả giảảng keố t cảốu khốậ ng giản nảàỳ, tỳả  míả hởn mốậạ t
chuá t số vởá i lảần giảảng trưởá c, khốậ ng theổ  giảảng [theậm] nhieầu
quảá  chố cốn ngưởà i, cốn ngưởà i khốậ ng theổ  bieố t nhieầu như
vảậạ ỳ. Nhưữ ng đieầu tốậ i giảảng, cốn ngưởà i cuữ ng khốậ ng cốá  khảả
nảặng thảặm dốà  tởá i đốá . Khốả hốạ c nhảận lốảạ i hieậạn nảỳ veầ  thưạ c
chảố t lảà  đưá ng treận mốậạ t  cở sởả  sải lảầm mảà  phảá t trieổn leận,
nhảậạ n thưá c veầ  vuữ  truạ ,  veầ  nhảận lốảạ i vảà  veầ  sinh meậạnh đeầu
sải,  chố neận  trống giởá i  tu luỳeậạn  nhưữ ng ngưởà i  tu luỳeậạn
chuá ng tả hốảàn tốảàn khốậ ng thưà ả nhảậạ n khốả hốạ c hieậạn nảỳ,
cối  nốá  lảà  mốậạ t  sải lảầm.  Đưởng nhieận ngưởà i  thưởà ng đeầu
hốạ c theố  nảàỳ, chiả lảàm nhieầu mốậ n khốả hốạ c như theố , ngưởà i
tả đeầu cốá  chốễ  thảành tưạ u trống cảá c mốậ n khốả hốạ c. Nhưng
cở đieổm cuả ả nốá  lảà  sải lảầm, dố đốá  nhưữ ng gíà nhảận lốảạ i cảá c viạ
nhảậạ n thưá c đưởạ c víữnh vieễn lảà  mốậạ t lốảạ i nhảậạ n thưá c khảá  xả
chảận tưởá ng.

Nhảận lốảạ i veầ  nhảậạ n thưá c khốả hốạ c víữnh vieễn đeầu đảng
mốà  mảễm. Ngưởà i muà  sởà  vối, hieậạn nảỳ khốả hốạ c nảàỳ chíánh
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lảà  vảậạỳ. Hốạ  mốà  tởá i chảận vối, hốảặạ c cảá i vốà i, thíà hốạ  nốá i khốả
hốạ c  lảà  theố .  Thảậạ t  rả  lảà  hốạ  khốậ ng thảốỳ chảận tưởá ng hốảàn
chíảnh. Tảạ i sảố tảạ i sảố tốậ i vưà ả nốá i vảậạ ỳ? [Víá  duạ ] nhảận lốảạ i
bảậỳ giởà  chố rảằng sưạ  phảá t  trieổn cuả ả cốn ngưởà i lảà  thốậ ng
quả tieốn hốá ả, nhưng thuỳeố t tieốn hốá ả cảặn bảản khốậ ng tốầ n
tảạ i.  Trống giởá i  tu  luỳeậạn  chuá ng  tốậ i  cảảm thảốỳ  cốn ngưởà i
đảng tưạ  chảà  đảạ p míành, chuá ng tốậ i thảốỳ cốn ngưởà i lieận heậạ
tưạ  thảận vởá i khíả mảà  cảảm thảốỳ buốầ n cưởà i quảá . Cốn ngưởà i
hốảàn tốảàn khốậ ng dố tieốn hốá ả mảà  thảành. Dảrwin khi đưả
rả thuỳeố t tieốn hốá ả cuả ả míành thíà sở hởả  trảặm beầ , mốậạ t chốễ
khuỳeố t lởá n nhảố t chíánh lảà  tưà  vưởạ n tieốn hốá ả thảành ngưởà i,
tưà  sinh vảậạ t cốổ  tieốn hốá ả đeốn sinh vảậạ t cảậạ n đảạ i, khốậ ng heầ  cốá
quảá  tríành trung giản. Khốậ ng chíả cốn ngưởà i, [mảà ] sinh vảậạ t,
đốậạ ng vảậạ t cuữ ng khốậ ng cốá . Lỳá  giảả i vieậạ c nảàỳ theố  nảàố? Kỳà  thưạ c
thởà i kỳà  liạch sưả  khảá c nhảu, cốn ngưởà i cốá  trảạ ng thảá i sinh
tốầ n khảá c nhảu. Cuữ ng lảà  nốá i hốảàn cảảnh sinh sốố ng cuả ả hốạ ,
đeầu lảà  [đeổ ] thíách ưá ng vởá i nởi cốn ngưởà i sinh rả bảốỳ giởà .

Giảảng tởá i  vảốn  đeầ  nảàỳ,  tốậ i  lảạ i  nốá i  mốậạ t  chuá t  veầ  quản
nieậạm cốn ngưởà i hieậạn nảỳ. Dố đảạ ố đưá c bảạ i hốảạ i, rảố t nhieầu
quản nieậạm đeầu đảữ  phảá t sinh bieốn đốổ i, quảá  khưá  cốá  nhieầu
nhảà  tieận  tri  cuữ ng  tưà ng  giảảng,  rảằng  đeốn  mốậạ t  thởà i  nhảố t
điạnh, ngưởà i tả trảng phuạ c như ỳeậu tinh. Chư viạ xem tốá c
nhuốậạ m mảàu đốả , ởả  giưữ ả lưu lảạ i mốậạ t đảám, hải beận đeầu cảạ ố
sảạ ch.  Rảằng đeốn  thởà i  nhảố t  điạnh,  ngưởà i  khốậ ng bảằng chốá .
[Hảữỳ xem] cốá  rảố t  nhieầu ngưởà i  cối chốá  như cốn, chố nốá
sưữ ả, mảặạ c quảần ảáố tốảàn đốầ  cảố cảốp, hảàng hieậạu, đảổỳ bảằng
xe, gốạ i nốá  lảà  cốn. Treận đưởà ng cốá  rảố t nhieầu ảặn xin, tốậ i cuữ ng
tưà ng gảặạ p ngưởà i như theố , ởả  nưởá c Mỳữ  đảậỳ cuữ ng cốá , [hốạ ] đưả
tảỳ rả “xin chố tốậ i mốậạ t quảrter”, hốạ  quảả  thưạ c khốậ ng bảằng
chốá .  Nhưng  tốậ i  bảảố  mốạ i  ngưởà i  hảỳ,  Trảá i  Đảố t  nảàỳ  neốu
khốậ ng cốá  cốn ngưởà i, thíà cảá i gíà cuữ ng khốậ ng cốá . Chíánh víà cốá
ngưởà i rốầ i, neận Trảá i Đảố t mởá i cốá  vảạ n sưạ  vảạ n vảậạ t. Heố t thảảỳ
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đốậạ ng  vảậạ t,  sinh  vảậạ t,  thưạ c  vảậạ t  đeầu  víà  ngưởà i  mảà  sinh,  víà
ngưởà i  mảà  dieậạ t,  víà  ngưởà i  mảà  thảành,  víà  ngưởà i  mảà  duà ng.
Khốậ ng cốá  ngưởà i, thíà khốậ ng cốá  gíà heố t; ngảỳ cảả  luạ c đảạ ố luảận
hốầ i chuỳeổn sinh ảốỳ cuữ ng lảà  víà cốn ngưởà i. Treận mảặạ t đảố t heố t
thảảỳ mốạ i thưá  đeầu víà cốn ngưởà i mảà  tảạ ố neận. Bảậỳ giởà  nhưữ ng
quản nieậạm nảàỳ đeầu đảng phảá t sinh bieốn đốổ i đảảố lảạ i. Đốậạ ng
vảậạ t  bíành đảẳng vởá i ngưởà i lảàm sảố đưởạ c?! Hieậạn nảỳ đốậạ ng
vảậạ t  phuạ  [bảám]  leận  thảận  theổ  ngưởà i  lảàm  chuả  [hốạ ],  Trởà i
khốậ ng dung đảậu! Đieầu đốá  sảố theổ  đưởạ c? Cốn ngưởà i lảà  víữ
đảạ i nhảố t, cốá  theổ  tu thảành Thảần, tu thảành Phảậạ t,  hởn nưữ ả
ngưởà i tả đeầu cốá  nguốầ n gốố c tưà  cảố tảầng đeốn. Cốà n sinh vảậạ t
kiả, rảố t nhieầu đeầu thuốậạ c veầ  [nhưữ ng gíà] đưởạ c tảạ ố rả ởả  đảậỳ,
tảạ ố rả treận Trảá i Đảố t. Thuảậạ n tieậạn neận nốá i rả vảốn đeầ  nảàỳ.

Tốậ i vưà ả nốá i veầ  thuỳeố t tieốn hốá ả, chuá ng tốậ i cối nốá  khốậ ng
tốầ n tảạ i.  Nhảận lốảạ i  lảà  quả thảáng nảặm liạch sưả  đảằng đảẵng,
tưà ng quả vảặn minh rảố t nhieầu thởà i kỳà  khảá c nhảu. Mốễ i lảần
đảạ ố đưá c nhảận lốảạ i bảạ i hốảạ i rốầ i, thíà vảặn minh cuả ả nốá  biạ huả ỳ
đi, cuốố i cuà ng cốà n lảạ i cưạ c íát ngưởà i sốố ng sốá t, keố  thưà ả mốậạ t
chuá t vảặn hốá ả tieần sưả , lảạ i quả mốậạ t thởà i đảạ i đốầ  đảá  mảà  phảá t
trieổn leận. Thởà i đảạ i  đốầ  đảá  cuữ ng khốậ ng [chíả] mốậạ t  thởà i  kỳà.
Tưà ng cốá  rảố t nhieầu lảần thởà i đảạ i đốầ  đảá .  Hieậạn nảỳ cảá c nhảà
khốả hốạ c phảá t hieậạn mốậạ t sốố  vảốn đeầ , rảố t nhieầu thưá  khảảố cốổ
phảá t hieậạn đeầu khốậ ng cuà ng mốậạ t thởà i kỳà. Nhưng lảốỳ tư duỳ
thuỳeố t tieốn hốá ả cưởữ ng eáp vảàố đốá , thíà vởá i hieậạn thưạ c trưởá c
mảặạ t  hốạ  khốậ ng giảả i  thíách nốổ i.  Chuá ng tốậ i  phảá t  hieậạn  rảằng,
ngưởà i treận Trảá i Đảố t nảàỳ, ngưởà i cảá c thởà i kỳà  liạch sưả  khảá c
nhảu,  lưu lảạ i  vảặn  minh cảá c  thởà i  kỳà  khảá c  nhảu.  Kim tưạ
thảáp cuả ả Ai Cảậạ p cốổ ,  ngưởà i hieậạn đảạ i  đeầu nốá i  lảà  ngưởà i Ai
Cảậạ p tảạ ố rả. [Kỳà  thưạ c] nốá  vởá i ngưởà i Ai Cảậạ p hieậạn nảỳ hốảàn
tốảàn  khốậ ng  cốá  quản  heậạ .  Ngảỳ  cảả  ngưởà i,  [hảỳ]  dảận  tốậạ c
nhảậạ n thưá c veầ  liạch sưả  chíánh míành đeầu sải. Kim tưạ  thảáp vảà
ngưởà i Ai Cảậạ p hốảàn tốảàn khốậ ng cốá  quản heậạ . [Nốá ] đưởạ c tảạ ố
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rả trống mốậạ t  lảần vảặn minh tieần sưả ,  sảu nảàỳ tảạ i  mốậạ t  lảần
bieốn đốổ i đảạ i luạ c, kim tưạ  thảáp kiả chíàm xuốố ng dưởá i nưởá c.
Lảần vảặn minh keố  tieốp sảắp xuảố t hieậạn vảà  đảạ i luạ c mởá i đưởạ c
tảạ ố rả thíà khi đốá , nốá  lảạ i tưà  đảáỳ bieổn nốổ i leận. Lốậ  ngưởà i kiả
đảữ  sởá m khốậ ng tốầ n tảạ i nưữ ả, veầ  sảu lảạ i cốá  ngưởà i Ai Cảậạ p hieậạn
nảỳ. Ngưởà i Ai Cảậạ p sảu khi phảá t hieậạn rả cốậ ng duạ ng cuả ả lốảạ i
kim tưạ  thảáp nảàỳ, [hốạ ] lảạ i tảạ ố rả mốậạ t sốố  kim tưạ  thảáp nhốả
[hởn] cuà ng dảạ ng. Phảá t hieậạn rảằng đảặạ t quản tảà i trống nốá  thíà
rảố t tốố t, hốạ  beàn đem quản tảà i đảặạ t vảàố. [Kim tưạ  thảáp] cốá  cảá i
mởá i  tảạ ố,  cốá  cảá i  lảà  cuữ .  Khieốn chố ngưởà i  hieậạn nảỳ khốậ ng
cảá ch nảàố bieố t rốữ  rốố t cuốậạ c lảà  tưà  thởà i kỳà  nảàố, liạch sưả  đeầu biạ
lảàm lốảạ n rốầ i.

Vảặn hốá ả ngưởà i Mảỳả, rảố t nhieầu ngưởà i đeầu nốá i cốá  quản
heậạ  vởá i ngưởà i Mexicố hieậạn nảỳ. Thưạ c rả hốảàn tốảàn khốậ ng
quản heậạ  vởá i ngưởà i Mexicố, hốạ  chíả lảà  ngưởà i lải giưữ ả ngưởà i
Tảậỳ Bản Nhả vảà  thốổ  dảận. Cốà n vảặn hốá ả Mảỳả lảà  cuả ả thởà i kỳà
vảặn minh liạch sưả  trưởá c đốá , lốảạ i ngưởà i đốá  đảữ  biạ huả ỳ dieậạ t ởả
Mexicố rốầ i,  chíả  cốá  mốậạ t  íát  ngưởà i  thốảá t  đưởạ c. Nhưng vảặn
hốá ả Mảỳả nảàỳ cốá  quản heậạ  trưạ c tieốp vởá i ngưởà i Mốậ ng Cốổ .
Nhưữ ng chi tieố t thíà [tốậ i] khốậ ng giảảng nưữ ả. Nhảận lốảạ i khốậ ng
bieố t nguốầ n gốố c liạch sưả  cuả ả míành, ngưởà i dả trảắng cuữ ng vảậạỳ.
Tảạ i đảạ i hốầ ng thuả ỳ lảần trưởá c, khi vảặn minh nhảận lốảạ i lảần
trưởá c biạ huả ỳ dieậạ t lảà  đảạ i hốầ ng thuả ỳ. Treận Trảá i Đảố t, nuá i số
vởá i  mưạ c nưởá c bieổn cảố tưà  2.000 meá t trởả  xuốố ng đeầu biạ
ngảậạ p heố t, chíả cốá  ngưởà i ởả  treận 2.000 meá t cốà n sốố ng. Chuỳeậạn
thuỳeần  Nốảh  lảà  thảậạ t.  Đảạ i  hốầ ng  thuả ỳ  lảần  ảốỳ  vảặn  hốá ả
phưởng Tảậỳ biạ huả ỳ dieậạ t hốảàn tốảàn. Vảặn hốá ả phưởng Đốậ ng
cuữ ng  lốạ t  vảàố  huả ỳ  dieậạ t,  nhưng  ngưởà i  mieần  nuá i  ởả  nuá i
Himảlảỳả vảà  nuá i Cốậ n Luảận, tưạ ả nốậ ng dảận ảốỳ đảữ  mảỳ mảắn
trảánh thốảá t; ngưởà i Trung Quốố c sốố ng ởả  nuá i Cốậ n Luảận đảữ
sốố ng sốá t. Víà luá c đốá , vảặn hốá ả phưởng Đốậ ng rảố t phảá t trieổn,
neận đảữ  keố  thưà ả đưởạ c Hảà  Đốầ , Lảạ c Thư, Kinh Diạch, Thảá i Cưạ c,
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Bảá t Quảá i v.v. Ngưởà i tả nốá i ảốỳ lảà  ải đốá  hảậạ u nhảận tảạ ố rả, [kỳà
thưạ c] đốá  đeầu lảà  hốạ  sưả ả đốổ i chuá ng vảà  đưả rả mốậạ t lảần mởá i,
hốảàn tốảàn khốậ ng dố hốạ  tảạ ố rả, [chuá ng] đeầu thuốậạ c vảặn hốá ả
tieần sưả . Theố  lảà  Trung Quốố c tuỳ lưu đưởạ c nhưữ ng thưá  nảàỳ,
chuá ng trống phảá t trieổn cuả ả liạch sưả , mảà  khốậ ng chíả cốá  ngảần
ảốỳ, nhưữ ng gíà đưởạ c lưu lảạ i thởà i cốổ  đảạ i cốà n nhieầu nưữ ả, khi
lưu truỳeần [chuá ng] cảàng ngảàỳ cảàng íát. Vảậạ ỳ nốá  chíánh lảà  mốậạ t
dảận tốậạ c cốá  nốậạ i hảàm rảố t sảậu, vởá i liạch sưả  rảố t uỳeận nguỳeận,
chíánh lảà  Trung Quốố c. Cốà n vảặn hốá ả ngưởà i dả trảắng sảu khi
tốảàn bốậạ  biạ trảậạ n đảạ i hốầ ng thuả ỳ kiả trảàn ngảậạ p, thíà khốậ ng cốà n
gíà cảả . Thởà i ảốỳ ởả  ríàả đảạ i luạ c Chảậu AÔ u cốà n mốậạ t khốố i đảạ i luạ c
nưữ ả, cuữ ng biạ chíàm xuốố ng. Đốá  lảà  nởi phảá t trieổn nhảố t cuả ả hốạ
cuữ ng biạ chíàm xuốố ng. Chố neận ngưởà i dả trảắng lảà  tưà  trảạ ng
thảá i khốậ ng cốà n gíà, bảố t kỳà  vảặn minh nảàố cuữ ng khốậ ng cốà n,
mảà  phảá t trieổn tưà  đảầu, chíánh lảà  khốả hốạ c hieậạn nảỳ cuả ả hốạ .

Khốả hốạ c cốổ  xưả cuả ả Trung Quốố c vảà  khốả hốạ c thưạ c
chưá ng cuả ả phưởng Tảậỳ lảà  khảá c nhảu. Cốá  nhieầu nhảà  khảảố
cốổ  thảảố luảậạ n nhưữ ng vảốn đeầ  nảàỳ vởá i tốậ i, [vảà ] tốậ i đeầu nốá i
chố hốạ , hốạ  cuữ ng cảảm thảốỳ lảà  vảốn đeầ  nảàỳ, víà hốạ  cốá  rảố t nhieầu
cảậu hốả i khốá  mảà  khốậ ng giảả i thíách đưởạ c. Tốậ i vưà ả giảảng nhảậạ n
thưá c  cuả ả  nhảận lốảạ i  veầ  vuữ  truạ ,  cảặn bảản khốậ ng theổ  nhảậạ n
thưá c theậm nưữ ả. Hieậạn nảỳ cốá  rảố t nhieầu nhảà  khốả hốạ c, [mảà ]
cở đieổm nghieận cưá u cuả ả  hốạ  sải  rốầ i,  nhảố t  lảà  hốạ  cốá  chuá t
thảành tíách ởả  mốậạ t líữnh vưạ c nảàố đốá , hốạ  beàn khốậ ng buốậ ng bốả
đưởạ c  nưữ ả,  vởá i  nhưữ ng nhảậạ n  thưá c  cuả ả  míành hốạ  đảặạ t  điạnh
nghíữả,  đảặạ t  rả  mốậạ t  cảá i  khung.  Chuá ng tả  ngốầ i  đảậỳ  cốá  rảố t
nhieầu lưu hốạ c sinh, tieốn sỳữ, thảạ c sỳữ,  tư tưởả ng lảà  cởả i mởả ,
chư viạ seữ  phảá t hieậạn: Điạnh nghíữả cuả ả hốạ  ởả  trống phảạ m vi
cảảnh giởá i  cuả ả hốạ  thíà  nốá  lảà  đuá ng, nhưng mốậạ t  khi chư viạ
vưởạ t khốả i nhảậạ n thưá c cuả ả hốạ , vưởạ t khốả i cảảnh giởá i cuả ả hốạ
thíà phảá t hieậạn rảằng nốá  lảạ i lảà  sải, nốá  lảà  trốá i buốậạ c ngưởà i tả.
Nhảà  khốả hốạ c thảậạ t sưạ  cốá  thảành tưạ u lảà  cốá  cản đảảm đốậạ t phảá
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nhưữ ng  cảá i  khung  nảàỳ.  Keổ  cảả  Éinstein,  trống  cảảnh  giởá i
nhảậạ n thưá c cuả ả ốậ ng tả mảà  nốá i thíà lảà  đuá ng, vưởạ t khốả i cảảnh
giởá i đốá  thíà seữ  phảá t hieậạn đieầu Éinstein nốá i lảà  sải, cốá  phảả i lảà
đảạ ố lỳá  nảàỳ khốậ ng? Víà khi ngưởà i tả thảặng hốả leận, khi trảạng
thảá i tư duỳ chư viạ  cảàng tieốp cảậạ n chảận lỳá  cảố tảầng, cảàng
tieốp cảậạ n cảố tảầng,  thíà  phảá t  hieậạn rảằng nhảậạ n thưá c ởả  tảầng
thảốp lảà  sải, chíánh lảà  như vảậạỳ.

Nhảậạ n thưá c cuả ả nhảận lốảạ i veầ  vảậạ t  chảố t chảẳng phảả i sải
sảố? Cốn ngưởà i đưá ng tảạ i khốậ ng giản giưữ ả vảậạ t  chảố t hieậạn
hưữ u beầ  mảặạ t cảốu thảành bởả i tảầng lảạ p tưả  tưà  phảận tưả  lởá n nhảố t
vảà  tinh cảầu, ngưởà i tả đảữ  khốậ ng nảắm rốữ  rốầ i; ngảỳ tảạ i chốễ
nảàỳ, hốạ  phảá t trieổn tởá i phảá t trieổn lui, [chố rảằng] đảậỳ chíánh
lảà  khốả hốạ c tuỳeậạ t đốố i rốầ i, đảậỳ chíánh lảà  nhảậạ n thưá c duỳ nhảố t
veầ  vảậạ t chảố t rốầ i, đảậỳ chíánh lảà  nhưữ ng gíà tieận tieốn nhảố t rốầ i.
Đốá  chíả lảà  tảạ i mốậạ t vi lảạ p nhốả  xíáu xíáu xíáu xíáu trống khốậ ng
giản vuữ  truạ  meậnh mốậ ng phưá c tảạ p mảà  nhảậạ n thưá c theố  giởá i
vảậạ t  chảố t,  hởn nưữ ả  cốà n hảạ n  cuốậạ c  trống mốậạ t  khốậ ng giản
nhốả  beá . Keố t cảốu tinh cảầu mảà  tốậ i vưà ả giảảng kiả chíả lảà  mốậạ t
heậạ  thốố ng thốậ i;  chư viạ  đảng trống mốậạ t  heậạ  thốố ng nhốả  beá
lảắm, heậạ  thốố ng mốậạ t hảạ t buạ i, nhảậạ n thưá c [hieổu bieố t] mốậạ t chuá t
khốậ ng giản trống vốậ  sốố  hảàng tỳả  khốậ ng giản, tưá c lảà  nhảậạ n
thưá c trống mốậạ t  khốậ ng giản nhốả  xíáu xíáu, chư viạ  nốá i xem
đuá ng vảậạ ỳ khốậ ng? Dố đốá  phảá t trieổn vảà  hieổu bieố t cuả ả khốả
hốạ c nhảận lốảạ i, [cốá ] cở đieổm bản đảầu đảữ  sải rốầ i. Nguốầ n gốố c
cuả ả nhảận lốảạ i,  sinh meậạnh mảà  giảảng rả thíà  cốà n phưá c tảạp
nưữ ả; thốậ i khốậ ng giảảng nưữ ả. Víà giảảng theậm nưữ ả seữ  nốá i tởá i
nguốầ n gốố c sinh meậạnh, quảá  phưá c tảạ p rốầ i,  ngốảà i  rả giảảng
nhieầu giảảng cảố thíà  ngưởà i tả seữ  khốậ ng tin. Víà  cốn ngưởà i
rốố t  cuốậạ c  lảà  tư tưởả ng cốn ngưởà i.  Tốậ i  giảảng ởả  đảậỳ,  Thảần
nghe rốầ i hốạ  seữ  tin, víà hốạ  lảà  tư tưởả ng cuả ả Thảần. Hốạ  ởả  cảảnh
giởá i đốá  hốạ  nhíàn thảốỳ đưởạ c, phưởng phảáp tư duỳ cuả ả hốạ
khảá c hảẳn vởá i cuả ả cốn ngưởà i.
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Vưà ả rốầ i tốậ i giảảng như vảậạ ỳ cốá  rốữ  rảàng khốậ ng? Tốậ i thưả
hốả i  mốạ i  ngưởà i,  tốậ i  giảảng như vảậạỳ,  mốạ i  ngưởà i nghe hieổu
hảỳ khốậ ng? (vỗ tay) Tốậ i thưởà ng nốá i mốậạ t cảậu, hốậ m quả cốà n
nhảốn mảạ nh lảần nưữ ả vảốn đeầ  nảàỳ, chíánh lảà  ‘duỳeận phảậạ n’. Rảố t
nhieầu ngưởà i chuá ng tả luốậ n muốố n đem Đảạ i Phảáp giởá i thieậạu
chố nhieầu ngưởà i hởn nưữ ả. Cốá  ngưởà i [khi] chư viạ vưà ả giởá i
thieậạu chố hốạ , hốạ  lảậạ p tưá c cảảm thảốỳ rảố t tốố t, hởn nưữ ả hốạ  chuả
đốậạ ng hốạ c, vảậạ ỳ hảẳn lảà  cốá  duỳeận. Cốá  ngưởà i [khi] chư viạ giởá i
thieậạu chố hốạ ,  keổ  cảả  ngưởà i thảận cuả ả míành, [thíà]  hốạ  cuữ ng
khốậ ng muốố n nghe, hốạ  cuữ ng khốậ ng tin, chư viạ nốá i theố  nảàố
hốạ  cuữ ng khốậ ng tin. Tốậ i chố mốạ i ngưởà i bieố t, hốạ  cốá  theổ  lảà
khốậ ng cốá  duỳeận. Đưởng nhieận lốảạ i  trảạ ng thảá i  đốá  khốậ ng
phảả i dố mốễ i híành thưá c ‘duỳeận’ tảạ ố thảành; cốà n cốá  ngưởà i cốá
theổ  dố ngốậạ  tíánh hốạ  keám, hốảặạ c dố nghieậạp lưạ c lởá n tảạ ố thảành.

Hốậ m nảỳ tốậ i  seữ  giảảng rieậng veầ  ‘duỳeận’.  Duỳeận lảà  gíà?
Trưởá c kiả tốậ i cuữ ng giảả i thíách vảốn đeầ  nảàỳ. Giởá i tu luỳeậạn cưá
luốậ n nhảốn mảạ nh duỳeận phảậạ n duỳeận phảậạ n; hốả i ‘duỳeận’ nảàỳ
cảốu thảành theố  nảàố? Kỳà  thưạ c tốậ i bảảố mốạ i ngưởà i nảàỳ, ‘duỳeận’
mảà  chuá ng tốậ i giảảng trống giởá i tu luỳeậạn, lảà  khốậ ng theổ  nốá i
chố rốữ  trống mốậạ t thởà i kỳà  liạch sưả  ngảắn. Nốá  sieậu vieậạ t mốậạ t
đởà i  ngưởà i,  thảậạ m chíá  mảốỳ đởà i, vảà  thảậạ m chíá  thởà i  giản lảậu
hởn nưữ ả. Duỳeận phảậạ n lảà  khốậ ng dưá t. Tảạ i sảố khốậ ng dưá t? Víà
[như] vưà ả rốầ i tốậ i giảảng vảốn đeầ  hốảàn [trảả ] nghieậạp, nốá i nhíàn
nhảậạ n sinh meậạnh cốn ngưởà i như theố  nảàố, nhíàn mốậạ t sinh
meậạnh thíà phảả i nhíàn chíảnh theổ  sinh meậạnh hốạ , chưá  khốậ ng
theổ  [chíả] nhíàn mốậạ t đởà i hốạ . Như chư viạ nguả , hốậ m nảỳ vảà
hốậ m quả chư viạ khốậ ng thưà ả nhảậạ n hốậ m quả lảà  chư viạ, vảậạ ỳ
khốậ ng  đưởạ c!  Chố neận  duỳeận  ngưởà i  tả  đốậạ ng  chảạ m đeốn
thởà i giản rảố t dảà i. Cảá i tốố t cuữ ng cốá  theổ  keố  thưà ả, cảá i xảốu cuữ ng
cốá  theổ  keố  thưà ả. Vảậạ ỳ cuữ ng tưá c lảà  nốá i, quản heậạ  nhảận duỳeận
giưữ ả  ngưởà i  vởá i  ngưởà i  cuữ ng  lảà  khốậ ng  dưá t.  Ngưởà i  bíành
thưởà ng  nốá i  [chưữ ]  ‘duỳeận’  ảốỳ,  đảạ i  đả  sốố  lảà  nốá i  veầ  ‘thảận
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duỳeận’, nghíữả lảà  nốá i veầ  duỳeận vởạ  chốầ ng. Nốá i cảá i nảàỳ tưởng
đốố i  nhieầu.  Thưạ c  rả veầ  duỳeận vởạ  chốầ ng nảàỳ tốậ i  cuữ ng đảữ
giảảng trưởá c kiả rốầ i, vieậạ c nởi ngưởà i thưởà ng nảàỳ, víà giảảng
veầ  duỳeận neận tốậ i nốá i veầ  nốá . Nốá  híành thảành rả sảố? Thốậ ng
thưởà ng đảạ i đả sốố  lảà  theố  nảàỳ: Ngưởà i nảàỳ ởả  đởà i trưởá c cốá  ảận
vởá i  ngưởà i  kiả,  ngưởà i  kiả  khốậ ng  theổ  bảáố  đảáp,  [hốạ ]  đởà i
trưởá c cốá  leữ  quản chưá c rảố t nhốả , cốá  leữ  rảố t ngheàố. Hốạ  nhảậạ n
ảận hueậạ  rảố t lởá n cuả ả ngưởà i nảàỳ, trống lốà ng hốạ  luốậ n nghíữ tởá i
bảáố đảáp, vảậạ ỳ cuữ ng cốá  theổ  tảá c thảành duỳeận vởạ  chốầ ng. Mảà
cuữ ng cốá  ngưởà i đởà i trưởá c ỳeậu meốn ngưởà i kiả, hốảặạ c cảả  hải
ngưởà i  đeầu ỳeậu nhảu,  nhưng khốậ ng cốá  duỳeận đốá  khốậ ng
theổ  thảành mốậạ t nhảà , vảậạ ỳ cuữ ng cốá  theổ  tảá c thảành duỳeận vởạ
chốầ ng đởà i sảu. Víà  nguỳeậạn vốạ ng ngưởà i tả lảà  rảố t chuả  ỳeốu;
chư viạ  muốố n đieầu gíà,  chư viạ  muốố n lảàm gíà; chư viạ  nốá i tả
muốố n tu Phảậạ t, vảậạ ỳ Phảậạ t cốá  theổ  seữ  giuá p chư viạ. Tảạ i sảố? [Víà]
nieậạm ảốỳ quảá  trảận quỳá, ởả  hốảàn cảảnh khốổ  theố  nảàỳ mảà  chư viạ
muốố n tu Phảậạ t. Đảữ  vảậạ ỳ neốu ngưởà i tả muốố n lảàm mả thíà cuữ ng
khốậ ng ngảặn cảản nốổ i, hốạ  cưá  mốậạ t mưạ c lảàm đieầu xảốu thíà chư
viạ ngảặn cảản lảàm sảố? Chư viạ nốá i hốạ  cuữ ng khốậ ng nghe, cưá
lảàm. Theố  neận nguỳeậạn vốạ ng cuả ả ngưởà i tả lảà  rảố t chuả  ỳeốu.

Ngốảà i rả cốà n cốá  nảàố lảà  bảạ n beà  thảận quỳeốn, hốạ c trốà  đeậạ
tưả , cốà n cốá  ảận ốảán giưữ ả ngưởà i vởá i ngưởà i tảá c thảành duỳeận;
đeầu cốá  theổ  dảễn đeốn cảá c viạ thảành mốậạ t nhảà , hốảặạ c mốậạ t nhốá m,
trống xảữ  hốậạ i phảá t sinh cảá c lieận heậạ  xảữ  hốậạ i, khieốn chố mảậu
thuảễn giưữ ả ngưởà i vởá i ngưởà i, ảận ốảán phảả i hốầ i bảáố. Đốá  đeầu
lảà  duỳeận, đeầu lảà  nốá i veầ  đieầu nảàỳ. Nốá  khốậ ng [chíả] đeốn tưà
mốậạ t đởà i, cốá  leữ  lảà  mảốỳ đởà i hốảặạ c đởà i trưởá c, đảậỳ lảà  chíả tíành
huốố ng lốảạ i  nảàỳ.  Chuá ng tốậ i  cốà n phảá t  hieậạn,  víà  cốá  quản heậạ
như vảậạỳ, neận ngưởà i tả đởà i nảàỳ cốá  ảận ảận ốảán ốảán cuả ả míành,
cốá  bảạ n beà  thảận quỳeốn cuả ả míành, cốá  vởạ  chốầ ng cốn cảá i cuả ả
míành, v.v. v.v., đảữ  vảậạ ỳ rảố t cốá  theổ  quảần theổ  ảốỳ lảà  cốá  ảận ốảán
tốầ n tảạ i. [Nảàố lảà ] đốố i [xưả ] tốố t vởá i ngưởà i nảàỳ, đốố i [xưả ] khốậ ng
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tốố t vởá i ngưởà i kiả, ngưởà i nảàỳ phảả i hốầ i bảáố ngưởà i kiả, vảậạ ỳ
thíà  nhưữ ng đieầu nảàỳ seữ  dảễn đeốn chuỳeổn sinh theố nhốá m
vảàố  đởà i  sảu.  Nhưng hốạ  khốậ ng chuỳeổn  sinh cuà ng  nhảu,
mốạ i  ngưởà i  cuà ng mốậạ t  lưởạ t,  khốậ ng phảả i  vảậạỳ.  Rả đởà i  sởá m
muốậạ n  khốậ ng giốố ng nhảu,  cốá  ngưởà i  lởá n  tuốổ i  ngưởà i  nhốả
tuốổ i, duà  sảố trống nhốá m ngưởà i ảốỳ seữ  phảá t sinh mốậạ t sốố  lieận
heậạ ,  trưởá c  sảu  chuỳeổn  sinh  đeốn.  Neốu  khốậ ng  cuà ng  mốậạ t
nhốá m hốảặạ c khốậ ng cốá  duỳeận, khốậ ng lieận quản vởá i míành thíà
chư viạ seữ  phảá t hieậạn [nguởà i kiả] đi treận đưởà ng, dưởà ng như
lảà  ngưởà i ởả  theố  giởá i cảá ch bieậạ t, dưởà ng như khốậ ng cốá  bảố t kỳà
quản heậạ  gíà vởá i hốạ . Chư viạ cuữ ng seữ  phảá t hieậạn cốá  ngưởà i như
theố , dưởà ng như cảá c viạ [chíả] lảà  hải ngưởà i quả đưởà ng. Đốá
tưá c lảà  khốậ ng phảả i cuà ng nhốá m vởá i chư viạ, khốậ ng cốá  bảố t kỳà
quản heậạ  nhảận duỳeận nảàố vởá i hốạ . Dố đốá  thốậ ng thưởà ng khi
chuỳeổn  sinh tởá i  đeầu  lảà  mốậạ t  nhốá m,  thởà i  giản trưởá c  sảu
khảác nhảu. Cốá  [ngưởà i] lảàm chả meạ ,  cốá  [ngưởà i] lảàm cốn
cảá i,  cốá  [ngưởà i]  lảàm  bảạ n  beà ,  cốá  [ngưởà i]  lảàm  keả  thuà ,  cốá
[ngưởà i] lảàm ảận nhảận. ‘Duỳeận’ mảà  tốậ i vưà ả giảảng chíánh lảà
đieầu nảàỳ.

Đưởng nhieận tu luỳeậạn cuữ ng khốậ ng ngốảà i lốảạ i duỳeận
nảàỳ. Víà chư viạ muốố n tu luỳeậạn mảà , mốậạ t ngưởà i tu luỳeậạn, quảá
khưá  giảảng rảằng mốậạ t ngưởà i tu luỳeậạn thíà cảả  tốổ  tieận cuữ ng tíách
đưá c, cuữ ng đưởạ c lởạ i íách. Khốậ ng phảả i lảà  nốá i chư viạ tu luỳeậạn,
chư viạ  tu thảành Phảậạ t,  thíà  hốạ  tốậạ i  nghieậạp cuữ ng khốậ ng cảần
trảả , đeầu seữ  thảành Phảậạ t; đieầu đốá  khốậ ng đưởạ c đảậu. Mảà  lảà  nốá i
khi chư viạ  tu luỳeậạn [hốạ ] bieố t chư viạ đảắ c Phảáp trống đởà i
nảàỳ,  [neận]  cốá  theổ  ngưởà i  xung quảnh chư viạ  lảà  cốá  thảận
nhảận chư viạ  chuỳeổn sinh, cốá  theổ  nhưữ ng ngưởà i cốá  ảận ảận
ốảán  ốảán  thíà  chư viạ  cảần  khieốn  hốạ  đảắ c  Phảáp,  cốá  theổ  tảá c
thảành lốảạ i quản heậạ  như theố . Đưởng nhieận tu luỳeậạn khốậ ng
giảảng tíành thảận, khốậ ng giảảng tíành thảận theố  thíà hốạ  giảả i khải
cuốậạ c hảạ n đốá , [tíành huốố ng] đốậạ c tu hốảặạ c đởn truỳeần, thíà hốạ
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phảả i tưạ  đi tíàm ngưởà i chốạ n ngưởà i, cảá c theố  heậạ  quảá  khưá  đeầu
tu như theố . [Tíành huốố ng] phốổ  đốậạ  chíánh lảà  chuá ng tả hốậ m
nảỳ giảảng [chưữ ] ‘duỳeận’ nảàỳ. ‘Duỳeận’ mảà  tốậ i nốá i tởá i ảốỳ, lảà
cốá  quản heậạ  vởá i chuá ng tả ngốầ i đảậỳ. Rảố t cốá  theổ  chư viạ lảà  cốá
duỳeận đảắ c Phảáp, vảậạ ỳ duỳeận nảàỳ đảữ  [đưởạ c] tảá c thảành theố
nảàố? Nởi đảậỳ rảố t nhieầu ngưởà i lảà  đeốn đeổ  đảắ c Phảáp, cốá  muạ c
đíách mảà  đeốn, cốà n cốá  theổ  lảà  bảạ n beà  thảận quỳeốn [cuả ả tốậ i cảá c
đởà i trưởá c], hốảặạ c cảá c theố  heậạ  đeậạ  tưả  [cuả ả tốậ i] hốảặạ c cuữ ng cốá
theổ  dố  duỳeận  phảậạ n  khảá c  dảễn  tởá i;  chảẳng  quả  tu  luỳeậạn
khốậ ng heầ  giảảng [chưữ ] ‘tíành’ cuả ả ngưởà i thưởà ng, khốậ ng cốá
thưá  ảốỳ. Tốậ i thưởà ng hảỳ giảảng rảằng cốá  ngưởà i lảà  đeốn đeổ  đảắ c
Phảáp, vảậạ ỳ cốá  theổ  trống quảá  khưá  đảữ  phảá t nguỳeậạn như theố ,
chíánh míành muốố n đeốn  chiạu khốổ  đeổ  đảắ c  Phảáp,  trống đốá
cuữ ng cốá  nhảận tốố  như vảậạỳ. Chố neận tốậ i thưởà ng giảảng, tốậ i
nốá i rảằng chởá  víà mốậạ t nieậạm sải lảầm nhảố t thởà i trống đởà i nảàỳ
mảà  ảảnh hưởả ng lảần đảắ c Phảáp nảàỳ, khốậ ng thíà  chư viạ  víữnh
vieễn hốố i hảậạ n [vảà ] khốậ ng theổ  buà  đảắp nốổ i. Sưạ  thưạ c tốậ i thảốỳ
rảằng veầ  cở bảản duỳeận phảậạ n nảàỳ sởạ i dảậỳ nảàỳ buốậạ c rảố t chảắ c,
đeầu khốậ ng [ải] lảạ c mảố t, đeầu đảng đảắ c Phảáp. Chíả lảà  veầ  mưá c
đốậạ  tinh tảốn thíà khốậ ng như nhảu.

Tieốp theố tốậ i nốá i lảạ i mốậạ t vảốn đeầ , chíánh lảà  ‘híành thưá c tu
luỳeậạn’. Víà hốậ m quả tốậ i cuữ ng nốá i sở quả đieổm nảàỳ. Chuá ng tả
cốá  mốậạ t sốố  hốạ c vieận nốá i tởá i vảốn đeầ  veầ  keố t hốậ n hảỳ khốậ ng
keố t hốậ n, cốá  ngưởà i khốậ ng muốố n keố t hốậ n, muốố n vảàố nuá i tu
luỳeậạn, cốá  ngưởà i cốá  lốố i nghíữ khảá c. Đieầu nảàỳ trống tu luỳeậạn
Đảạ i Phảáp chuá ng tả cuữ ng cốá  rảố t nhieầu rảố t nhieầu đeậạ  tưả  ốậ m
giưữ  [ỳá ]  nieậạm  ảốỳ.  Nhưng  ải  ải  cuữ ng  bieố t  rảằng,  Phảáp  tốậ i
truỳeần đảậỳ chuả  ỳeốu tu luỳeậạn tảạ i xảữ  hốậạ i ngưởà i thưởà ng, lảốỳ
đeầ  cảố chuả  ỳá  thưá c, chuả  nguỳeận thảần chíánh míành lảàm muạ c
đíách tu luỳeậạn. Víà chư viạ chiạu khốổ  mốậạ t cảá ch rốữ  rảàng minh
bảạ ch, chư viạ thảốỳ rốữ  rảàng lởạ i íách cuả ả míành biạ thieậạ t hảạ i mảà
chư viạ  vảễn bảố t đốậạ ng tảậm, [neận] chư viạ  chảẳng phảả i  lảà  tu
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chíánh míành sảố? Phảáp nảàỳ chư viạ khốậ ng đảắ c thíà ải đảắ c?
Neốu quảả  thảậạ t vảàố nuá i tu luỳeậạn neá  trảánh cảá c mảậu thuảễn ảốỳ,
vảậạ ỳ thíà chư viạ tu leận rảố t chảậạ m, quả nảặm thảáng dảà i đảằng
đảẵng dảần dảần mảà i mốà n nhưữ ng tảậm kiả đi, như theố  khốậ ng
đảắc Phảáp nảàỳ [thíà]  rảố t  cốá  theổ  [ngưởà i] tu lảà  phốá  nguỳeận
thảần. Víà chư viạ ởả  nuá i sảậu tu luỳeậạn khốậ ng cốá  nhưữ ng đieầu
kieậạn nảàỳ, cốá  theổ  phảả i đảả  tốạ ả, nhảậạ p điạnh, trưởà ng kỳà  nhảậạ p
điạnh. Trống trảạ ng thảá i đốá  chíánh chư viạ tu luỳeậạn hảỳ khốậ ng
tu luỳeậạn thíà  bảản thảận chư viạ  cuữ ng khốậ ng rốữ  rảàng.  Lảà  víà
chíánh chư viạ khốậ ng thảậạ t sưạ  ngảỳ tảạ i hốảàn cảảnh phưá c tảạ p
mảà  đảạ t  đưởạ c  đeầ  cảố,  chíánh  lảà  như vảậạ ỳ,  ngưởà i  xuảố t  giả
cuữ ng  cốá  theổ  tu  chuả  nguỳeận  thảần,  nhưng  xảữ  hốậạ i  ngưởà i
thưởà ng mởá i lảà  nởi cốá  theổ  mả luỳeậạn tảậm ngưởà i tả nhảố t.

Cảá c phưởng phảáp tu luỳeậạn mảà  chuá ng tả tưà ng nghe tởá i
trống quảá  khưá , trảả i quả cảá c theố  heậạ  —bảố t kỳà  tốậ n giảáố nảàố
cuữ ng vảậạỳ, bảố t kỳà  phưởng phảáp tu luỳeậạn nảàố cuữ ng vảậạỳ—
[đieầu] ngưởà i tả lưu truỳeần lảạ i  đeầu lảà  giảảng vảàố nuá i  vảàố
chuà ả tu luỳeậạn,  đốảạ n tuỳeậạ t  theố  duỳeận,  cảả  tíành thảận cuữ ng
khốậ ng cảần, chả meạ  vảàố chuà ả thảặm cuữ ng khốậ ng nhảậạ n. “Cảá c
viạ tíàm ải?” “Chả meạ  tíàm cốn, cốn lảà  cốn cuả ả chả meạ .” “ÔỒ , A
Di Đảà  Phảậạ t, thíá chuả  nhảậạ n lảầm ngưởà i rốầ i. Tốậ i teận lảà  theố  nảàỳ
theố  nảàỳ.” Víà ngưởà i đốá  đốổ i lảốỳ Phảáp dảnh rốầ i. “Tốậ i lảà  đeậạ  tưả
Phảậạ t mốậ n, khốậ ng phảả i cốn trải cảá c viạ”, quảả  thảậạ t cảắ t heố t cảá c
duỳeận theố  giản. Như hốà ả thưởạ ng hieậạn nảỳ, đưởng nhieận
hốạ  cuữ ng khốậ ng tu nưữ ả, cốà n muốố n kieốm tieần gưả i veầ  nhảà .
Chảận tu lảà  đốảạ n tuỳeậạ t theố  duỳeận. Neốu khốậ ng sảố lảạ i nốá i
hốà ả thưởạ ng heễ  xuảố t giả lieần khốậ ng theổ  xem lảà  ngưởà i nưữ ả,
chíánh lảà  đảạ ố lỳá  nảàỳ. Hốạ  lảà  Thảần, nưả ả-thảần rốầ i mảà . Hieậạn nảỳ
mảặạ c duà  đảữ  khốậ ng tu nốổ i nưữ ả rốầ i, nhưng thưởà ng rảố t nhieầu
ngưởà i vảễn biạ chưởá ng ngảạ i bởả i lốảạ i híành thưá c cuả ả phưởng
phảáp tu luỳeậạn cốổ  xưả kiả, cuữ ng muốố n chốạ n duà ng phưởng
phảáp như vảậạ ỳ đeổ  tu luỳeậạn Đảạ i Phảáp. Tưởng lải thíà cốá  theổ ,
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hieậạn giởà  khốậ ng cốá  đưởạ c đieầu kieậạn ảốỳ. Phảáp mảà  hốậ m nảỳ
tốậ i truỳeần trưởá c mảắ t chíả cốá  theổ  lảà  tu luỳeậạn theố híành thưá c
theố  nảàỳ; tốậ i lảàm Sư phuạ  cuữ ng khốậ ng ởả  trống nuá i. Chố neận
chư viạ khốậ ng theổ  cưá  lảà  heễ  nghíữ tởá i tu luỳeậạn thíà chảạỳ vảàố
trống nuá i, heễ  nghíữ tởá i tu luỳeậạn thíà xuảố t giả, heễ  nghíữ tởá i tu
luỳeậạn thíà khốậ ng keố t hốậ n nưữ ả, heễ  nghíữ tởá i tu luỳeậạn thíà cảả i
bieốn  trảạng  thảá i  ngưởà i  thưởà ng;  khốậ ng  phảả i  vảậạ ỳ  đảậu.
Phưởng phảáp tu luỳeậạn [cốá ] rảố t nhieầu, trống tảám vảạ n bốố n
nghíàn Phảáp mốậ n cuữ ng khốậ ng chíả mốễ i Phảáp mốậ n chuá ng tả
tu theố  nảàỳ. Dố đốá  tốậ i giảảng ảốỳ lảà  chuá ng tả khốậ ng đưởạ c biạ
ảảnh hưởả ng cuả ả mảốỳ phưởng phảáp tu luỳeậạn quảá  khưá  vảà
quản nieậạm truỳeần thốố ng. Hốậ m nảỳ tốậ i dảạỳ chư viạ lảà  mốậạ t
híành thưá c tu luỳeậạn hốảàn tốảàn mởá i vảà  thảậạ t sưạ  cốá  theổ  khieốn
chư  viạ  đảắ c  đốậạ  nhảnh  nhảố t.  Tưởng  lải  cốá  phảáp  tu  cuả ả
tưởng lải.  Kỳà  thưạ c  trống sảá ch tốậ i  giảảng rốầ i,  tốậ i  bảảố cốn
ngưởà i neốu muốố n tu luỳeậạn, nốá i deễ  vảậạ ỳ sảố?! Tu tởá i tu lui
mảà  thảậạ t  rả khốậ ng phảả i  lảà  chư viạ  [tu], chư viạ  cốà n khốậ ng
bieố t đảậu!

Tốậ i bảả ố mốạ i ngưởà i hảỳ, quảá  khưá  cốổ  xưả, rảố t nhieầu chư
Thảần đeầu phảá t hieậạn chuả  nguỳeận thảần cốn ngưởà i quảá  khốá
đốậạ ,  beàn duà ng bieậạn phảáp đốậạ  phốá  nguỳeận thảần, mốậạ t viạ  đốậạ
như vảậạ ỳ rốầ i cảảm thảốỳ rảố t tốố t, viạ kiả cuữ ng thảốỳ đốậạ  vảậạ ỳ lảà  rảố t
tốố t, như theố  hốạ  đeầu đốậạ  như vảậạ ỳ, neận híành thảành kieổu dảạ ng
nảàỳ, thưà ả nhảậạ n lốảạ i híành thưá c đốậạ  nhảận ảốỳ. Nhưng nốá  bảố t
cốậ ng vởá i cốn ngưởà i, ngưởà i nảàỳ tu luỳeậạn mảà  ngưởà i khảá c
[đảắ c] đốậạ .  Chíánh víà  nốá  bảố t cốậ ng neận hốạ  khốậ ng dảám cốậ ng
khải  vởá i  đởà i,  cuữ ng khốậ ng dảám chố cốn ngưởà i  bieố t.  Tốậ i
vảạ ch trảần nốá  chố cốn ngưởà i [bieố t]. Tảạ i sảố? Víà tốậ i chíánh lảà
muốố n đeổ  cốn ngưởà i  thảậạ t  sưạ  cốá  theổ  đảắ c  Phảáp.  Thảỳ đốổ i
trảạng thảá i đốá ,  đeổ  chíánh chư viạ cốá  theổ  tu. Đốầ ng thởà i, neốu
ngưởà i tả tu luỳeậạn theố  nảàỳ thíà  cốá  chốễ  tốố t chố xảữ  hốậạ i,  khi
chíánh chư viạ đeầ  cảố thíà chư viạ chảắ c chảắn lảà  ngưởà i tốố t nởi
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xảữ  hốậạ i,  đảậỳ  lảà  tốố t  nhảố t  khốậ ng theổ  tốố t  hởn.  Chố neận  tốậ i
chíánh lảà  đem chuỳeậạn nảàỳ xốảỳ chuỳeổn trởả  lảạ i. Nhưng mốậạ t
sốố  Thảần trống thảáng nảặm đảằng đảẵng hốạ  lảà  tu leận như theố ,
giốố ng như tu luỳeậạn phốá  nguỳeận thảần mảà  tu leận, chố neận
hốạ  đeầu  ngảặn  cảản  tốậ i  truỳeần  chố  chư  viạ  đieầu  nảàỳ.  Mốạ i
ngưởà i  chư viạ  nghíữ  thưả  xem Phảáp nảàỳ  truỳeần [rả] cuữ ng
thảậạ t  khốậ ng deễ ,  đảắ c  đưởạ c  cuữ ng rảố t  khốậ ng deễ .  Cuốố i  cuà ng
chư Thảần Phảậạ t Đảạ ố cuữ ng minh bảạ ch rả tốậ i đảng lảàm vieậạ c
gíà, thảốỳ keố t quảả  lảà  vốậ  cuà ng tốố t, bảậỳ giởà  đeầu minh bảạ ch rốầ i.

Tốậ i  thởà i  đảầu  truỳeần  Phảáp  tảạ i  Trung  Quốố c  rảố t  khốá
khảặn,  đưởng nhieận bảậỳ  giởà  truỳeần khảá  deễ ,  nhảố t  lảà  đeốn
nưởá c Mỳữ, chư viạ nghe Phảáp đảữ  rảố t deễ  rốầ i. Vưà ả rốầ i tốậ i giảảng
rảằng híành thưá c tu luỳeậạn chuá ng tả đảậỳ khốậ ng đưởạ c biạ quản
nieậạm cuả ả quảá  khưá  ảảnh hưởả ng, chuá ng tả chíánh lảà  tu theố
nảàỳ. Đưởng nhieận sảu khi lốậ  ngưởà i nảàỳ lảà  chư viạ tu luỳeậạn
xống, tưởng lải seữ  cốá  trảạ ng thảá i tu luỳeậạn cuả ả ngưởà i tưởng
lải. Ngưởà i tưởng lải seữ  khốậ ng bieố t nhieầu Phảáp theố  nảàỳ, víà
đảậỳ lảà  mốậạ t  thởà i kỳà  liạch sưả  đảặạ c thuà , chuá ng tốậ i đảữ  truỳeần
đieầu nảàỳ. Ngưởà i tưởng lải [xả] hởn nưữ ả cuữ ng khốậ ng theổ
bieố t tốậ i lảà  ải, cuữ ng khốậ ng lưu lảạ i chố hốạ  híành tưởạ ng [cuả ả
tốậ i]. Nhưữ ng bảặng tieống, bảặng híành, chư viạ chởá  thảốỳ hieậạn
giởà  chư viạ đảữ  ghi lảạ i, tưởng lải chư viạ cuữ ng đeầu khốậ ng lưu
lảạ i đưởạ c, đeầu seữ  biạ  xốá ả heố t.  Quảá  khưá  khi Phảậạ t  Thíách Cả
Mảậu Ni dảễn dảắ t đeậạ  tưả  tu luỳeậạn lảà  khốậ ng chố đeậạ  tưả  tốầ n tieần,
tốầ n vảậạ t,  e rảằng hốạ  khởả i  tảậm chảốp trưởá c vảàố lởạ i  íách vảậạ t
chảố t, chố neận cảá i gíà cuữ ng khốậ ng chố hốạ  cốá , chíả cốá  mốậạ t bốậạ
cảà  sả, mốậạ t bíành bảá t xin cởm. Nhưng thưởà ng ngưởà i tả đeầu
cốá  nhieầu tảậm rảố t khốá  bốả . Cốá  mốậạ t thởà i kỳà  rảố t nhieầu ngưởà i
gốm gốá p bíành bảá t xin cởm nảàỳ. Cốá  ngưởà i nốá i: “Bảá t cuả ả tả
bảằng đốầ ng, bảá t cuả ả tả bảằng ngốạ c, bảá t cuả ả tả rảố t đeạp, bảá t
cuả ả tả bảằng bảạ c.” Cốá  hốà ả thưởạ ng gốm gốá p rảố t nhieầu bảá t.
Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni beàn nốá i, neốu cảá c viạ cốá  chuả ng tảậm
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chảốp trưởá c đốố i vởá i [đốầ ] vảậạ t, vảậạ ỳ cảá c viạ hảữỳ veầ  nhảà  đi, víà
trống nhảà  cảá i gíà cuữ ng cốá , chư viạ cưá  tíách, cưá  tốầ n đi. Tảạ i sảố
mốậạ t cảá i  bảá t xin cởm cốà n khốậ ng buốậ ng bốả  đưởạ c? Ngưởà i
xuảố t giả cảá i gíà cuữ ng phảả i buốậ ng bốả , tảạ i sảố mốậạ t nieậạm tốầ n
trưữ  bảá t  xin cởm cuữ ng khốậ ng bốả  đưởạ c vảậạỳ,  tieần cuả ả đeầu
khốậ ng cốà n, mảà  cốà n chảốp trưởá c vảàố cảá i bảá t? Phảậạ t Thíách Cả
Mảậu Ni giảảng ỳá  tưá  chíánh lảà , ngảỳ cảả  mốậạ t nieậạm, mốậạ t chuá t
chảốp trưởá c cuữ ng khốậ ng chố hốạ  giưữ  lảạ i, phảả i trưà  bốả , khốậ ng
chố hốạ  cốá  cảá i tảậm đốá .

Thởà i đảạ i Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni quảá  khưá  hốà ả thưởạ ng
[cốá ] bảá t rảố t nhốả , chíả cốá  theổ  xin mốậạ t bưữ ả ảặn. Hốà ả thưởạ ng
bảậỳ giởà  ảốỳ, cảầm mốậạ t cảá i tố như vảầỳ. Quảá  khưá  cảầm bảá t, bảậỳ
giởà  cảầm chuốậ ng, bưng mốậạ t cảá i chuốậ ng đi xin. Mảà  chư viạ
chố hốạ  cởm thíà  hốạ  hốảàn tốảàn khốậ ng cảần, hốạ  muốố n tieần.
Tảậm đốố i vởá i lởạ i íách vảậạ t chảố t, truỳ cảầu tieần lởá n như vảậạ ỳ mảà
lảà  tu luỳeậạn sảố? Tốậ i chố chư viạ bieố t, tieần ảốỳ lảà  mốậạ t chưởá ng
ngảạ i lởá n nhảố t đốố i vởá i ngưởà i tu luỳeậạn. Đieầu vưà ả giảảng lảà  veầ
ngưởà i xuảố t giả. Cốà n tu luỳeậạn Đảạ i Phảáp khốậ ng đảặạ t nảặạ ng veầ
vảậạ t  chảố t  mảà  [chuá ]  trốạ ng veầ  tảậm.  Víà  trống xảữ  hốậạ i  ngưởà i
thưởà ng vưà ả lảàm vieậạ c vưà ả tu luỳeậạn, chố neận khốậ ng sởạ  chư
viạ cốá  bảố nhieậu tieần, chíả  sởạ  tảậm chảốp trưởá c tieần tảà i cuả ả
chư viạ  khốậ ng bốả  đưởạ c.  Nhảà  chư viạ  phốà ng ốố c  xảậỳ  bảằng
gảạ ch vảàng kim, trống tư tưởả ng chư viạ  khốậ ng cốá ,  khốậ ng
trốạ ng nốá . Tu nởi ngưởà i thưởà ng, lảàm cốậ ng tảá c gíà cuữ ng cốá ,
lảàm ảặn thíà phảả i kieốm tieần, trống tảậm khốậ ng cốá  thíà cốá  sảố
đảậu, khốậ ng cốá  cối trốạ ng nốá , cốá  hảỳ khốậ ng cuữ ng như nhảu,
thíà  chư viạ  đảữ  quả đưởạ c quản nảàỳ. Nhảà  chư viạ  cốá  phốà ng
bảằng vảàng, cuữ ng khốậ ng sảố. Chuá ng tả lảà  ỳeậu cảầu bốả  tảậm
đốá  đi, tu luỳeậạn khốậ ng phảả i lảà  vưá t bốả  gíà đốá  veầ  phưởng dieậạn
vảậạ t chảố t, chíả cốá  như vảậạ ỳ mởá i phuà  hởạ p vởá i tu luỳeậạn tảạ i theố
giản. Neốu heễ  tu luỳeậạn, mốạ i ngưởà i đeầu khốậ ng lảàm gíà nưữ ả,
thíà xảữ  hốậạ i nảàỳ ảặn gíà? Vảậạ ỳ khốậ ng đưởạ c. Chuá ng tả chíả trốạ ng
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nhảận tảậm, trưạ c chíả nhảận tảậm, thưạ c sưạ  đeổ  tảậm tíánh chư viạ
đeầ  cảố, khốậ ng phảả i vưá t bốả  gíà đốá  veầ  phưởng dieậạn vảậạ t chảố t,
đieổm nảàỳ [phảả i] phảận bieậạ t  rốữ  vởá i  phảáp tu truỳeần thốố ng
trống quảá  khưá . Nhưng đeổ  xem chư viạ cốá  tảậm kiả khốậ ng,
thíà ởả  phưởng dieậạn đốá  vảễn phảả i khảảố nghieậạm nghieậm tuá c
[chư viạ].

Tốậ i  lảà  giảảng  ngưởà i  tu  luỳeậạn  ảốỳ,  tu  luỳeậạn  trống  Đảạ i
Phảáp chuá ng tả, chuá ng tả chíánh lảà  [đi] cốn đưởà ng nảàỳ. Chư
viạ cảần phảả i cối nhưữ ng tảậm ảốỳ thảậạ t nheạ . Cốà n như ngưởà i tu
luỳeậạn chuỳeận nghieậạp tưởng lải, chíả cảầm mốậạ t cảá i bảá t đi xin
ảặn, đi bốậạ ,  vảận du. Neốm trảả i  heố t cảá i  khốổ  theố  giản, chư viạ
mởá i cốá  theổ  vieận mảữn. Tưởng lải ngưởà i xuảố t giả thíà phảả i tu
như vảậạ ỳ.

Giảảng veầ  khốổ , tốậ i giảảng mốạ i ngưởà i nảàỳ, ngưởà i tả mốậạ t
khi tu luỳeậạn thíà khảẳng điạnh lảà  khốổ , seữ  đuạ ng phảả i khốổ . Tu
Đảạ i Phảáp cuữ ng lảà  cốá  phuá c phảậạ n, nhưng heễ  tu luỳeậạn thíà cốá
mả nảạn,  đieổm nảàỳ lảà  khảẳng điạnh.  Nhưng thốậ ng thưởà ng
ngưởà i tả chiạu mốậạ t chuá t tốậạ i, chiạu mốậạ t chuá t khốổ  hốạ  lieần chố
lảà  chuỳeậạn xảốu. “Míành theố  nảàố mảà  khốậ ng thốảả i mảá i theố  nảàỳ,
khốậ ng thốảả i mảá i theố  kiả.” Chư viạ mảà  thốảả i mảá i suốố t cảả  đởà i,
thíà tốậ i chố chư viạ bieố t khảẳng điạnh lảà  xuốố ng điạả nguạ c. Chưả
nốá i  thốảả i  mảá i  suốố t cuốậạ c đởà i,  mốậạ t  đởà i  nảàỳ chư viạ  khốậ ng
mảắc beậạnh, thíà sảu khi quả đởà i, 100% seữ  xuốố ng điạả nguạ c.
Sốố ng  chíánh  lảà  tảạ ố  nghieậạp,  chư viạ  khốậ ng theổ  khốậ ng  tảạ ố
nghieậạp. Víà heễ  chư viạ mởả  mieậạng [nốá i], thíà chư viạ cốá  theổ  đảữ
gảậỳ tốổ n thưởng ngưởà i khảá c. Lởà i tưà  mieậạng nốá i rả, mốậạ t cảá ch
vốậ  ỳá  seữ  lảàm tốổ n thưởng ngưởà i khảá c. Chư viạ nốá i vởá i ngưởà i
nảàỳ, ngưởà i đốá  khốậ ng cốá  đeổ  ỳá, khảả  nảặng ngưởà i khảá c nghe
thảốỳ, đốố i vởá i hốạ  lảà  cốá  tốổ n thưởng. Ngưởà i tả sốố ng, nhưữ ng
thưá  ảặn vảàố, thảậạ m chíá đi đưởà ng chư viạ seữ  giảễm cheố t sinh
vảậạ t.  Đưởng nhieận rốầ i,  chuá ng tả đảữ  giảảng rảằng,  ngưởà i  tả
sốố ng treận đởà i [thíà] chư viạ seữ  tảạ ố nghieậạp, neốu chư viạ khốậ ng
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mảắc beậạnh, thíà nghieậạp cuả ả chư viạ khốậ ng tieậu đưởạ c. Ngưởà i
tả trống thốố ng khốổ  khi biạ beậạnh, thảậạ t sưạ  đảng tieậu nghieậạp
cuả ả chư viạ.  Tieậu đi rốầ i  thíà  seữ  đởữ , thưởà ng lảà  biạ  mốậạ t  trảậạ n
beậạnh nảặạ ng, quả mốậạ t thởà i giản sảu khi chư viạ hốầ i phuạ c, seữ
phảá t hieậạn cảả  khuốậ n mảặạ t míành hốầ ng hảàố, lảàm vieậạ c gíà cuữ ng
thuảậạ n lởạ i. Víà nghieậạp chư viạ tieậu đi rốầ i, nốá  seữ  chuỳeổn hốá ả
thảành phuá c phảậạ n: đưá c. Víà  chư viạ  đảữ  thốố ng khốổ  mảà ,  neận
thưởà ng lảàm vieậạ c gíà cuữ ng seữ  tưởng đốố i thuảậạ n lởạ i, deễ  thảành
cốậ ng; cốn ngưởà i  khốậ ng thảốỳ đưởạ c nhưữ ng đieầu nảàỳ,  chố
neận ngưởà i tả mảà  chiạu chuá t khốổ  lieần cảảm thảốỳ lảà  vieậạ c xảốu,
thảậạ t rả, khốổ  cốá  gíà đảáng sởạ ?! Ngưởà i tả chíả lảà  khốổ  mốậạ t chuá t,
hảạ  quỳeố t tảậm truạ  lảạ i, vưởạ t quả rốầ i chư viạ seữ  thảốỳ lảàm vieậạ c
gíà  cuữ ng  đeầu  khảá c  trưởá c  rốầ i.  Tốậ i  nốá i  ngưởà i  tả  tu  luỳeậạn
chảẳng phảả i lảà  [chiạu] cảá i khốổ  sảố. Neốu chư viạ cốá  theổ  buốậ ng
bốả , bảảố đảảm chư viạ seữ  vieận mảữn. Nốá i cảố mốậạ t chuá t, neốu
chư viạ cốá  theổ  buốậ ng bốả  nieậạm sinh tưả  kiả, chư viạ thảậạ t sưạ
đuá ng lảà  Thảần!

Quảá  khưá  Phảậạ t A Di Đảà  giảảng rảằng, nieậạm Phảậạ t hieậạu cuả ả
tả, thíà cốá  theổ  vảững sinh theố  giởá i Cưạ c Lảạ c. Lảàm sảố cốá  theổ
đưởạ c? YÉ  cuả ả ÔÔ ng khốậ ng phảả i ởả  beầ  mảặạ t mảà  cốá  theổ  lỳá  giảả i
đưởạ c.  Nieậạm  Phảậạ t  hieậạu  lảà  cốá  theổ  leận  theố  giởá i  Cưạ c  Lảạ c,
nhưng ngưởà i tả đeầu lỳá  giảả i treận beầ  mảặạ t lởà i giảảng nảàỳ cuả ả
Phảậạ t. Phảậạ t Phảáp lảà  cốá  nhieầu tảầng nốậạ i hảàm khảác nhảu. Chư
viạ nieậạm Phảậạ t hieậạu cuả ả ÔÔ ng, chíánh lảà  luỳeậạn cốậ ng, nieậạm đeốn
mưá c trống nảữố chảẳng cốà n gíà,  chíả  cốà n mảốỳ chưữ  ‘A Di Đảà
Phảậạ t’ nảàỳ, mốậạ t nieậạm thảỳ vảạ n nieậạm, nieậạm khieốn tư tưởả ng
tốảàn bốậạ  đeầu lảà  khốậ ng, đieầu gíà cuữ ng khốậ ng cốá , chíả cốá  ‘A Di
Đảà  Phảậạ t’. Luá c nieậạm Phảậạ t seữ  cốá  vốậ  sốố  tảậm chảốp trưởá c vảà  cảá c
lốảạ i cản nhieễu, chư viạ truạ  vưữ ng đưởạ c chảặng? Tảố t cảả  chảốp
trưởá c đeầu buốậ ng xuốố ng, tảậm nieậạm lieần thảành khốậ ng thíà
đảạ t muạ c đíách tu luỳeậạn rốầ i. Chư viạ nieậạm Phảậạ t hieậạu cuữ ng lảà
mốậạ t lốảạ i suà ng kíánh đốố i vởá i Phảậạ t, chư viạ muốố n đeốn theố  giởá i
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Cưạ c Lảạ c neận chư viạ mởá i nieậạm, đưởng nhieận Phảậạ t cuả ả theố
giởá i Cưạ c Lảạ c seữ  đeốn quảản chư viạ, chư viạ đảng tu Phảậạ t mảà .
Nốậạ i hảàm trống đốá  rảố t sảậu. Cốá  ngưởà i nốá i, khi sảắp cheố t mảà
nieậạm ‘A Di Đảà  Phảậạ t’ lảà  cốá  theổ  đeốn theố  giởá i Cưạ c Lảạ c, đưởạ c
như theố  nảàố đảậỳ? Khi chư viạ  thưạ c  sưạ  cốá  theổ  buốậ ng bốả
nieậạm sinh tưả , [thíà] chư viạ cốá  theổ  đeốn. Khảá c bieậạ t giưữ ả ngưởà i
vảà  Thảần, chíánh lảà  hởn keám ởả  chốễ  nảàỳ. Buốậ ng bốả  sinh tưả
thíà chư viạ chíánh lảà  Thảần, khốậ ng buốậ ng bốả  đưởạ c sinh tưả  thíà
chư viạ chíánh lảà  ngưởà i, chíánh lảà  chốễ  khảá c bieậạ t nảàỳ. Chuá ng
tả tu luỳeậạn tởá i tu luỳeậạn lui, tảố t cảả  chảốp trưởá c đeầu buốậ ng
bốả  rốầ i, vảậạ ỳ chảẳng phảả i lảà  ngảỳ cảả  sinh tưả  cuữ ng đeầu buốậ ng
bốả  rốầ i sảố? Chảẳng hảạn ngưởà i kiả lảậạ p tưá c cốá  theổ  buốậ ng bốả
sinh tưả , vảậạ ỳ cốà n chảốp trưởá c nảàố mảà  cốà n chảốp trưởá c đảậỳ?
‘Đảữ  đảắ c Phảáp rốầ i, tả đeốn sinh tưả  cốà n khốậ ng sởạ , mảạng cuữ ng
cốá  theổ  khốậ ng cảần, vảậạ ỳ thíà cốà n chuỳeậạn gíà cốá  theổ  chảốp trưởá c
nưữ ả đảậỳ?’ Chíánh lảà  đảạ ố lỳá  nảàỳ. Khi ngưởà i sảắp cheố t, sởạ  hảữ i
vốậ  cuà ng, “ÔÔ i chảố, míành chốố c nưữ ả lảà  cheố t rốầ i, truá t hởi thởả
rốầ i”, [vảậạ ỳ] hốạ  lảà  tảậm tíành gíà? Nhưng cốá  ngưởà i khi sảắp cheố t
khốậ ng heầ  sởạ  hảữ i, trống mieậạng vảễn nieậạm ‘A Di Đảà  Phảậạ t’, chư
viạ nốá i ngưởà i đốá  chảẳng seữ  đeốn theố  giởá i Cưạ c Lảạ c sảố? Cảá i gíà
cuữ ng đeầu buốậ ng rốầ i, sinh tưả  đốố i vởá i hốạ  hốảàn tốảàn khốậ ng
cốá  khảá i nieậạm đốá . Mốậạ t nieậạm cuả ả ngưởà i tả lảà  cốá  trưởà ng kỳà
tu luỳeậạn tảạ ố đưởạ c cở sởả . Tư tưởả ng ngưởà i thưởà ng lảà  cưạ c
kỳà  phưá c tảạ p, tảậm gíà cuữ ng cốá , quản sinh tưả  lảàm sảố khốậ ng
sởạ  chưá ? Tốậ i nốá i ‘Đảạ i Đảạ ố chíá giảản chíá diạ’, nốá i rảằng cốá  nhieầu
chuỳeậạn rảố t đởn giảản, nhưng mốậạ t khi giảả i khải nốá  rả mảà
giảảng chi  tieố t,  thíà  seữ  phảả i  giảảng rả rảố t  nhieầu rảố t  nhieầu.
Nhưng neốu trưạ c tieốp bảảố chư viạ, chư viạ cuữ ng khốậ ng lảàm
đưởạ c, ngưởà i tả cuữ ng khốậ ng lỳá  giảả i thảậm sảậu đeốn vảậạỳ. Đeầu
lảà  tưà  treận mảặạ t cốn chưữ , tưà  beầ  mảặạ t mảà  lỳá  giảả i; chố neận phảả i
giảảng Phảáp chố mốạ i ngưởà i.
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huá ng tả vưà ả mởá i gảặạ p mảặạ t tảạ i New Yốrk, mởá i quả
mảốỳ ngảàỳ, hốậ m nảỳ lảạ i gảặạ p mảặạ t ởả  đảậỳ. [Tốậ i] vốố n
muốố n chố mốạ i ngưởà i mốậạ t quảá  tríành cốá  theổ  hảốp
thu [bảà i giảảng ảốỳ], víà nhưữ ng đieầu giảảng lảần trưởá c

rảố t lảà  cảố. Kỳà  thưạ c nhưữ ng đieầu tốậ i giảảng gảần đảậỳ, chư viạ
suỳ nghíữ  mốậạ t  cảá ch kỳữ  lưởữ ng, cốá  theổ  chư viạ  seữ  cảảm thảốỳ
đieầu giảảng rả [cốà n] cảố hởn nhieầu, kỳà  thưạ c đảữ  giảảng đeốn
bảản chảố t rốầ i. Víà cốá  mốậạ t nguỳeận nhảận, đốá  lảà  chư viạ tri thưá c
vảặn hốá ả cảố, ngốảà i rả cốá  mốậạ t phảần [hốạ c vieận] lảà  đảắ c Phảáp
sảu. Mảà  phảần nhưữ ng ngưởà i đảắ c Phảáp sảu ảốỳ [đảng] đeầ  cảố
rảố t nhảnh, ỳeậu cảầu đốố i vởá i hốạ  cuữ ng cảố, đeầ  cảố tảầng thưá
cuữ ng nhảnh.  Mốạ i  ngưởà i  cảảm thảốỳ  đốậạ  khốá  lởá n hởn mốậạ t
chuá t,  khốá  khảặn  nhieầu  hởn  mốậạ t  chuá t,  nghíữả  lảà  mả  nảạ n
dưởà ng như nhieầu hởn mốậạ t chuá t, đốá  lảà  tảố t nhieận. Nhưữ ng gíà
tốậ i giảảng hốậ m nảỳ, rảố t nhieầu đieầu lảà  trưởá c kiả chưả tưà ng
giảảng. Víà thởà i giản tu luỳeậạn rảố t hưữ u hảạn, neận tốậ i hỳ vốạ ng
truỳeần Phảáp nảàỳ chố mốạ i ngưởà i thảậạ t nhảnh, tu luỳeậạn thảậạ t
nhảnh, vieận mảữn thảậạ t nhảnh.

C

Hốậ m quả tốậ i cốà n giảảng mốậạ t vảốn đeầ  như theố  nảàỳ. Mốạ i
ngưởà i cốá  theổ  đảữ  bieố t trống «Tảậỳ Du Kỳá» cuả ả Trung Quốố c,
khi Đưởà ng Tảặng đi Tảậỳ Thieận lảốỳ kinh lảà  neốm trảả i đuả  mốạ i
giản khốổ , chíán chíán tảám mưởi mốố t nảạ n, thieốu mốậạ t nảạ n lảà
khốậ ng đưởạ c,  vảễn phảả i  buà  vảàố,  rảố t  khốậ ng deễ  dảàng.  Hốậ m
nảỳ chư viạ  đảắ c Phảáp quảá  deễ  rốầ i. Ngảỳ cảả  khốậ ng ởả  nưởá c
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Mỳữ, [chíả] muả mốậạ t tảốm veá  mảáỳ bảỳ, trống nhảáỳ mảắ t lảà  tởá i
rốầ i. Giảảng mốậạ t cảá ch tưởng đốố i, Phảáp nảàỳ xảá c thưạ c rảố t deễ
đảắ c đưởạ c; nhưng heễ  tu thíà khốậ ng deễ  theố  nưữ ả. Tốậ i cuữ ng suỳ
xeá t rốầ i: Cốá  theổ  hốạ c đưởạ c khốậ ng, cốá  theổ  đảắ c hảỳ khốậ ng, đốố i
đảữ i Phảáp nảàỳ theố  nảàố, chuá ng tốậ i cuữ ng cảần phảả i xem xem.
Khốậ ng theổ  keáố dảà i thởà i giản nảàỳ quảá  lảậu, đốố i vởá i vieậạ c đảắ c
hảỳ khốậ ng đảắ c Phảáp nảàỳ, [cốá ] ngưởà i cưá  suỳ đi xeá t lảạ i, cưá
đảắn đố, hốạ c hảỳ khốậ ng hốạ c? Theố  nảàỳ theố  kiả. Chuá ng tốậ i
cuữ ng đảng cảận nhảắ c  vảốn  đeầ  nảàỳ.  Chố neận tốậ i  thảốỳ  thởà i
giản cảốp bảá ch mốậạ t  chuá t cuữ ng cốá  chốễ  tốố t  cuả ả nốá .  Khốậ ng
phảả i  ải  cuữ ng đeầu  cốá  theổ  đảắ c  đưởạ c  Phảáp nảàỳ.  Chuá ng tốậ i
giảảng duỳeận phảậạ n, nghíữả lảà ,  thởà i giản cảốp bảá ch, cuữ ng cốá
theổ  khieốn  nhưữ ng ngưởà i  khốậ ng neận  đảắ c  Phảáp  seữ  khốậ ng
tieốn vảàố đưởạ c. Thởà i giản keáố dảà i rả cốá  theổ  tốầ n tảạ i vảốn đeầ
như theố , nhưữ ng ngưởà i khốậ ng neận đảắ c Phảáp cốá  theổ  seữ  tieốn
vảàố, như theố  hốạ  seữ  cản nhieễu, phảá  hốảạ i chuá ng tả. [Víà neốu]
hốạ  khốậ ng tin,  thíà  seữ  khởả i  mốậạ t  lốảạ i  tảá c  duạ ng cản nhieễu.
Đưởng nhieận,  cưả ả nảàỳ chuá ng tốậ i  mởả  rả quảả  thưạ c lảà  rảố t
rốậạ ng, duà  chư viạ lảà  ải, chíả cảần chư viạ cốá  theổ  hốạ c, [thíà] chuá ng
tốậ i seữ  cốá  trảá ch nhieậạm vởá i chư viạ.  Nhưng chuá ng tốậ i cuữ ng
cảần phảả i xem xeá t nhảận tảậm.

Phảậạ t Phảáp lảà  bảá c đảạ i tinh thảậm. Phảáp chuá ng tốậ i giảảng
hốậ m  nảỳ,  vưởạ t  khốả i  nhảậạ n  thưá c  thốậ ng  thưởà ng  veầ  Phảậạ t
Phảáp, lảà  giảảng rả Phảáp tốảàn theổ  vuữ  truạ , đảặạ c tíánh cuả ả tốảàn
vuữ  truạ . Mảà  vuữ  truạ  khốổ ng lốầ  nảàỳ, mốễ i tảầng cuả ả Nốá  đeầu cốá
đảặạ c  tíánh vuữ  truạ ,  chíánh lảà  Phảáp Lỳá  mảà  Chảận-Thieậạn-Nhảễn
theổ  hieậạn rả tảạ i mốễ i tảầng cảảnh giởá i. Mảà  Phảáp Lỳá  trống mốễ i
tưà ng tảầng thưá , đeầu vốậ  cuà ng tố lởá n, vốậ  cuà ng phưá c tảạ p. Neốu
chư viạ muốố n giảảng rốữ  rảàng rả Lỳá  cuả ả mốậạ t tảầng, thíà cốá  theổ
mảố t cảả  mốậạ t đởà i cuữ ng khốậ ng nhảố t điạnh cốá  theổ  hốảàn tốảàn
giảảng rả đưởạ c, nốá  chíánh lảà  phưá c tảạ p vảà  tố lởá n nhưởà ng ảốỳ.
Mốạ i ngưởà i bieố t rảằng Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni lảà  đưá ng ởả  tảầng
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thưá  Như Lải mảà  giảảng Phảáp chố cốn ngưởà i vảà  cảá c đeậạ  tưả  tu
luỳeậạn  cuả ả  ÔÔ ng.  Nhưng ÔÔ ng  mảố t  cảả  đởà i  míành,  cuữ ng  chíả
giảảng đưởạ c nhưữ ng thưá  trống mốậ n cuả ả ÔÔ ng. Phảậạ t Thíách Cả
Mảậu Ni giảảng tu luỳeậạn cốá  tảám vảạ n bốố n nghíàn phảáp mốậ n,
trống đốá  cốà n chưả bảố gốầ m Đảạ ố giả. Đảạ ố giả Trung Quốố c
giảảng hốạ  lảạ i cốá  bả nghíàn sảáu trảặm phảáp mốậ n, [nhưng] vảễn
chưả bảố gốầ m phưởng phảáp tu luỳeậạn cuả ả cảá c lốảạ i Thảần
trống tốậ n giảáố phưởng Tảậỳ mảà  chuá ng tả thưởà ng bieố t. Hởn
nưữ ả Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni giảảng tảám vảạ n bốố n nghíàn phảáp
mốậ n cuữ ng chíả lảà  đưá ng tảạ i tảầng thưá  Như Lải ảốỳ mảà  giảảng
nhảậạ n thưá c trống phảạ m vi đốá  thốậ i. Vảậạ ỳ vưởạ t khốả i phảạ m vi
ảốỳ, thíà khốậ ng bieố t lảà  cốá  bảố nhieậu phưởng phảáp tu luỳeậạn,
khốậ ng bieố t lảà  cốá  bảố nhieậu Phảậạ t Như Lải vảà  Phảáp Lỳá  khảá c
nhảu mảà  hốạ  chưá ng ngốậạ  đưởạ c, nốá  vốậ  cuà ng lởá n. Cốá  theổ  nốá i
duà ng [híành ảảnh] đảạ i dưởng meậnh mốậ ng cuữ ng khốậ ng híành
dung đưởạ c Phảậạ t Phảáp. Vuữ  truạ  lởá n bảố nhieậu thíà Phảáp nảàỳ
lởá n bảốỳ nhieậu, lảà  khảá i nieậạm như vảậạ ỳ.

Hốậ m nảỳ tốậ i  chíả  lảà  duà ng ngốậ n ngưữ  cốn ngưởà i,  hởn
nưữ ả lảà  duà ng ngốậ n ngưữ  nốậ ng cảạ n đởn giảản deễ  hieổu nhảố t
cuả ả nhảận lốảạ i ngảàỳ nảỳ, đeổ  giảảng khảá i quảá t chố mốạ i ngưởà i
mốậạ t tốổ ng quản rảố t lởá n vảà  rảố t cảố thảậm cuả ả tốảàn theổ  vuữ  truạ
nảàỳ. [Neốu] thưạ c sưạ  cốá  theổ  hốảàn tốảàn lỳá  giảả i Phảáp nảàỳ, cốá
theổ  tu luỳeậạn trống Phảáp nảàỳ, thíà chư viạ seữ  theổ  ngốậạ  đưởạ c
nhưữ ng đieầu cảố thảậm khốá  tảả  thảành lởà i; mieễn lảà  chư viạ tu
luỳeậạn, chư viạ seữ  dảần dảần theổ  ngốậạ  cảàng ngảàỳ cảàng nhieầu.
Chư viạ đốạ c sảá ch «Chuỳeổn Phảáp Luảận», chư viạ cảàng đốạ c seữ
minh bảạ ch cảàng nhieầu. Neốu chư viạ cảặn cở rảố t tốố t, chư viạ tu
trống Đảạ i Phảáp nảàỳ, [thíà] thưạ c sưạ  đuả  chố chư viạ tu; chư viạ
muốố n tu cảố bảố nhieậu, thíà Phảáp nảàỳ lởá n bảốỳ nhieậu. Phảáp
nảàỳ quảá  rốậạ ng lởá n. Mốạ i ngưởà i bieố t đảốỳ, tốậ i giảảng trống sảá ch
«Chuỳeổn Phảáp Luảận» rốầ i, tốậ i nốá i Phảáp Lỳá  beận trống đốá  lảà
rốậạ ng lởá n phi thưởà ng, đảằng sảu mốễ i chưữ  chư viạ thảốỳ đeầu lảà
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tảầng tảầng truà ng đieậạp vốậ  sốố  Phảậạ t Đảạ ố Thảần, nhieầu khốậ ng
đeốm xueổ . Víà mốễ i tảầng thưá  cốá  Lỳá  cuả ả tảầng thưá  ảốỳ, mốễ i tảầng
thưá  cốá  tốầ n tảạ i Phảậạ t Đảạ ố Thảần cuả ả tảầng thưá  ảốỳ. Chư viạ nghíữ
xem Phảáp nảàỳ lởá n nhưởà ng nảàố. Kỳà  thưạ c tốậ i mởá i chíả giảảng
khảá i quảá t veầ  ÔÔ ng chố mốạ i ngưởà i. Lỳá  giảả i chảận chíánh [vảễn]
lảà  dưạ ả vảà ố chư viạ khi thưạ c tu mảà  tưạ  míành ngốậạ  đưởạ c, tưạ
míành  mảà  tu,  tưạ  míành  mảà  lỳá  giảả i.  Vảậạ ỳ  neận  tốậ i  bảảố  mốạ i
ngưởà i  cảá i  Lỳá  nảàỳ:  Nhảố t  điạnh khốậ ng neận cảảm thảốỳ rảằng
cuốố n sảá ch «Chuỳeổn Phảáp Luảận» nảàỳ đảữ  xem rốầ i, đốậạ ng tảá c
cuữ ng đảữ  bieố t rốầ i, [vảậạ ỳ] lảà  đưởạ c rốầ i, rảằng bieố t lảà  tốố t vảà  theố
đốá  mảà  luỳeậạn lảà  xống rốầ i. Neốu chư viạ muốố n đeầ  cảố, thíà tốảàn
dưạ ả vảàố cuốố n sảá ch đốá , dố đốá  chư viạ phảả i đốạ c đi đốạ c lảạ i.
Khi đốạ c cuốố n sảá ch đốá  thíà chư viạ chíánh lảà  đảng nhảậạ n thưá c,
chíánh lảà  đảng đeầ  cảố. Theậm vảàố đốá  lảà  bieậạn phảáp vieận mảữn
cuả ả chuá ng tả —luỳeậạn cốậ ng— chư viạ seữ  khốậ ng ngưà ng đeầ
cảố tảầng thưá  cuả ả míành. Chố neận tuỳeậạ t đốố i khốậ ng neận cảảm
thảốỳ rảằng míành đảữ  đốạ c quả mốậạ t lưởạ t rốầ i, cuữ ng cảảm thảốỳ
tốố t,  beàn  theố mốạ i  ngưởà i  luỳeậạn,  luỳeậạn  cốậ ng cuữ ng khốậ ng
giảán đốảạ n, [theố  lảà  đuả  rốầ i]; nhưng Phảáp nảàỳ lảạ i lảà  vốậ  cuà ng
chuả  ỳeốu. Nhảố t điạnh phảả i đảặạ t cốậ ng phu vảàố vieậạ c hốạ c Phảáp.

Vuữ  truạ  nảàỳ lởá n theố ,  keố t cảốu lảạ i phưá c tảạ p theố .  Tốậ i đảữ
giảảng chố mốạ i ngưởà i cảốu thảành cuả ả khốậ ng giản. Víá  như
nốá i vảậạ t chảố t lảà  dố phảận tưả  vảà  lảạp tưả  vi quản hởn tốổ  thảành.
Khốậ ng giản chuá ng tả nhảậạ n thưá c [đưởạ c] cuữ ng dố nhưữ ng
lảạ p tưả  nảàỳ tốổ  thảành. Khốả hốạ c hieậạn nảỳ bieố t cảá c lảạp tưả  cốá
phảận tưả , nguỳeận tưả , neutrốn, hảạ t nhảận nguỳeận tưả , đieậạn tưả ,
sảu đốá  cốà n cốá  quảrk, neutrinố, xuốố ng dưởá i nưữ ả thíà khốả
hốạ c hieậạn nảỳ cuữ ng khốậ ng bieố t lảà  gíà. Vảậạ ỳ đieầu tốậ i giảảng lảà ,
chốễ  tốầ n tảạ i ‘cảảnh giởá i’ mốễ i tảầng lảạ p tưả  như vảậạỳ, chuá ng tả
gốạ i nốá  lảà  mốậạ t ‘tảầng dieậạn’. Kỳà  thưạ c lảạp tưả  phảận bốố  khốậ ng lảà
[theố] dieậạn,  mảà  lảà  tốầ n tảạ i  khảắp nởi ởả  tảầng thưá  đốá  chưá
khốậ ng [theố] dieậạn. Nhảận lốảạ i khốậ ng cốá  dảnh tưà  nảàỳ, neận
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beàn gốạ i nốá  lảà  ‘dieậạn’ vảậạỳ, chíả cốá  theổ  híành dung như vảậạ ỳ. Tưá c
lảà  trống cảảnh giởá i ảốỳ, trống cảảnh giởá i mốậạ t tảầng lảạp tưả  đốá
nốá  cảốu thảành neận mốậạ t khốậ ng giản. Giưữ ả lảạ p tưả  vảà  lảạ p tưả  lảà
khốậ ng  giản,  mảà  beận  trống  bảản  thảận  lảạp  tưả  cuữ ng  lảạ i  lảà
khốậ ng giản. Mảà  lảạp tưả  lảạ i cốá  theổ  tốổ  thảành cảá c lảạp tưả  lởá n
nhốả  khảá c nhảu, rốầ i ởả  giưữ ả cảá c lảạp tưả  lởá n nhốả  khảá c nhảu
mảà  đưởạ c tốổ  thảành tưà  cảá c lảạ p tưả  đốầ ng nhảố t ảốỳ cuữ ng lảạ i lảà
khốậ ng giản. Đảậỳ chíánh lảà  khảá i nieậạm ‘khốậ ng giản’ mảà  lảần
trưởá c tốậ i giảảng chố mốạ i ngưởà i.

Trưởá c  kiả  [tốậ i]  vảễn  luốậ n  giảảng  giưữ ả  nguỳeận  tưả  tởá i
phảận tưả  nốá  lảà  mốậạ t khốậ ng giản rốậạ ng lởá n. Cốn ngưởà i chuá ng
tả sốố ng giưữ ả tảầng lảạp tưả  lởá n nhảố t dố phảận tưả  tốổ  thảành vảà
tảầng lảạp tưả  lảà  tinh cảầu mảà  chuá ng tả [vảễn] thảốỳ. Cốn ngưởà i
sốố ng trống khốậ ng giản nảàỳ. Tinh cảầu cuữ ng lảà  mốậạ t lảạ p tưả .
Hưởá ng tởá i  lởá n hởn, thíà  heậạ  Ngảận Hảà  nảàỳ nốá  cuữ ng cốá  vốả
ngốảà i. Heậạ  Ngảận Hảà  nảàỳ cuà ng vốậ  sốố  heậạ  ngảận hảà  cuữ ng phảận
bốố  giốố ng theố  trống vuữ  truạ ,  chuá ng chảẳng phảả i  cảốu thảành
mốậạ t khốậ ng giản sảố? Chuá ng cuữ ng cốá  lieận đởá i. Vảậạ ỳ heậạ  ngảận
hảà  trởả  rả lảạ i cốá  mốậạ t phảạ m vi vuữ  truạ . Vảậạ ỳ phảạ m vi vuữ  truạ  ảốỳ
chảẳng phảả i  nốá  lảà  mốậạ t  tảầng lảạ p tưả  sảố? Nốá  cuữ ng lảà  mốậạ t
tảầng lảạp tưả . Vuữ  truạ  nảàỳ quảá  lởá n rốầ i, lởá n đeốn mưá c quảả  thưạ c
khốậ ng cảá ch nảàố nốá i [rả đưởạ c]. Hởn nưữ ả, bả nghíàn vuữ  truạ
giốố ng như vuữ  truạ  mảà  chuá ng tả cư truá  lảạ i cảốu thảành mốậạ t
tảầng vuữ  truạ  lởá n hởn, mảà  mảặạ t ngốảà i lảà  cốá  vốả  ngốảà i, nốá  lảạ i lảà
mốậạ t tảầng lảạ p tưả  lởá n hởn nưữ ả cuả ả vuữ  truạ . Mảà  lảạp tưả  tốậ i vưà ả
giảảng lảà  tưà  mốậạ t đieổm mảà  trieổn khải, kỳà  thưạ c mốễ i tảầng lảạp
tưả  đeầu phảận bốố  khảắp tốảàn thieận theổ . Nhưng mảà , ngảỳ cảả
cảá i mảà  tốậ i vưà ả giảảng ảốỳ cuữ ng chíả bảố t quảá  lảà  hải tảầng vuữ
truạ , chư viạ đảữ  cảảm thảốỳ khốậ ng theổ  tưởả ng tưởạ ng nốổ i rốầ i. Kỳà
thưạ c khốả hốạ c nhảận lốảạ i tưởng lải cuữ ng khốậ ng theổ  nhảậạ n
thưá c tởá i đưởạ c, nhảận lốảạ i víữnh vieễn khốậ ng nhảậạ n thưá c đeốn
cảố như vảậạỳ. Ngảỳ cảả  lảà  giảảng đeốn chốễ  đốá , tảầng lảạp tưả  ảốỳ
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trống vuữ  truạ  bảố lả nảàỳ, nốá  chảẳng quả cuữ ng chíả lảà  mốậạ t hảạ t
buạ i, hởn nưữ ả chíả lảà  mốậạ t hảạ t buạ i nhốả  tíá xíáu thốậ i. Chư viạ nốá i
xem vuữ  truạ  nảàỳ tố lởá n nhưởà ng nảàố! [Đieầu mảà ] trưởá c kiả
tốậ i vảễn giảảng chố mốạ i ngưởà i chíánh lảà  kieổu khốậ ng giản nảàỳ.

Lảần  trưởá c  tốậ i  đảữ  lảạ i  giảảng veầ  cảốu thảành cuả ả  khốậ ng
giản nảàỳ. Ngốảà i khốậ ng giản theố kieổu giưữ ả nguỳeận tưả  vảà
phảận tưả , giưữ ả tinh cảầu vảà  phảận tưả  ảốỳ, thíà mốễ i tưà ng tảầng
lảạ p tưả  nguỳeận tưả  lảạ i seữ  tốổ  thảành cảá c lảạ p tưả  tố nhốả  khảá c
nhảu, vảậạ ỳ ởả  [giưữ ả] cảá c tảầng lảạ p tưả  tố nhốả  khảá c nhảu nảàỳ
cuữ ng lảạ i  lảà  khốậ ng giản.  Chảẳng hảạn  như phảận  tưả ,  thốậ ng
thưởà ng chuá ng tả bieố t giưữ ả phảận tưả  vảà  nguỳeận tưả  lảà  khốậ ng
giản,  vảậạ ỳ  neốu  nguỳeận  tưả  tốổ  thảành phảận  tưả ,  thíà  phảả i  cốá
tưởng đốố i nhieầu nguỳeận tưả  sảắp xeốp lảạ i vởá i nhảu đeổ  tốổ  hởạ p
thảành phảận tưả . Vảậạ ỳ tảầng lảạ p tưả  lởá n hởn tốổ  thảành tưà  lưởạ ng
lảạ p tưả  nguỳeận tưả  íát hởn, giưữ ả nốá  vảà  [tảầng] lảạ p tưả  lởá n hởn
nưữ ả dố lưởạ ng lảạ p tưả  nguỳeận tưả  nhieầu hởn tốổ  thảành thíà lảạ i
lảà  mốậạ t tảầng khốậ ng giản. Víà tốậ i đảữ  giảảng, phảận tưả  cốá  theổ  tốổ
thảành bảố t kỳà  vảậạ t theổ  nảàố ởả  beầ  mảặạ t nhảố t như [nhưữ ng thưá ]
cốn ngưởà i  chuá ng tả cốá  theổ  nhíàn thảốỳ,  gốầ m cảả  sảắ t,  theáp,
nưởá c, khốậ ng khíá, gốễ , keổ  cảả  thảận theổ  ngưởà i chuá ng tả. Đảậỳ lảà
tảầng vảậạ t chảố t beầ  mảặạ t mảà  cốn ngưởà i cốá  theổ  nhíàn thảốỳ, đưởạ c
cảốu thảành tưà  tảầng lảạ p tưả  lởá n nhảố t dố phảận tưả  tốổ  thảành.
Vảậạ ỳ phảận tưả  cốà n cốá  theổ  tốổ  thảành mốậạ t tảầng lảạ p tưả  thưá  hải
đeốm ngưởạ c, mảà  hởi nhốả  hởn nhưữ ng lảạp tưả  phảận tưả  lởá n
nhảố t mốậạ t chuá t, chuá ng cốà n cốá  theổ  tốổ  thảành tảầng lảạp tưả  thưá
bả đeốm ngưởạ c, đeầu lảà  dố phảận tưả  tốổ  thảành. Víà phảận tưả  cốá
theổ  tốổ  thảành cảá c lảạ p tưả  tố nhốả  khảá c nhảu mảà . Vảậạ ỳ thíà giưữ ả
chuá ng lảạ i  lảà  khốậ ng giản, chố neận vuữ  truạ  nảàỳ lảà  vốậ  cuà ng
phưá c tảạp. Mảà  khốậ ng chíả cốá  vảậạỳ, víà trống mốễ i tảầng khốậ ng
giản cốà n  tốầ n  tảạ i  cảá c  [khốậ ng  giản]  hưởá ng  dốạ c,  nghíữả  lảà
khốậ ng giản vởá i tảầng thưá  khảá c nhảu. Tưá c lảà , nốá  cốá  nhưữ ng
khốậ ng giản vởá i tảầng thưá  khảá c nhảu kieổu như bảố nhieậu
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tảầng trởà i mảà  tốậ n giảáố vảễn nhảậạ n thưá c. Hởn nưữ ả trống cảá c
khốậ ng giản tảầng thưá  khảá c nhảu ảốỳ cốà n tốầ n tảạ i cảá c theố  giởá i
đởn nguỳeận khảá c nhảu, lảà  vốậ  cuà ng phưá c tảạ p. Tốậ i chíả giảảng
chố mốạ i ngưởà i mốậạ t lốảạ i hieậạn tưởạ ng tốầ n tảạ i phốổ  bieốn theố
nảàỳ thốậ i.

Kỳà  thưạ c ngốảà i kieổu khốậ ng giản nảàỳ rả, cốà n mốậạ t kieổu
khốậ ng giản thốậ  thảáố, chíánh lảà  khốậ ng giản beầ  mảặạ t nhảố t. Tốậ i
thưởà ng nốá i vởá i mốạ i ngưởà i, đưởng nhieận, lảần trưởá c cuữ ng
cốá  ngưởà i hốả i rảằng, trống sảá ch «Tinh Tảốn Yeốu Chíả» tốậ i nốá i
rảằng xảữ  hốậạ i nhảận lốảạ i vưà ả vảặạ n nảằm ởả  trung tảậm nhảố t, tảầng
ngốảà i nhảố t, beầ  mảặạ t nhảố t. [Ngưởà i đốá ] khốậ ng hieổu đưởạ c lảà  ỳá
gíà.  [Veầ ] hảàm nghíữả cuả ả ‘beầ  mảặạ t nhảố t’ nảàỳ; chieổu theố Lỳá
cuả ả  vuữ  truạ  nảàỳ  mảà  giảảng  thíà  nốá  khốậ ng cốá  trống-ngốảà i,
cuữ ng  khốậ ng  cốá  khảá i  nieậạm  lởá n-nhốả  mảà  nhảận  lốảạ i  nhảậạ n
thưá c, hốảàn tốảàn khảá c khảá i nieậạm cuả ả cốn ngưởà i chuá ng tả.
Hốậ m nảỳ tốậ i giảảng mốậạ t chuá t veầ  [khảá i nieậạm] “ngốảà i” nảàỳ.
Tảạ i  sảố nốá i  nhảận  lốảạ i  lảà  ởả  bieận  duỳeận  nhảố t,  mảặạ t  ngốảà i
nhảố t? Lảà  ỳá  tưá  gíà? Chíánh lảà  ngốảà i [kieổu] khốậ ng giản mảà  tốậ i
đảữ  giảảng  trưởá c  đảậỳ,  cốà n  cốá  mốậạ t  kieổu  khốậ ng  giản,  kieổu
khốậ ng giản nảàỳ cuữ ng giốố ng như khốậ ng giản mảà  nhảận lốảạ i
chuá ng  tả  hốậ m nảỳ đảng sinh sốố ng,  [nhưng]  hốảàn  tốảàn
khảác bieậạ t vởá i khốậ ng giản mảà  Thảần ởả . Kieổu khốậ ng giản mảà
trưởá c kiả tốậ i giảảng đeầu lảà  dố vảậạ t chảố t cảố nảặng lưởạ ng vi
quản hởn tốổ  thảành. Cốà n khốậ ng giản mảà  hốậ m nảỳ tốậ i giảảng
lảà  dố vảậạ t chảố t beầ  mảặạ t tốổ  thảành. Beận trống vảậạ t chảố t beầ  mảặạ t
nảàỳ cuữ ng tốầ n tảạ i rảố t nhieầu rảố t nhieầu nguỳeận tốố  khảá c nhảu,
lảạp  tưả  khảá c  nhảu.  Khốậ ng  giản beầ  mảặạ t  rảố t  đảặạ c  thuà  nảàỳ,
cuữ ng như cốn ngưởà i chuá ng tả, trống thảận theổ  chư viạ  cốá
cảá c teố  bảàố lởá n nhốả  khảá c nhảu, cuữ ng cốá  theổ  gốạ i lảà  lảạp tưả
vảậạỳ. Beầ  mảặạ t teố  bảàố đeầu cốá  mốậạ t lởá p dả. Vảậạ ỳ mốậạ t mảạ ch chố
đeốn lởá p dả cuả ả cảá c lảạp tưả  [mảà ] cảốu thảành neận lởá p dả ởả  beầ
mảặạ t thảận theổ  cốn ngưởà i chuá ng tả, lởá p dả cuả ả cảá c lảạp tưả  beầ
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mảặạ t cuả ả thảận theổ  ngưởà i thíà cảốu thảành neận lởá p dả thiạt beầ
mảặạ t cuả ả ngưởà i. Tảốm dả nảàỳ tảạ i mưá c cưạ c vi quản nốá  lảạ i lảà
mốậạ t  khốậ ng giản cưạ c kỳà  rốậạ ng lởá n. Cảá c tốổ  chưá c [mốậ ]  thiạt
trống thảận theổ  dố dả lảạ p tưả  cảốu thảành đốá , hốảàn tốảàn khảá c
vởá i keố t cảốu nốậạ i trống beầ  mảặạ t. Vuữ  truạ  nảàỳ cuữ ng lảà  như vảậạ ỳ,
đưởng nhieận nốá  rảố t phưá c tảạ p. Khốậ ng giản mảà  cốn ngưởà i
chuá ng tả sinh tốầ n nốá  cốá  híành thảá i gíà? Chảẳng hảạ n đeầu lảà  dố
lảạ p tưả  tốổ  thảành, thíà bảố t keổ  lảà  lảạ p tưả  lởá n ngảần nảàố hảỳ nhốả
ngảần nảàố, mốễ i tưà ng lảạ p tưả  đeầu cốá  mốậạ t cảá i vốả  ngốảà i.

Thưạ c chảố t hốậ m nảỳ tốậ i chíánh lảà  giảảng chố mốạ i ngưởà i
veầ  cảá i vốả  ngốảà i nảàỳ. Mảà  nhưữ ng vốả  ngốảà i nảàỳ mảặạ c duà  lảà  lảạp
tưả  bảố lảốỳ lảạ p tưả , lảạ p tưả  bảố lảốỳ lảạ p tưả , cốá  lảạ p tưả  dưởà ng
như lảà  ởả  beận trống, Trảá i Đảố t chíánh lảà  viạ  tríá  giưữ ả mảà , kỳà
thưạ c chuá ng đeầu thuốậạ c veầ  bieận ngốảà i. Đảậỳ chíánh lảà  [lỳá  dố]
tốậ i giảảng víà sảố cốn ngưởà i ởả  bieận ngốảà i nhảố t. Chuá ng đeầu
thuốậạ c veầ  bieận ngốảà i nhảố t, bởả i víà chuá ng đeầu cốá  phảá t sinh
lieận heậạ  vởá i cảá i dả vốả  ởả  bieận ngốảà i nhảố t. Dả vốả  lảà  mốậạ t theổ
heậạ  đốậạ c lảậạ p, vuữ  truạ  cốá  mốậạ t cảá i vốả  ngốảà i lởá n nhảố t, vảà  tảố t cảả
chuá ng đeầu cốá  mốố i lieận heậạ  vởá i cảá i vốả  ngốảà i lởá n nhảố t nảàỳ.
Khốậ ng giản nởi nhuạ c theổ  cốn ngưởà i chuá ng tả tốầ n tảạ i, cuữ ng
lảà  mốậạ t lốảạ i híành thưá c như vảậạ ỳ. Trống khốậ ng giản nảàỳ cốá
đảặạ c đieổm cuả ả khốậ ng giản nảàỳ, nốá  số vởá i theố  giởá i cuả ả Thảần,
số vởá i  khốậ ng giản mảà  luá c trưởá c tốậ i  giảảng lảà  khảá c  hốảàn
tốảàn. Mảà  nguốầ n gốố c cuả ả heố t thảảỳ vảậạ t chảố t beận trống vuữ  truạ
đeầu đeốn tưà  trống cảá c khốậ ng giản nảàỳ.

Hốậ m nảỳ cốà n cốá  ngưởà i hốả i tốậ i vảốn đeầ  thảắp hưởng. Tốậ i
nốá i rảằng sảu khi vảậạ t chảố t beận nảàỳ tieậu mảố t, thíà vảậạ t theổ  ởả
beận kiả đưởạ c giảả i phốá ng, đưởạ c thảả  rả. Cuà ng luá c ảốỳ vảậạ t theổ
ởả  beận nảàỳ cốá  theổ  quả đưởạ c beận kiả. Vảậạ ỳ thíà, vảậạ t chảố t beận
nảàỳ đốố i vởá i beận kiả mảà  nốá i lảà  rảố t trảận quỳá. Víà vảậạ t chảố t beận
nảàỳ sảu khi biạ thieậu chảáỳ đảữ  phảá t sinh bieốn hốá ả, đảữ  khảá c
vảậạ t  chảố t  luá c cốà n ởả  beận nảàỳ.  Trưởá c kiả tốậ i  đảữ  giảảng mốậạ t
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cảậu, tốậ i nốá i rảằng: Chư viạ tu luỳeậạn treận mảặạ t đảố t [rốầ i] cốá  theổ
đem mốậạ t nảắm đảố t veầ , thíà beận treận đeầu thảốỳ rảằng chư viạ
xuảố t sảắ c lảắm, lảà  ỳá  tưá  nảàỳ. Ngưởà i tả nốá i theố  giởá i Cưạ c Lảạ c
đảậu đảậu cuữ ng lảà  vảàng. Vảậạ ỳ chư viạ mảà  đeốn theố  giởá i Cưạ c Lảạ c
chư viạ seữ  phảá t hieậạn khốậ ng cốá  mốậạ t hốà n đảá , mốậạ t hảạ t buạ i, vảậạ ỳ
cốá  theổ  chư viạ mảng theố mốậạ t chuá t [đảố t đảá ] tưà  theố  giởá i vảậạ t
chảố t nảàỳ thíà nốá  thảậạ t cưạ c kỳà  trảận quỳá. Cốn ngưởà i chuá ng tả
cốá  cảậu: ‘hieốm thíà mởá i quỳá, íát thíà mởá i lảạ ’. Đưởng nhieận thưạ c
teố  khốậ ng nhảố t điạnh theố  đảậu, chíả lảà  nốá i cảá i ỳá  nảàỳ. Víà nguốầ n
gốố c heố t thảảỳ vảậạ t  chảố t beận đốá  vảễn lảà  tưà  beận nảàỳ. Đưởng
nhieận, cuữ ng khốậ ng cốá  ỳá  nốá i rảằng đốà i hốả i cốn ngưởà i chuá ng
tả chuỳeận đi lảàm vieậạ c nảàỳ, [mảà  lảà ] cở cheố  trống vuữ  truạ  nảàỳ
đảng khởả i tảá c duạ ng.

Tốậ i giảảng theậm bưởá c nưữ ả veầ  theố  giởá i [dố vảậạ t chảố t] beầ
mảặạ t cảốu thảành nảàỳ, chíánh lảà  nhưữ ng tinh cảầu mảà  chuá ng tả
nhíàn  thảốỳ  bảằng  cốn  mảắ t  nảàỳ.  Mảà  mốễ i  tinh  cảầu  đeầu  cốá
khốậ ng giản khảá c cuả ả nốá , rảố t nhieầu rảố t nhieầu khốậ ng giản
cảốu thảành tưà  cảá c lảạ p tưả  khảá c nhảu. Nhưng cảá c lảạp tưả  cảốu
thảành neận khốậ ng giản beầ  mảặạ t lởá n nhảố t nảàỳ, cuữ ng chíánh lảà
vốả  cuả ả nốá , beầ  mảặạ t nhảố t cuả ả nốá . Vưà ả rốầ i tốậ i lảốỳ thảận theổ
ngưởà i đeổ  lảàm số sảánh. Lảốỳ vuữ  truạ  nảàỳ đeổ  số sảánh, thíà cảá i
vuữ  truạ  mảà  cốn ngưởà i chuá ng tả đảng sinh sốố ng đảậỳ chíánh
lảà  vốả  ngốảà i cuả ả vuữ  truạ  nảàỳ.

Vảậạ ỳ vuữ  truạ  nảàỳ tố lởá n quảá , vảà  chuá ng tả thưạ c teố  lảạ i ởả
giưữ ả cuả ả vuữ  truạ  nảàỳ. Nhưng vưà ả rốầ i tốậ i đảữ  giảảng, tuỳ lảạ p tưả
dưởà ng như lảà  biạ  bảố vảậỳ bởả i  cảá c lảạp  tưả  khảá c  nhảu, kỳà
thưạ c chư viạ vảễn ởả  bieận ngốảà i, bởả i víà keố t cảốu, vảậạ t chảố t, lieận
heậạ  cuả ả khốậ ng giản nởi chư viạ tốầ n tảạ i đeầu lảà  [thuốậạ c veầ ] lốảạ i
theổ  heậạ  khốậ ng giản mảặạ t ngốảà i, chiạu khốậ ng giản mảặạ t ngốảà i
cheố  ưởá c.  Nốá  lảà  tíành  huốố ng  như vảậạ ỳ.  Hởn nưữ ả  tốậ i  cuữ ng
tưà ng giảảng rảằng, Phảậạ t Thíách Cả Mảậu Ni giảảng trống mốậạ t
hảạ t cảá t cốá  bả nghíàn đảạ i thieận theố  giởá i. Kỳà  thưạ c Phảậạ t Thíách
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Cả Mảậu Ni lảà  đảng giảảng beận trống khốậ ng giản vi quản
[đưởạ c] cảốu thảành ởả  beầ  mảặạ t cuả ả lảạp tưả  cuả ả hảạ t cảá t cốá  tốầ n
tảạ i  rảố t  nhieầu rảố t  nhieầu theố  giởá i  khảá c nhảu. Nhưng hốậ m
nảỳ tốậ i nốá i vởá i mốạ i ngưởà i mốậạ t cảá ch minh xảá c hởn, chíánh
lảà  vốả  ngốảà i cuả ả hảạ t cảá t nảàỳ —bốậạ  dả, gốầ m cảả  vốả  ngốảà i cuả ả
cảá c tảầng lảạ p tưả  cảốu thảành neận hảạ t cảá t— lảà  cuà ng mốậạ t theổ
heậạ  vởá i khốậ ng giản vảậạ t chảố t chuá ng tả beận nảàỳ. Trống cảá c
lảạ p  tưả  lởá n  nhốả  khảá c  nhảu dố phảận  tưả  tốổ  thảành cốá  rảố t
nhieầu rảố t nhieầu sinh meậạnh, [mảà ] híành thảá i sinh meậạnh lảà
giốố ng ỳ heậạ t vởá i híành thảá i sinh meậạnh cuả ả nhảận lốảạ i chuá ng
tả. Neận cuữ ng nốá i ngưởà i tốầ n tảạ i trống hảạ t cảá t kiả lảà  giốố ng
heậạ t  cốn ngưởà i  chuá ng tả.  Cốá  ngưởà i  dả đen, cốá  ngưởà i  dả
trảắng, cốá  chuả ng ngưởà i dả vảàng. Hởn nưữ ả tưởng lải chư viạ
seữ  thảốỳ rảố t lảạ  rảằng chíánh trảng phuạ c cuả ả hốạ  khốậ ng khảá c
mảốỳ số vởá i  [trảng phuạ c]  ngưởà i  cốổ  [xưả] chuá ng tả.  Cốà n
nưữ ả, ởả  [mưá c] vi quản hởn [trống] theố  giởá i nảàỳ cuả ả hốạ  lảạ i
cốà n xuảố t hieậạn mốậạ t lốảạ i bieốn hốá ả chíảnh theổ . Lốảạ i bieốn hốá ả
nảàỳ víà trưởá c đảậỳ [tốậ i] chưả tưà ng giảảng, [đốá ] chíánh lảà  cảá c
theố  giởá i  vi  quản khảác  nhảu cuữ ng cốá  phảạ m vi  thieận theổ
nhảố t điạnh. [Đieầu] vưà ả giảảng lảà  phảạ m vi thieận theổ  dố lảạp tưả
hảạ t cảá t cảốu thảành.

Sinh meậạnh tốầ n tảạ i trống theố  giởá i vi quản mảà  chuá ng tả
nốá i  đeốn,  hốạ  lảà  mốậạ t  theổ  heậạ  khảá c,  mốậạ t  theổ  heậạ  sinh meậạnh
[trống] thieận theổ  khảá c. Trống đốá  cuữ ng cốá  Phảậạ t Đảạ ố Thảần
cuả ả hốạ  vảà  ngưởà i, đốậạ ng vảậạ t, vảậạ t chảố t, nuá i, nưởá c, trởà i, đảố t,
khốậ ng khíá cuà ng heố t thảảỳ vảậạ t chảố t tốầ n tảạ i trống vuữ  truạ  vi
quản đốá  cuả ả hốạ . Theậm nưữ ả cốà n cốá  nhưữ ng theố  giởá i cuà ng
dảạ ng [nhưng] vi quản hởn, vi quản hởn hởn nưữ ả tốầ n tảạ i.
Dố vảậạ ỳ  quảá  khưá  chuá ng tả cốá  rảố t  nhieầu ngưởà i  tu luỳeậạn,
tưà ng thảốỳ đưởạ c tưà  nhưữ ng theố  giởá i vi quản kiả, tưà  nhưữ ng
theố  giởá i  vi quản cuả ả cảá t,  đảố t,  đảá  beá  tíá  xíáu kiả xuảố t hieậạn
nhưữ ng viạ Phảậạ t, chư Phảậạ t ảốỳ hốạ  cuữ ng cốá  theổ  bieốn thảành rảố t
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lởá n. Trống tảầng theổ  heậạ  nhốả  hởn mốậạ t  mưá c số vởá i theổ  heậạ
nảàỳ cuữ ng cốá  Phảậạ t, Đảạ ố, Thảần, ngưởà i, chư Phảậạ t ảốỳ hốạ  cuữ ng
cốá  theổ  bieốn hốá ả xuảố t lải, cốá  theổ  tởá i theố  giởá i nảàỳ cuả ả chuá ng
tả, víà hốạ  lảà  Phảậạ t mảà . Hốạ  cốá  theổ  bieốn hốá ả lởá n ngảần nảàố? Hốạ
cốá  theổ  bieốn hốá ả lởá n nhảố t thíà lởá n như heậạ  Ngảận Hảà  nảàỳ. Hốạ
mảà  [bieốn thảành] nhốả , thíà nhốả  đeốn khốậ ng cốà n dảốu tíách, víà
hốạ  lảà  Phảậạ t trống theố  giởá i vi quản kiả, [hốạ ] hốảàn tốảàn khảá c
chư Phảậạ t  trống thieận  theổ  chuá ng  tả.  Nhưng híành tưởạ ng
trốậ ng giốố ng nhảu, ỳeậu cảầu tu cuữ ng đeầu như nhảu, víữ đảạ i
như nhảu, cuữ ng đốầ ng dảạ ng lảà  Phảáp Chảận-Thieậạn-Nhảễn nảàỳ
tưà  treận xuốố ng dưởá i xuỳeận suốố t xuốố ng.

Vuữ  truạ  nảàỳ quảả  thảậạ t quảá  huỳeần bíá dieậạu kỳà, mảà  [trống
cảá c vuữ  truạ ] nhốả  hởn nhốả  hởn hởn nưữ ả số vởá i nốá  cốà n cốá
cảá c  thieận  theổ  vởá i  Phảậạ t,  Đảạ ố,  Thảần,  ngưởà i,  vảậạ t  chảố t  nhốả
hởn tốầ n tảạ i; nhưng mảà , khốậ ng chíả mốậạ t hảạ t cảá t lảà  cốá  sinh
meậạnh trống đốá , mảà  lảà  phảận bốố  khảắp tảố t cảả  vảậạ t chảố t cuả ả vuữ
truạ , cảá c lảạp tưả  lởá n nhốả , beận trống beận ngốảà i vốả  heố t thảảỳ
lảạp  tưả .  Vảậạ ỳ  vưà ả  rốầ i  tốậ i  lảà  hưởá ng tởá i  vi  quản mảà  giảảng;
[cốà n] khi thieận theổ  bảố lả nảàỳ lởá n đeốn mốậạ t mưá c đốậạ  nhảố t
điạnh, seữ  vưởạ t khốả i phảạ m vi thieận theổ  chuá ng tả. Mảà  phảạ m
vi thieận theổ  ảốỳ lảạ i khốậ ng theổ  duà ng dảnh tưà  ‘vuữ  truạ ’ nảàỳ đeổ
khảá i quảá t, hốảàn tốảàn khảá c khảá i nieậạm đốá . Khi vuữ  truạ  hốầ ng
đảạ i đeốn mốậạ t bieận giởá i nhảố t điạnh, thíà  đốậạ t nhieận đeốn mốậạ t
nởi ‘khốậ ng’, khốậ ng cốá  gíà cảả . Vảậạ ỳ tieốp tuạ c đi xả hởn nưữ ả thíà
phảá t hieậạn lảạ i cốá  thieận theổ  lởá n hởn nưữ ả tốầ n tảạ i. Nốá  hốảàn
tốảàn khảá c thieận theổ  chuá ng tả. ‘Thieận theổ ’ mảà  tốậ i nốá i đảậỳ
hốảàn tốảàn vưởạ t khốả i khảá i nieậạm ‘vuữ  truạ ’ nảàỳ cuả ả chuá ng tả.
Vảậạ ỳ thíà chư Phảậạ t, Đảạ ố, Thảần trống thieận theổ  lởá n hởn kiả
[cuữ ng] đảặạ c bieậạ t tố lởá n, hốạ  nhíàn chuá ng tả cuữ ng giốố ng chuá ng
tả nhíàn Phảậạ t, Đảạ ố, Thảần, ngưởà i, vảậạ t chảố t trống theố  giởá i vi
quản, trống thieận theổ  vi quản. Chố neận hốạ  lảà  mốậạ t theổ  heậạ
khảá c,  tố  lởá n  kinh khuả ng.  Chưả nốá i  hốạ  nhíàn  cốn  ngưởà i
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chuá ng tả [như theố  nảàố], hốạ  nhíàn thieận theổ  chuá ng tả đảậỳ,
thíà  cuữ ng giốố ng chuá ng tả  nhíàn nhưữ ng vảặn  vảậạ t  khải  quảậạ t
đưởạ c tưà  lốà ng đảố t. Hốạ  cảảm thảốỳ rảố t kỳà  lảạ , cuữ ng rảố t huỳeần bíá
dieậạu kỳà, cuữ ng rảố t tốố t, rảố t lảà  thuá  viạ. Hốạ  cuữ ng cảảm thảốỳ sinh
meậạnh nảàỳ huỳeần bíá dieậạu kỳà  vốậ  cuà ng. Cảá i thieận theổ  beá  teạố
nảàỳ cuữ ng trảàn đảầỳ sưá c sốố ng, hốạ  cuữ ng nhíàn nhảậạ n như vảậạ ỳ.
Nhưng hốạ  lảạ i khốậ ng cốá  khảá i nieậạm trống phảạ m vi thieận theổ
mảà  nhưữ ng sinh meậạnh giốố ng chuá ng tả tốầ n tảạ i, hốảàn tốảàn
khốậ ng cốá . Trống mảắ t hốạ , chư viạ chíánh lảà  sinh meậạnh vi sinh
vảậạ t, khốậ ng lieận quản gíà đeốn hốạ . Dố vảậạ ỳ chuá ng tả thưởà ng
cốá  rảố t  nhieầu ngưởà i tu luỳeậạn cốá  cảảm nhảậạ n tưởng tưạ  khi
thảốỳ đưởạ c nhưữ ng cảảnh tưởạ ng beận trống cuạ c đảá , hảạ t cảá t,
thảậạ m chíá trống nhưữ ng lảạp tưả  vi quản nhốả  hởn.

Chuá ng tả cốá  hốạ c vieận luá c khải thieận muạ c, thảốỳ trống
thieận  muạ c  cuả ả  míành  cốá  nốn  cốá  nưởá c,  [thảốỳ]  bảản  thảận
míành đảng chảạỳ thảẳng rả ngốảà i, phi rảố t nhảnh rả ngốảà i,
bảặng quả rảố t  nhieầu rảố t nhieầu nuá i  sốậ ng,  thảậạ m chíá  xuỳeận
quả  rảố t  nhieầu  rảố t  nhieầu  thảành  thiạ,  mốậạ t  mảạ ch  chảạỳ  tưà
trống thieận muạ c rả. Cảảnh tưởạ ng chư viạ  thảốỳ đốá , tốậ i bảảố
chư viạ hảỳ, nốá  khốậ ng phảả i đeốn tưà  beận ngốảà i, đốá  đíách xảá c lảà
teố  bảà ố trống đảầu nảữố chư viạ, [lảà ] híành thưá c tốầ n tảạ i cuả ả theố
giởá i  tốổ  thảành tưà  lảạ p  tưả  vi  quản hởn.  Tốậ i  thưởà ng giảảng
rảằng, neốu chư viạ cốá  theổ  nhíàn thảốỳ, chư viạ seữ  phảá t hieậạn treận
mốậạ t  lốậ ng tở cốá  theổ  cốá  rảố t  nhieầu thảành thiạ,  cuữ ng cốá  theổ
trống đốá  cốà n cốá  xe lưả ả xe hởi đảng chảạỳ. Nghe cốá  veả  rảố t
huỳeần [hốảặạ c]. Theố  giởá i nảàỳ chíánh lảà  mốậạ t theố  giởá i phưá c tảạ p
phi thưởà ng như vảậạ ỳ đốá .  Hốảàn tốảàn khảá c vởá i  nhảậạ n thưá c
cuả ả khốả hốạ c chuá ng tả hieậạn nảỳ. Tốậ i thưởà ng giảảng, khốả
hốạ c hieậạn nảỳ, tưà  khi bảắ t đảầu kieốn lảậạ p nốá  đảữ  đưá ng treận mốậạ t
nhảậạ n  thưá c  khốậ ng hốảàn thieậạn,  mốậạ t  cở đieổm sải  lảầm mảà
phảá t  trieổn leận,  dố vảậạ ỳ  nốá  chíả  cốá  theổ  giởá i  hảạ n trống cảá i
khung  nảàỳ.  Neốu  nốá i  đeốn  khốả hốạ c  chảận  chíánh,  tưà  tíành
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huốố ng cuả ả vảậạ t  chảố t,  sinh meậạnh, vuữ  truạ  mảà  chuá ng tả đảữ
thưạ c  sưạ  hieổu đưởạ c,  [thíà]  khốả hốạ c  hieậạn  nảỳ cốà n  khốậ ng
đưởạ c tíánh lảà  khốả hốạ c. Víà theố cốn đưởà ng cuả ả khốả hốạ c ảốỳ
thíà víữnh vieễn khốậ ng thảặm dốà  đưởạ c [nhưữ ng đieầu] huỳeần bíá
dieậạu kỳà  cuả ả vuữ  truạ  nảàỳ. Nhảận lốảạ i chíả  tin rảằng bảản thảận
cốn ngưởà i lảà  sinh meậạnh duỳ nhảố t trống vuữ  truạ , hốạ  đảáng
thưởng quảá , đảáng thưởng đeốn mưá c đốậạ  như vảậạỳ. [Nốá i veầ ]
sưạ  tốầ n tảạ i cuả ả ngưởà i ngốảà i hảành tinh, ngưởà i ngốảà i hảành
tinh heố t sưá c xảá c thưạ c đảữ  đeốn Trảá i Đảố t chuá ng tả rốầ i, cốà n
chuạ p cảả  mốậạ t  sốố  ảảnh, hốạ  cuữ ng khốậ ng tin.  Hốạ  chíánh lảà  biạ
khốả hốạ c nảàỳ bốá  buốậạ c rốầ i. Nhưữ ng ngưởà i xưả  tríá theố cảảm
tíánh  ảốỳ  cuữ ng  khốậ ng  phảả i  lảà  lảàm nghieận  cưá u,  lảà  [lỳá ]  tríá
khốậ ng  thảnh  tíảnh,  hốạ  chíả  muốố n  tin  vảà ố  nhưữ ng  thưá  đảữ
đưởạ c cốn ngưởà i tieốp thuạ , chố duà  nốá  cốá  thưạ c sưạ  đuá ng hảỳ
khốậ ng,  [hốạ ]  chíả  muốố n  tin  vảà ố  nhưữ ng  thưá  hốạ c  đưởạ c  tưà
sảá ch giảáố khốả. Đốá  lảà  híành thưá c khốậ ng giản mảà  tốậ i giảảng.
Víà ngốậ n ngưữ  nhảận lốảạ i rảố t hưữ u hảạn, bieổu đảạ t rả tốậ i cuữ ng
cảảm thảốỳ rảố t  lảà  khốá ,  tốậ i  khốậ ng bieố t  mốạ i  ngưởà i  nghe cốá
hieổu hảỳ khốậ ng? (vỗ tay).

Nhưữ ng Phảậạ t  Đảạ ố Thảần mảà  chuá ng tả nhảậạ n thưá c, bảố
gốầ m cảả  cốn ngưởà i chuá ng tả, [vảà ] khốậ ng giản vởá i heố t thảảỳ
vảậạ t chảố t tốầ n tảạ i mảà  chuá ng tả thảốỳ đưởạ c, ởả  đảậỳ bảố gốầ m cảả
vốậ  sốố  cảá c vuữ  truạ , cảá c vuữ  truạ  khốậ ng đeốm xueổ , duà ng [đởn viạ]
‘trieậạu  trieậạu’  đeổ  tíánh  cuữ ng  khốậ ng  tíánh  đeốm  đưởạ c.  Mốậạ t
phảạ m vi thieận theổ  lởá n nhưởà ng ảốỳ, nốá  lảà  mốậạ t theổ  heậạ  đốậạ c
lảậạ p.  Vảậạ ỳ  vưởạ t rả ngốảà i  theổ  heậạ  nảàỳ cốà n cốá  thieận theổ  lởá n
hởn nưữ ả tốầ n tảạ i; nốá  lảạ i lảà  mốậạ t theổ  heậạ  đốậạ c lảậạ p. Theố  thíà vưởạ t
rả ngốảà i nốá  cốà n cốá  nhưữ ng theổ  heậạ  lởá n hởn, lởá n hởn, lởá n
hởn nưữ ả tốầ n tảạ i; vuữ  truạ  nảàỳ chíánh lảà  khốổ ng lốầ  như vảậạỳ. Mảà
trống theố  giởá i vi quản, nốá  lảạ i lảà  cưạ c kỳà  vi quản cưạ c kỳà  vi
quản. Nởi cốn ngưởà i chuá ng tả sinh tốầ n đảậỳ gảần như tảạ i viạ
tríá trung tảậm, vốậ  luảậạ n nhíàn tưà  hốầ ng quản hảỳ vi quản, theố

Giảng Pháp tại San Francisco 55



giởá i nhảận lốảạ i gảần như ởả  viạ tríá trung tảậm. Mảà  cảá c lảạ p tưả
khảá c nhảu tốổ  thảành cảá c khốậ ng giản khảá c nhảu, ngốảà i đốá
rả, cốà n cốá  cảá c theố  giởá i beầ  mảặạ t dố cảá c lảạ p tưả  đảặạ c thuà  khảá c
nhảu tốổ  thảành. Mốạ i ngưởà i bieố t đốá , khi tốậ i ởả  Trung Quốố c
Đảạ i luạ c đảữ  cốá  hốạ c vieận nốá i rảằng, cốá  đeậạ  tưả  nguỳeận thảần lỳ
theổ  vảà  ngảố du đeốn khốậ ng giản ngốảà i thieận theổ  cuả ả khốậ ng
giản vảậạ t chảố t nảàỳ cuả ả chuá ng tả, nhưng tảạ i sảố hốạ  khốậ ng
thảốỳ  theố  giởá i  cuả ả  Phảậạ t,  cuữ ng  khốậ ng  thảốỳ  theố  giởá i  cuả ả
Thảần? Đieầu hốạ  thảốỳ hốảàn tốảàn lảà  nhưữ ng cảảnh tưởạ ng chảận
thưạ c trống khốậ ng giản vảậạ t chảố t nảàỳ cuả ả chuá ng tả, nhưng
lảạ i khốậ ng cốá  Thảần? Bởả i víà hốạ  đảữ  tieốn vảàố khốậ ng giản kieổu
dảạ ng dả vốả  rốầ i, lảà  khốậ ng giản mảà  cốn ngưởà i sinh tốầ n, lảà
híành thưá c  khốậ ng giản vảậạ t  chảố t  kieổu  dảạ ng nảàỳ  như cuả ả
chuá ng tả, cảá i hốạ  thảốỳ lảà  tíành huốố ng như vảậạ ỳ. Đảậỳ lảà  híành
thưá c tốầ n tảạ i khốậ ng giản dảạ ng nảàỳ mảà  tốậ i [đảng] giảảng.

Chuá ng tả cốà n cốá  nhưữ ng hốạ c vieận đảữ  hốả i  tốậ i  cảậu theố
nảàỳ: ‘Sinh meậạnh cuả ả cốn ngưởà i đeốn như theố  nảàố?’ Víà tốậ i
tưà ng bảàn đeốn bảản nguỳeận cuả ả vảậạ t chảố t, tốậ i cuữ ng giảảng mốậạ t
chuá t vảốn đeầ  nảàỳ. Mốạ i ngưởà i đưà ng chố rảằng tốậ i đảng giảảng
khốả hốạ c, Phảậạ t Phảáp bảố hảàm heố t thảảỳ. Trưởá c đảậỳ tốậ i đảữ
giảảng ‘bảản nguỳeận vảậạ t  chảố t’.  ‘Bảản nguỳeận’ lảà  gíà? Tốậ i  vảễn
chưả tưà ng giảảng chố mốạ i ngưởà i bảản nguỳeận cuả ả vảậạ t chảố t
lảà  gíà. Nhưng mảà , bảản nguỳeận cuả ả nhưữ ng thieận theổ  tố lởá n
khảác nhảu mảà  tốậ i vưà ả nốá i thíà khốậ ng theổ  giảảng. Theố  nhưng,
tốậ i  cốá  theổ  giảảng chố chư viạ  bảản nguỳeận cuả ả vảậạ t  chảố t vảà
sinh meậạnh tốầ n tảạ i  trống cảá c cảảnh giởá i  khảá c nhảu trống
thieận theổ  cuả ả chuá ng tả lảà  gíà. Kỳà  thưạ c, bảản nguỳeận cuả ả vảậạ t
chảố t  chíánh  lảà  nưởá c.  Nưởá c  —bảản  nguỳeận  cuả ả  vuữ  truạ —
khốậ ng phảả i nưởá c treận Trảá i Đảố t ngưởà i thưởà ng. Víà sảố nốá i
bảản  nguỳeận  cuả ả  vảậạ t  chảố t  lảà  nưởá c?  Mốễ i  khi  vảậạ t  chảố t  vi
quản nhảố t cuả ả cảá c tảầng thưá  khảá c nhảu đảạ t đeốn mốậạ t đieổm
nhảố t điạnh, thíà khốậ ng cốá  vảậạ t chảố t nưữ ả. Mảà  sảu khi khốậ ng
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cốà n vảậạ t chảố t nưữ ả, thíà hảạ t vảậạ t chảố t cuữ ng khốậ ng tốầ n tảạ i nưữ ả.
Xem xeá t tieốp seữ  phảá t hieậạn mốậạ t vảốn đeầ , phảá t hieậạn tốầ n tảạ i
mốậạ t lốảạ i lảạ p tưả  vảậạ t chảố t mảà  nhíàn khốậ ng thảốỳ, thưá  tíữnh tíữnh
ảốỳ, tốậ i thưởà ng gốạ i nốá  lảà  ‘tưả  thuả ỳ’, cuữ ng gốạ i lảà  ‘bảản nguỳeận’,
[lảà ] nưởá c khốậ ng cốá  sinh meậạnh. Chư viạ  neám vảàố đốá  mốậạ t
thưá  gíà đốá , nốá  seữ  khốậ ng cốá  theổ  hieậạn gởạ n sốá ng, chảốn đốậạ ng
ảậm thảnh cuữ ng seữ  khốậ ng khieốn nốá  gởạ n sốá ng, hốảàn tốảàn lảà
tíữnh chíả. Mảà  tốổ  thảành cảặn bảản nhảố t cuả ả vảậạ t chảố t, chíánh lảà
tưà  thưá  nưởá c nảàỳ.

Tốổ  thảành như theố  nảàố?  Trống vuữ  truạ  nảàỳ  cốá  Phảáp,
Phảáp nảàỳ chíánh lảà  Chảận-Thieậạn-Nhảễn mảà  chuá ng tốậ i giảảng,
chuả ng đảặạ c tíánh nảàỳ cuả ả vuữ  truạ  đem thưá  ‘nưởá c’ ảốỳ tốổ  thảành
lảạp  tưả  vảậạ t  chảố t  đởn  nhảố t  sở  khải  nhảố t,  vi  tieổu  nhảố t,
nguỳeận thuả ỳ nhảố t, cuữ ng cốá  theổ  gốạ i nốá  lảà  lảạp tưả  tốố i nguỳeận
thuả ỳ. Nhưng nốá  lảà  đởn nhảố t, nốá  khốậ ng lảà  gíà cảả , cuữ ng giốố ng
như mốậạ t  cảá i  bốạ t  nưởá c.  Vảậạ ỳ  thíà  gheáp hải  lảạp  tưả  nguỳeận
thuả ỳ lảạ i vởá i nhảu, thíà seữ  lảạ i tảạ ố thảành lảạ p tưả  nguỳeận thuả ỳ
lởá n hởn. Sảu đốá  lảạ i đem hải lảạp tưả  [lốảạ i] hởạ p hải thảành
mốậạ t kiả mảà  hởạ p thảành mốậạ t lảạp tưả  lởá n hởn chuá t. Cưá  khốậ ng
ngưà ng tốổ  hởạ p tieốp tuạ c theố , mốậạ t mảạ ch đeốn lảạp tưả  cảá c tảầng
thưá  khảá c  nhảu tốổ  hởạ p  thảành ngốảạ i  híành cảá c  chuả ng vảậạ t
chảố t,  sinh meậạnh, vảậạ t  chảố t,  khốậ ng khíá  vảà  nhưữ ng thưá  cảần
thieố t chố sinh tốầ n như ảánh sảáng, nưởá c, thởà i giản v.v. v.v.,
lảạp tưả  seữ  cốá  cảá c phưởng thưá c tốổ  hởạ p khảá c nhảu, mảà  hốậ m
nảỳ chuá ng tả gốạ i lảà  tríành tưạ  sảắp xeốp.

Tríành tưạ  sảắp xeốp cuả ả cảá c lảạp tưả  lảà  khảá c nhảu, vảậạ ỳ seữ
cảốu thảành neận cảá c vảậạ t chảố t beầ  mảặạ t trống cảảnh giởá i đốá  lảà
khảá c nhảu. Cưá  như vảậạ ỳ khốậ ng ngưà ng tưà  vi quản đeốn hốầ ng
quản mảà  tốổ  hởạ p thảành cảá c lảạp tưả  lởá n hởn, lảạp tưả  lởá n hởn,
cuốố i cuà ng tốổ  hởạ p thảành neutrinố, quảrk, đieậạn tưả , neutrốn,
hảạ t  nhảận  nguỳeận  tưả ,  nguỳeận  tưả ,  phảận  tưả  mảà  nhảận  lốảạ i
chuá ng tả hốậ m nảỳ bieố t đeốn. Tốổ  thảành đeốn vảậạ t chảố t beầ  mảặạ t
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mảà  chuá ng tả vảễn bieố t, mảữ i chố đeốn thieận theổ  tố lởá n hởn.
Mảà  khi vảậạ t chảố t beầ  mảặạ t tốổ  hởạ p đeốn bưởá c nảàỳ, thíà dố tríành
tưạ  sảắp xeốp cuả ả nốá  bieốn hốá ả đả dảạ ng, neận nhưữ ng vảậạ t chảố t
beầ  mảặạ t  nảàỳ  khảá c  bieậạ t  tưởng  đốố i  lởá n.  Nhưng  mảà ,  mốạ i
ngưởà i chuá ng tả đeầu bieố t, gốễ  ảốỳ, nốá  lảà  dố phảận tưả  tốổ  thảành;
sảắ t ảốỳ nốá  cuữ ng lảà  dố phảận tưả  tốổ  thảành; nhưạ ả cuữ ng lảà  dố
phảận tưả  tốổ  thảành. Bảố gốầ m cảả  nưởá c trống khốậ ng giản cuả ả
chuá ng tả, nốá  cuữ ng lảà  dố nưởá c vi quản hởn tốổ  hởạ p thảành
lảạ p  tưả  lởá n  hởn  rốầ i  cảốu  thảành  phảận  tưả  nưởá c.  Vảậạ ỳ  neận
chuá ng tốậ i giảảng rảằng, nốá  đảữ  lảà  tưà  [vảậạ t chảố t] vi quản hởn tốổ
thảành vảậạ t  chảố t beầ  mảặạ t,  chố neận tốậ i chố mốạ i ngưởà i bieố t,
tốảàn bốậạ  vuữ  truạ  mảà  chuá ng tả cốá  theổ  nhảậạ n thưá c đưởạ c nảàỳ,
chíánh lảà  dố nưởá c cảốu thảành. Mảà  lốảạ i nưởá c kiả lảà  cốá  mảậạ t đốậạ
cưạ c  lởá n,  cảặn bảản chíánh lảà  nưởá c  bảố t  đốậạ ng,  lảà  dố nốá  cảốu
thảành.

Mốạ i ngưởà i cốá  leữ  tưà ng nghe cốổ  đảạ i cốá  ngưởà i keổ  chuỳeậạn
thảần thốảạ i. Rảằng cốá  ngưởà i tu Đảạ ố, lảốỳ đảá  eáp rả nưởá c. Tốậ i
bảả ố mốạ i ngưởà i nảàỳ, thốảạ t nghe dưởà ng như duà ng tư duỳ
quản nieậạm cốn ngưởà i chuá ng tả hieậạn nảỳ, duà ng khốả hốạ c
hieậạn nảỳ thíà khốậ ng giảả i thíách nốổ i. Hốạ  chố rảằng chư viạ đảng
keổ  chuỳeậạn thảần thốảạ i, Chuỳeậạn Nghíàn Leả  Mốậạ t Đeậm. Tốậ i chố
mốạ i ngưởà i bieố t, vieậạ c đốá  heố t sưá c xảá c thưạ c. Víà heố t thảảỳ vảậạ t
chảố t đeầu dố nưởá c cảốu thảành. Ngảỳ cảả  sảắ t theáp cuữ ng cốá  theổ
eáp rả nưởá c, thảậạ m chíá cốá  theổ  hốá ả giảả i thảành nưởá c, vảậạ t chảố t
cưá ng rảắn đeốn mảốỳ thíà lảạ p tưả  cở bảản cuả ả nốá  cuữ ng đeầu bảắ t
nguốầ n tưà  nưởá c. Neốu như tưà  gốá c đốậạ  nảàỳ mảà  lỳá  giảả i Phảậạ t
Phảáp thảần thốậ ng,  thíà  tốậ i  nghíữ  seữ  khốậ ng khốá  lỳá  giảả i,  Nốá
chíánh lảà  cốá  uỳ lưạ c lởá n như vảậạ ỳ, Nốá  lảà  cốá  theổ  khieốn chuá ng
quảỳ trởả  veầ  vảậạ t chảố t nguỳeận thuả ỳ. Lốảạ i híành thưá c mảà  tốậ i
vưà ả giảảng, nốá  lảà  cốá  tíánh thưá  bảậạ c, trống cảá c tảầng thưá  tố lởá n
khảác nhảu cốá  cảá c lốảạ i ‘nưởá c’ khảá c nhảu như vảậạ ỳ.
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Chuá ng  tốậ i  cốà n  phảá t  hieậạn  mốậạ t  vảốn  đeầ ,  như  tốậ i  vưà ả
giảảng đốá , nưởá c cuả ả chuá ng tả cuữ ng lảà  tưà  nưởá c rảố t vi quản
kiả tốổ  thảành mốậạ t tảầng lảạp tưả  lởá n hởn, cuốố i cuà ng tốổ  thảành
phảận tưả  nưởá c, cảốu thảành neận nưởá c trống theố  giởá i nảàỳ cuả ả
chuá ng tả.  Vảậạ ỳ  thíà,  nưởá c  bảản  nguỳeận  cảá c  tảầng thưá  khảá c
nhảu kiả phảả i chảặng lảạ i cốá  theổ  tốổ  thảành mốậạ t tảầng lảạp tưả
lởá n hởn số vởá i theố  giởá i vảậạ t chảố t nhảận lốảạ i? Sảu đốá  lảạ i tốổ
thảành nưởá c cuả ả nốá  [ởả  tảầng ảốỳ]. Kỳà  thưạ c, tốậ i vưà ả giảảng rốầ i,
tốậ i nốá i rảằng vuữ  truạ  nảàỳ, vuữ  truạ  cuốố i cuà ng lảà  gíà thíà tốậ i khốậ ng
theổ  giảảng. Tuỳ nhieận, tốậ i cốá  theổ  chố mốạ i ngưởà i bieố t, trống
cảá c tảầng thưá  khảá c nhảu tốầ n tảạ i cảá c bảản nguỳeận vảậạ t chảố t
khảá c  nhảu,  nghíữả  tốầ n  tảạ i  bảản  nguỳeận  vảậạ t  chảố t  lảà  nưởá c
khảá c nhảu. Cảàng leận cảố, mảậạ t đốậạ  cuả ả nưởá c kiả cảàng lởá n.
Nốá  cốá  theổ  tốổ  thảành lảạ p tưả  khảá c nhảu, nưởá c khảá c nhảu,
sinh meậạnh khảá c nhảu cuả ả cảá c khốậ ng giản khảá c nhảu. Mốạ i
ngưởà i bieố t đảốỳ, thảận theổ  ngưởà i, sảắ t theáp, heố t thảảỳ đeầu lảà
sinh meậạnh vảà  vảậạ t theổ  trống khốậ ng giản chuá ng tả. Ngảỳ cảả
sinh meậạnh mảà  chuá ng tả vảễn bieố t,  mảà  cốn ngưởà i  cốá  theổ
tieốp xuá c đưởạ c, sinh meậạnh mảà  cốn ngưởà i cốá  theổ  thảốỳ đưởạ c
bảằng mảắ t, kỳà  thưạ c cuữ ng lảà  bảắ t nguốầ n tưà  nưởá c nảàỳ, chảẳng
quả lảà  nưởá c cuả ả theố  giởá i ngưởà i thưởà ng. Chíánh lảà  nưởá c ởả
beầ  mảặạ t  nhảố t chuá ng tả, thưá  nưởá c nởi nhảận lốảạ i  dố nưởá c
bảản nguỳeận bảố t đốậạ ng kiả tốổ  hởạ p thảành. Khốảảng cảá ch nảàỳ
đảữ  rảố t lởá n rốầ i. Mảà  sinh meậạnh vảà  vảậạ t chảố t mảà  mảắ t ngưởà i
chuá ng tả cốá  theổ  thảốỳ đưởạ c cuữ ng lảà  dố nưởá c nảàỳ tốổ  thảành.
Mốạ i ngưởà i đeầu bieố t lảá  rảu nảàỳ, chư viạ duà ng tảỳ vốà  đi vốà  lảạ i,
thíà  cuốố i  cuà ng chảẳng cốà n gíà,  đeầu lảà  nưởá c.  Hốả quảả  cuữ ng
như vảậạỳ. Cảá c nhảà  khốả hốạ c hieậạn nảỳ nốá i rảằng, 70% thảận
theổ  ngưởà i lảà  nưởá c. Nhưng hốạ  vảễn khốậ ng bieố t rảằng ngảỳ cảả
xưởng,  tốá c  cuữ ng đeầu  dố phảận tưả  nưởá c  tốổ  thảành,  chảẳng
quả nhưữ ng thưá  nảàỳ  đưởạ c  cảốu  thảành bởả i  cảá c  lảạ p  tưả  dố
nưởá c ởả  vi quản hởn tốổ  hởạ p thảành, thảậạ t rả đeầu lảà  nưởá c. Chíả
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lảà  cảá c lảạ p tưả  vi quản hởn cảốu thảành neận heố t thảảỳ mốạ i thưá
trống khốậ ng giản vảậạ t chảố t nảàỳ cuả ả chuá ng tả, đeầu lảà  nưởá c
tốổ  hởạ p thảành.

Vảậạ t chảố t vi quản nảàỳ, cốá  theổ  tốổ  thảành cảá c vảậạ t chảố t beầ
mảặạ t  khảá c nhảu, chíánh lảà  dố tríành tưạ  sảắp xeốp khảá c nhảu
cuả ả lảạ p tưả  mảà  rả.  Neốu như chư viạ  cốá  theổ  lảàm ảảố thuảậạ t,
đưởng nhieận quảá  khưá  cốá  rảố t nhieầu ngưởà i lảàm ảảố thuảậạ t,
bieốn nưởá c thảành bảặng, hảỳ lảà  bieốn mốậạ t vảậạ t theổ  nảàỳ thảành
vảậạ t theổ  khảá c. Nghe cốá  veả  rảố t huỳeần [hốảặạ c], kỳà  thưạ c khốậ ng
huỳeần [hốảặạ c] chuá t nảàố. Neốu chư viạ cốá  theổ  thảỳ đốổ i tríành
tưạ  sảắp xeốp cảá c phảận tưả  cuả ả nốá , thíà nốá  đảữ  lảà  thưá  khảá c rốầ i.
Vảậạ ỳ thíà lảàm sảố cốá  theổ  cảả i bieốn híành dảạ ng beầ  mảặạ t cuả ả vảậạ t
chảố t? Đưởng nhieận híành dảạ ng thíà  cảàng deễ  cảả i bieốn, mốậạ t
khi híành dảạ ng cảả i  bieốn thíà  đảữ  lảà  thưá  khảá c rốầ i. Chư Phảậạ t
Đảạ ố Thảần tảầng thưá  cảàng cảố, hốạ  cảàng cốá  mảng theố uỳ lưạ c
như vảậạỳ. Mốạ i ngưởà i đeầu bieố t, cốn ngưởà i vốậ  cuà ng ỳeốu keám,
ỳeốu keám đeốn mưá c đốậạ  nảàố? Ngưởà i tả mảà  muốố n hốảàn thảành
mốậạ t vieậạ c, lảàm mốậạ t vieậạ c, thíà phảả i tưạ  míành đốậạ ng tảỳ đốậạ ng
chảận, phảả i quả lảố đốậạ ng theổ  lưạ c cuả ả míành đeổ  lảàm chố nốá
xống. Nhưng Phảậạ t thíà khốậ ng cảần, Phảậạ t chíả cảần [duà ng] tư
tưởả ng, nghíữ lảà  đưởạ c rốầ i. Víà Phảậạ t cốá  rảố t nhieầu thảần thốậ ng,
cốá  rảố t nhieầu cốậ ng nảặng, bảản thảận ÔÔ ng cốà n cốá  cốậ ng mảạ nh
meữ .  Mốễ i  vi  lảạ p cuả ả  cốậ ng ảốỳ đeầu lảà  híành tưởạ ng cuả ả bảản
thảận ÔÔ ng, vi lảạp ảốỳ lảạ i lảà  dố lảạ p [tưả ] vi quản hởn tốổ  thảành,
đeầu lảà  híành tưởạ ng cuả ả ÔÔ ng. Chư viạ nghíữ xem, khi ÔÔ ng vưà ả
nghíữ thíà cốậ ng kiả lieần xuảố t rả rốầ i. ỞỞ  mưá c cưạ c vi quản đeầu
đảng cảả i bieốn keố t cảốu cuả ả lảạp tưả  cảá c tảầng thưá  khảá c nhảu,
[cốà n]  thởà i  giản  lảạ i  lảà  duà ng  thởà i  giản  cuả ả  khốậ ng  giản
nhảnh nhảố t, trống nhảáỳ mảắ t lảà  lảàm xống rốầ i. Phảậạ t lảàm cảá c
vieậạ c heố t sưá c nhảnh, khốậ ng chiạu hảạ n cheố  cuả ả thởà i giản vảà
khốậ ng giản nảàỳ cuả ả  chuá ng tả.  Trống nhảáỳ mảắ t  ÔÔ ng [cốá
theổ ]  cảả i  bieốn vảậạ t  theổ  thảành thưá  khảá c tưà  neần tảảng nhảố t.
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Đảậỳ chíánh lảà  nguỳeận lỳá  cuả ả Phảậạ t Phảáp thảần thốậ ng khởả i tảá c
duạ ng.  Víà  sảố Phảậạ t  nghíữ  mốậạ t  cảá i  lảà  nốá  {vảậạ t  theổ }  lieần  cảả i
bieốn? Khi Phảậạ t nghíữ tưởả ng, vốậ  sốố  lảạp tưả  cốậ ng vảà  vốậ  lưởạ ng
tríá hueậạ , lieần đốầ ng thởà i cảả i bieốn ởả  cảá c tảầng thưá , chíảnh theổ
cuữ ng đảng cảả i bieốn heố t thảảỳ nhưữ ng gíà muốố n lảàm, nhưữ ng
hảạ t cốậ ng lởá n hởn cuả ả ÔÔ ng cuữ ng đảng cảả i bieốn beầ  mảặạ t cuả ả
nốá  {vảậạ t theổ }. Mốễ i vảậạ t theổ , tưà  lảạp tưả  cở bảản nhảố t cuả ả nốá  chố
đeốn lảạ p tưả  beầ  mảặạ t, đeầu đưởạ c cốậ ng cuả ả ÔÔ ng tưà  vi quản đeốn
beầ  mảặạ t  đốầ ng  thởà i  cảả i  bieốn.  Vảà  ÔÔ ng  cốá  theổ  bieốn  [hốá ả]
nhưữ ng vieậạ c  ảốỳ  trống nhảáỳ  mảắ t,  trống nhảáỳ  mảắ t  lảà  lảàm
xống. Tưà  khốậ ng đeốn cốá , ÔÔ ng cốá  theổ  tưà  nhưữ ng phảận tưả , lảạp
tưả  tốầ n tảạ i trống khốậ ng khíá tốổ  hởạ p thảành nhưữ ng vảậạ t theổ  mảà
chư viạ cốá  theổ  nhíàn thảốỳ đưởạ c, đảậỳ chíánh lảà  tưà  khốậ ng đeốn
cốá . Tảạ i  sảố Phảậạ t Phảáp thảần thốậ ng cốá  lưạ c lưởạ ng lởá n như
vảậạ ỳ? Khốả hốạ c kỳữ  thuảậạ t cuả ả nhảận lốảạ i víữnh vieễn khốậ ng đảạ t
đưởạ c đeốn đieổm nảàỳ.

Lưạ c lưởạ ng cuả ả Phảậạ t Phảáp, lốảà i ngưởà i khốậ ng theổ  thốậ ng
quả thuả  đốảạ n  khốả hốạ c  kỳữ  thuảậạ t  mảà  đảạ t  tởá i,  lảà  víà  cốn
ngưởà i khốậ ng theổ  khieốn đảạ ố đưá c thảặng hốả theố cuà ng sưạ
phảá t trieổn cuả ả khốả hốạ c kỳữ  thuảậạ t,  đốá  lảà  khốậ ng theổ .  Hởn
nưữ ả  ngưởà i  tả  khi  phảá t  trieổn  khốả hốạ c  kỳữ  thuảậạ t  đeầu  lảà
mảng theố tảậm chảốp trưởá c rảố t mảạ nh muốố n hốảàn thảành
vieậạ c [nảàố đốá ], cốà n trảá i ngưởạ c vởá i Phảáp Lỳá  vuữ  truạ  nảàỳ, dố
vảậạ ỳ tảậm tíánh khốậ ng theổ  đảạ t đeốn cảố như vảậạ ỳ. Hởn nưữ ả cốn
ngưởà i  cốà n cốá  rảố t  nhieầu rảố t  nhieầu thảố t  tíành luạ c duạ c,  cảá c
chuả ng tảậm chảốp trưởá c,  tảậm trảnh đảốu,  tảậm tảậạ t  đốố ,  tảậm
hốản hỳả,  tảậm thảm, v.v.  Neốu  thảậạ t  sưạ  cốá  đưởạ c  thuả  đốảạ n
khốả hốạ c kỳữ  thuảậạ t cảố nhưởà ng ảốỳ, thíà vuữ  truạ  nảàỳ seữ  [cốá ]
chieốn trảnh giưữ ả cảá c víà  sảố, đảạ i chieốn vuữ  truạ  thưạ c sưạ  seữ
xảảỳ  rả.  Nhưng chư Phảậạ t  Đảạ ố Thảần khốậ ng heầ  chố pheáp,
tuỳeậạ t đốố i khốậ ng theổ  đeổ  cốn ngưởà i tởá i [gảậỳ] hốạ ả lốảạ n vuữ
truạ , dố vảậạ ỳ Thảần đảng cheố  ưởá c nhảận lốảạ i. Khốậ ng chố pheáp
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nhảận lốảạ i đảạ ố đưá c khốậ ng đeầ  cảố mảà  thuả  đốảạ n khốả hốạ c kỳữ
thuảậạ t lảạ i đảạ t đeốn cảố như vảậạ ỳ, tuỳeậạ t đốố i khốậ ng theổ  nảàố.

Tốậ i thưởà ng giảảng rảằng, nhảận lốảạ i lảà  trảả i quả cảá c thởà i
kỳà  liạch sưả  khảá c nhảu mảà  phảá t trieổn tởá i hốậ m nảỳ, nốá i cảá ch
khảác,  cốá  rảố t  nhieầu rảố t  nhieầu lảần nhảận lốảạ i  trảả i  quả cảá c
kieốp nảạ n trống [thởà i kỳà ] liạch sưả  khảá c nhảu mảà  biạ huả ỳ dieậạ t,
sảu đốá  lảạ i sảản sinh nhảận lốảạ i mởá i, trảả i quả nhưữ ng chu kỳà
khảá c nhảu như theố  mảà  bieốn hốá ả tởá i nảỳ. Tảạ i sảố vảậạ ỳ? Giởá i
tu luỳeậạn đeầu phảá t hieậạn mốậạ t tíành huốố ng theố  nảàỳ: Mốễ i khi
nhảận lốảạ i rởi vảàố tíành trảạ ng nguỳ hieổm hốảặạ c khi biạ liạch sưả
đảàố thảả i, đeầu lảà  luá c đảạ ố đưá c nhảận lốảạ i cưạ c kỳà  bảạ i hốảạ i. Cốá
ngưởà i nốá i vảặn hốá ả Hỳ Lảạp tốố t đeạp theố  nảàỳ theố  kiả, nhưng
ngưởà i đi đảậu rốầ i? Nhưng hieậạn nảỳ cốá  theổ  tưà  vảặn hốá ả Hỳ
Lảạ p phảá t hieậạn mốậạ t vảốn đeầ : Vảặn hốá ả lưu lảạ i tưà  vảặn hốá ả Hỳ
Lảạ p chảắ c  chảắn lảà  nhưữ ng gíà  neần vảặn  minh Hỳ Lảạ p phảá t
trieổn thởà i kỳà  cuốố i cuà ng lưu lảạ i, chuá ng tả phảá t hieậạn trống
đốá  cốá  nhưữ ng thưá  đốầ ng tíánh luỳeốn ảá i, lốảạ n tíành duạ c, hởn
nưữ ả cuốậạ c sốố ng heố t sưá c xả xíả, huả  bảạ i, heố t sưá c truạ ỳ lảạ c, thảốỳ
rảằng nhảận lốảạ i đốá  đảữ  rảố t bảạ i hốảạ i rốầ i. Víà sảố nốá  tieậu mảố t?
Chíánh víà đảạ ố đưá c cuả ả nốá  khốậ ng đưởạ c nưữ ả. Cốn ngưởà i ảốỳ,
chíả cốá  ngốảạ i híành cuả ả lốảà i ngưởà i thíà khốậ ng theổ  nốá i hốạ  lảà
ngưởà i. Quỳả  kiả tảạ i sảố khốậ ng gốạ i nốá  lảà  ngưởà i? Nốá  chíả lảà  íát
hởn chư viạ mốậạ t tảầng lảạ p tưả . Vảậạ ỳ cốn khíả, tinh tinh kiả tảạ i
sảố khốậ ng theổ  gốạ i  nốá  lảà  ngưởà i?  Víà  ngưởà i  khốậ ng chíả  cốá
thảận theổ  vảà  tưá  chi, mảà  cốà n cốá  quỳ phảạ m đảạ ố đưá c, quản
nieậạm đảạ ố đưá c cuả ả ngưởà i. Ngưởà i mảà  mảố t đi quản nieậạm đảạ ố
đưá c cuả ả ngưởà i, đảánh mảố t quỳ phảạ m đảạ ố đưá c cuả ả ngưởà i,
đảánh mảố t  chuảổn  tảắ c  lảàm ngưởà i,  thíà  hốạ  khốậ ng lảà  ngưởà i
nưữ ả. Dố đốá  xảữ  hốậạ i nhảận lốảạ i hốậ m nảỳ, tốậ i cốá  theổ  nốá i thảẳng
vởá i mốạ i ngưởà i rảằng, Thảần đảữ  khốậ ng cối hốạ  lảà  ngưởà i nưữ ả.
Chư viạ nghíữ xem, nhảận lốảạ i cốà n khốậ ng [trống tíành trảạng]
nguỳ hieổm sảố? [Đieầu mảà ] chíánh phuả  chố pheáp, quốố c giả
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chố pheáp, dảận tốậạ c chố pheáp, thảậạ m chíá trống cảảnh giởá i tư
tưởả ng cuả ả chư viạ,  ỳá  thưá c cuả ả chư viạ,  chư viạ  cốậ ng nhảậạ n,
[nhưng] nốá  khốậ ng nhảố t điạnh lảà  tốố t. Chố neận chư viạ  hảữỳ
nhíàn xảữ  hốậạ i hốậ m nảỳ, huá t híát, buốậ n bảán, sảản xuảố t mả tuá ỳ,
chuỳeổn đốổ i giởá i tíánh, đốầ ng tíánh luỳeốn ảá i, giảả i phốá ng tíành
duạ c,  xảữ  hốậạ i  đen, hieậạn rả khốậ ng dưá t.  Tưạ  tư vảà  duạ c  vốạ ng
khieốn  ngưởà i  tả  cối  nhảu như  keả  điạch,  khốậ ng  cốà n  chuá t
chíánh nieậạm nảàố. Cảá c lốảạ i hieậạn tưởạ ng bảạ i hốảạ i trống xảữ  hốậạ i
nhảận lốảạ i đảậu đảậu cuữ ng gảặạ p, trống cảá c ngảành ngheầ  nảàố lảà
ngheậạ  thuảậạ t phảá i hieậạn đảạ i, nảàố lảà  rốck ảnd rốll, mả tíánh đảạ i
phảá t  treận  cảá c  sảận  bốá ng  v.v.  Đảữ  xuỳeận  suốố t  tảố t  cảả  cảá c
phưởng dieậạn cuả ả tốảàn bốậạ  xảữ  hốậạ i. Nhảận tảậm trởả  neận xảốu đảữ
khieốn quản nieậạm phảá t sinh bieốn hốá ả phảản đảảố: tốố t thíà chố
lảà  xảốu, xảốu thíà chố lảà  tốố t; quản nieậạm cuả ả cốn ngưởà i đeầu
phảản  đảảố  lảạ i  rốầ i.  Trảnh  giảành  tieần  tảà i  dảnh  lởạ i,  tuỳeận
dưởng  trieố t  hốạ c  đảốu  trảnh,  đảạ i  cả  xảữ  hốậạ i  đen  leố  leận
nhưữ ng nởi thảnh nhảữ . Chư viạ nốá i đi đảậỳ cốà n lảà  nhảận lốảạ i
khốậ ng?

Hieậạn nảỳ tốậ i thảốỳ hốạ c sinh trung hốạ c mảặạ c quảần, thảắ t
lưng thíà  [treễ  đeốn] mốậ ng, treận đuà i cốà n treố cảá c thưá  luả ng
lảẳng như khuá c  ruốậạ t.  Thảắ t  lưng cốà n thốà ng rả mốậạ t  đốảạ n,
đảầu thíà  cảạ ố nhảẵn thíán hải beận, phíáả treận trốậ ng như mảá i
hieận. Cốà n cốá  ngưởà i chíả đeổ  mốậạ t hảàng tốá c ởả  giưữ ả trốậ ng như
quỳả,  hốạ  thảốỳ  theố  lảà  đeạp.  Nhưng  trốậ ng  hốạ  cốá  đeạp  hảỳ
khốậ ng? Nhíàn kỳữ  thíà hốạ  khốậ ng cốá  chuá t khảá i nieậạm thảổm mỳữ
nảàố. Phuạ  nưữ  mảặạ c trảng phuạ c mảàu đen, đeổ  nhưữ ng kieổu tốá c
mả tíánh, khuốậ n mảặạ t  cưá ng đở như quỳả  cốữ i  ảậm. Chíánh lảà
quản nieậạm cốn ngưởà i  đảữ  đảảố  lốậạ n,  dố mả gảậỳ  hốạ ả  lốảạ n
nhảận lốảạ i cối nhưữ ng thưá  đen tốố i u ảám trởả  thảành đeạp.

Hốậ m nốạ  tốậ i đảữ  giảảng, đốầ  chởi ỳeậu mả quỳả  quảá i, cảàng
xảốu, cảàng hung [tởạ n] thíà bảán cảàng chảạỳ, nhưữ ng cốn buá p beậ
xinh đeạp thíà  khốậ ng ải muả. Quản nieậạm cốn ngưởà i hốảàn
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tốảàn bieốn đốổ i rốầ i. Mốạ i ngưởà i nghíữ xem nốá  chảẳng đảáng sởạ
sảố? Sưạ  phảá t trieổn cuả ả xảữ  hốậạ i nhảận lốảạ i xảá c thưạ c lảà  cốá  tíánh
chu kỳà. Nhảận lốảạ i neốu muốố n trảánh sưạ  vieậạ c ảốỳ phảá t sinh,
thíà  chíả  cốá  mốậạ t  bieậạn phảáp,  chíánh lảà  duỳ hốậạ  đảạ ố đưá c cốn
ngưởà i. Mốạ i ngưởà i thảốỳ đảốỳ, xảữ  hốậạ i hieậạn nảỳ vảốn đeầ  hieậạn rả
khốậ ng dưá t,  khốậ ng chíánh phuả  nảàố giảả i quỳeố t nốổ i. Vảốn đeầ
dảận tốậạ c,  vảốn đeầ  giưữ ả quốố c  giả vởá i  quốố c  giả,  mảậu thuảễn
giưữ ả cảá c dảận tốậạ c, mảậu thuảễn nốậạ i bốậạ  cảá c dảận tốậạ c, rảố t nhieầu
rảố t nhieầu nguỳeận nhảận ởả  cảá c phưởng dieậạn gảậỳ phảạ m tốậạ i
trống xảữ  hốậạ i, chíánh phuả  nảàố cuữ ng đảu đảầu, khốậ ng ải giảả i
quỳeố t đưởạ c. Tảạ i sảố khốậ ng giảả i quỳeố t đưởạ c? Víà bieậạn phảáp
cuả ả hốạ  đeầu chíả lảà  tưà  hieậạn tưởạ ng mảà  giảả i quỳeố t hieậạn tưởạ ng.
Nhưng khi hieậạn tưởạ ng nảàỳ biạ  ưá c cheố  đưởạ c rốầ i,  thíà  ngảỳ
sảu đốá  lảạ i xuảố t hieậạn hieậạn tưởạ ng bảố t hảảố hởn. Cảá c viạ lảạ i đi
cheố  ưởá c nốá , rốầ i nốá  lảạ i xuảố t hieậạn hieậạn tưởạ ng bảố t hảảố hởn
nưữ ả. Luảậạ t phảáp dố cốn ngưởà i đảặạ t rả chíánh lảà  đảng hảạ n cheố
mốậạ t cảá ch mảáỳ mốá c cốn ngưởà i, phống beố  cốn ngưởà i, gốầ m
cảả  ngưởà i cheố  điạnh rả luảậạ t phảáp trống đốá . Cốn ngưởà i đảng
khốậ ng ngưà ng phống beố  chíánh míành, phống beố  tởá i phống
beố  lui cuốố i cuà ng phống beố  cốn ngưởà i đeốn mưá c khốậ ng cốà n
chuá t lốố i thốảá t nảàố. Luảậạ t phảáp đưởạ c điạnh rả quảá  nhieầu rốầ i,
ngưởà i tả đeầu biạ quảản giốố ng như đốậạ ng vảậạ t, khốậ ng cốà n lốố i
thốảá t nưữ ả, khốậ ng ải nghíữ rả đưởạ c bieậạn phảáp nảàố.

Nhưng tốậ i  chố mốạ i  ngưởà i  bieố t,  kỳà  thưạ c  cảặn nguỳeận
mốạ i thưá  bảố t hảảố cuả ả nhảận lốảạ i  chíánh lảà  víà  đảạ ố đưá c cốn
ngưởà i bảạ i hốảạ i rốầ i. Neốu khốậ ng bảắ t tảỳ tưà  chốễ  nảàỳ thíà vảốn
đeầ  gíà nhảận lốảạ i cuữ ng khốậ ng giảả i quỳeố t đưởạ c; neốu bảắ t tảỳ
lảàm tưà  vảốn đeầ  nảàỳ thíà vảốn đeầ  gíà nhảận lốảạ i cuữ ng cốá  theổ  giảả i
quỳeố t  đưởạ c.  Lảà  vảốn đeầ  nảàỳ phảả i  khốậ ng? Mốạ i  ngưởà i  thưả
nghíữ xem. Mốễ i ngưởà i đeầu tưà  nốậạ i tảậm ỳeậu cảầu tưạ  míành lảàm
ngưởà i tốố t, đeầu cốá  theổ  ưởá c thuá c chíánh míành, lảàm gíà cuữ ng
nghíữ đeốn ngưởà i khảá c, khốậ ng lảàm hảạ i ngưởà i khảá c, nghíữ tởá i
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rảằng ngưởà i khảá c cốá  theổ  chiạu đưạ ng chảặng, thíà chư viạ nghíữ
xem xảữ  hốậạ i đốá  seữ  như theố  nảàố. Cốà n cảần luảậạ t phảáp gíà nưữ ả?
Cốà n cảần cảảnh sảá t khốậ ng? Ngưởà i tả đeầu đảng tưạ  ưởá c thuá c
tưạ  quảản chíánh míành. Cốà n tuỳeận truỳeần chíánh triạ vảà  cải triạ
bảằng sưá c mảạ nh đeầu khốậ ng theổ  khieốn đảạ ố đưá c hốầ i thảặng,
ngưởạ c lảạ i cốà n teậạ  hởn. Theố  giởá i  phảá t trieổn đeốn ngảàỳ nảỳ
mốạ i ngưởà i đeầu cảảm thảốỳ phảáp cheố  rảố t tốố t, kỳà  thưạ c đốá  lảà
bieậạn phảáp khi khốậ ng cốà n bieậạn phảáp nảàố nưữ ả. Nhảận lốảạ i
quả  mảốỳ  nghíàn  nảặm  phảá t  trieổn  tởá i  nảỳ,  quảá  khưá  đeầu
khốậ ng cốá  nhieầu luảậạ t phảáp theố  nảàỳ đeổ  quảản cốn ngưởà i. Chíả
cốá  vưởng phảáp đởn giảản, tieậu chuảổn đố lưởà ng tốố t xảốu lảà
‘đưá c’. Nhưng đảạ ố đưá c ngưởà i xưả cảố thưởạ ng hởn nhieầu số
vởá i hieậạn nảỳ. Ngưởà i hieậạn nảỳ cảảm thảốỳ ngưởà i xưả khốậ ng
tốố t, kỳà  thưạ c đốá  lảà  víà  cảá c viạ  đưá ng treận quản nieậạm đảữ  bảạ i
hốảạ i cuả ả ngưởà i hieậạn nảỳ mảà  nhíàn nhảậạ n ngưởà i xưả. Ngưởà i
quảá  khưá  khốậ ng heầ  keám thốậ ng minh hởn ngưởà i hieậạn nảỳ
chuá t nảàố. Bốậạ  phảậạ n đảạ i nảữố cốá  theổ  sưả  duạ ng đưởạ c cuả ả cốn
ngưởà i xưả nảỳ khốậ ng heầ  lởá n theậm chuá t nảàố. Chíả  lảà  cốn
ngưởà i  chuá ng tả  hieậạn  nảỳ cảảm thảốỳ míành thảậạ t  xuảố t  sảắ c,
cảảm thảốỳ míành thảậạ t thốậ ng minh.

Sưạ  phảá t  trieổn  cuả ả  xảữ  hốậạ i  cuữ ng lảà  Thảần  ản bảà i,  chố
pheáp cảá c viạ phảá t trieổn đeốn bưởá c nảàỳ rốầ i xuảố t hieậạn cở khíá
hieậạn đảạ i hốá ả, thieố t biạ hieậạn đảạ i hốá ả, cốậ ng cuạ  sinh hốảạ t hieậạn
đảạ i hốá ả. Ngưởà i xưả khốậ ng nghíữ đeốn vieậạ c tảạ ố rả chuá ng sảố?
Chíả lảà  Thảần khốậ ng cốá  ản bảà i ởả  bưởá c đốá . Ngưởà i hieậạn đảạ i
khốậ ng heầ  thốậ ng minh hởn ngưởà i  xưả chuá t  nảàố.  Nhưng
[đởà i sốố ng] vảậạ t chảố t nảàỳ cảàng phảá t trieổn, thốậ ng thưởà ng cốn
ngưởà i lảạ i cảàng biạ hảữm vảàố cảá i hieậạn thưạ c vảậạ t chảố t nảàỳ. Cảảm
thảốỳ đieầu nảàỳ thảậạ t xuảố t sảắ c, ngưởà i xưả khốậ ng tảạ ố rả đưởạ c,
ngưởà i hieậạn đảạ i chuá ng tả đeầu bảắ t kiạp thảần tieận rốầ i. Hốậ m
quả đi mảáỳ bảỳ tưà  Chảậu AÔ u sảng Chảậu Mỳữ, theố kiạp như
thảần tieận rốầ i. Tốậ i chố mốạ i ngưởà i hảỳ, nởi vuữ  truạ  bảố lả nảàỳ,
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heố t thảảỳ thưá  ảốỳ đảữ  cốá  tưà  lảậu. Trống nhưữ ng theố  giởá i khảá c
đảữ  cốá  lảậu rốầ i. Ngưởà i khốậ ng cốà n tốố t nưữ ả vảà  rởá t xuốố ng, rởá t
xuốố ng đeốn chốễ  nhảận lốảạ i đảậỳ, rởá t xuốố ng đeốn Trảá i Đảố t nảàỳ.
Trống tư tưởả ng cuả ả ngưởà i tả tốầ n tảạ i ỳá  thưá c tieận thieận, chíả
lảà  bảản thảận khốậ ng bieố t. Nảàố lảà  ‘thốậ ng quả thuả  đốảạ n khốả
hốạ c kỳữ  thuảậạ t’, nảàố lảà  ‘khốả hốạ c kỳữ  thuảậạ t chuá ng míành tieận
tieốn rả sảố’, lảàm rả nảàố lảà  ‘mảáỳ bảỳ’, ‘xe hởi’, nảàố lảà  ‘cảá c
thưá  hieậạn đảạ i hốá ả’. Kỳà  thưạ c, tốậ i nốá i vởá i mốạ i ngưởà i, chảẳng
quả chíả lảà  nhưữ ng thưá  trưởá c kiả lưu tốầ n trống ỳá  thưá c cảá c
viạ,  [nảỳ]  trống đốố ng rảá c  nảàỳ  cảá c  viạ  lảạ i  sưả  duạ ng rảá c,  sưả
duạ ng nhưữ ng vảậạ t chảố t thốậ  thảáố beầ  mảặạ t nhảố t rốầ i lảạ i lảàm rả
[chuá ng], cốn ngưởà i vảễn cảảm thảốỳ khảá  lảắm. Đưởng nhieận
nhảận lốảạ i chíánh lảà  đảữ  rởá t xuốố ng như vảậạỳ, bởả i víà hốạ  khốậ ng
cốà n tốố t nưữ ả mảà , rởá t đeốn bưởá c nảàỳ, khốổ  ảốỳ, cốn ngưởà i phảả i
chiạu. Vảậạ ỳ thíà sưạ  phảá t trieổn cuả ả nhảận lốảạ i khốậ ng theổ  lảà  tưạ
cốn ngưởà i muốố n phảá t trieổn theố  nảàố lieần phảá t trieổn theố  ảốỳ,
muốố n gíà  lảàm nảốỳ. Ngưởà i tả muốố n lảàm theố  nảàố cảảm thảốỳ
thốảả i mảá i lảà  đưởạ c, đieầu đốá  tuỳeậạ t đốố i khốậ ng đưởạ c; dố đốá
cốn ngưởà i [đảng trống tíành trảạng] nguỳ hieổm. Ngưởà i nảàỳ
nốá i veầ  kieốp nảạ n, ngưởà i kiả nốá i veầ  kieốp nảạ n; tốậ i xưả nảỳ
khốậ ng giảảng vieậạ c nảàỳ, cuữ ng khốậ ng íách gíà. Cốá  hảỳ khốậ ng tốậ i
cuữ ng khốậ ng bảàn đeốn. Cốá , thíà cuữ ng khốậ ng quản heậạ  gíà đeốn
ngưởà i tu luỳeậạn, ngưởà i tốố t chuá ng tả. Nhưng mảà  chuá ng tốậ i
thưạ c sưạ  thảốỳ rảằng cốn ngưởà i phảá t trieổn đeốn hốậ m nảỳ, khi
khốậ ng giảả i quỳeố t đưởạ c vảốn đeầ  nưữ ả rốầ i, nhưữ ng phieần phưá c
gảặạ p phảả i, khieốn nhảận lốảạ i khốậ ng cốà n đưởà ng rả, quảả  nhieận
xảá c thưạ c lảà  dố đảạ ố đưá c nhảận lốảạ i đảữ  bảạ i hốảạ i tảạ ố thảành. Víà
vưà ả  nảữỳ  giảảng  veầ  cảốu  thảành  cuả ả  sinh  meậạnh,  giảảng  veầ
khốậ ng giản, chuá ng tả quảỳ trởả  lảạ i  nốá i  veầ  nhảận lốảạ i.  Vảậạ t
chảố t cảốu thảành neận ngưởà i lảà  víà  khi lảạ p tưả  tốổ  hởạ p thảành
cảá c vảậạ t chảố t khảá c nhảu, thíà nốá  cốá  theổ  tốổ  hởạ p thảành cảá c vảậạ t
chảố t beầ  mảặạ t  khảá c nhảu cuả ả ngưởà i.  Khi tríành tưạ  sảắp xeốp
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phảận tưả  lảà  theố kieổu tríành tưạ  sảắp xeốp cuả ả cảá c lảạ p tưả  cuả ả
xưởng thíà vảậạ t chảố t beầ  mảặạ t chíánh lảà  xưởng. [Neốu] sảắp xeốp
thảành tríành tưạ  sảắp xeốp phảận tưả  cuả ả thiạt, vảậạ ỳ thíà nốá  chíánh
lảà  thiạt. Sảắp xeốp thảành gíà thíà nốá  thảành nảốỳ. Như theố  cốá  theổ
cảốu thảành neận sinh meậạnh cuả ả chư viạ,  nốá i  rốữ  rả thíà  thảậạ t
đởn giảản.

Vưà ả rốầ i tốậ i cốà n giảảng mốậạ t vảốn đeầ , rảố t nhieầu rảố t nhieầu
ngưởà i nốá i rảằng Thảần đảữ  tảạ ố rả cốn ngưởà i. Cốá  ngưởà i nốá i
[duà ng] đảố t seá t tảạ ố rả cốn ngưởà i theố  nảàỳ theố  kiả; chuá ng tốậ i
khốậ ng giảảng hieậạn tưởạ ng cuạ  theổ  lảà  tảạ ố rả theố  nảàố. Kỳà  thưạ c
tảạ ố theố cảá ch nảàố cuữ ng cốá . Thảần lởá n hởn nưữ ả thíà chíả cảần
nghíữ mốậạ t cảá i lieần cốá  theổ  tảạ ố rả chư viạ. Bảố t kỳà  vảậạ t theổ  nảàố
cuữ ng đeầu lảà  sốố ng, sảu khi tảạ ố rả ngốảạ i híành chố chư viạ, thíà
tảạ ố rả nốậạ i  tảạ ng. Cốn ngưởà i cảảm thảốỳ thảận theổ  ngưởà i vốậ
cuà ng phưá c tảạp, nhưng đốố i vởá i viạ Thảần đảạ i tríá đảạ i giảá c mảà
nốá i thíà  chíả  lảà  mốậạ t vieậạ c rảố t rảố t nhốả . Phảậạ t nghíữ  mốậạ t cảá i, ởả
mưá c cưạ c vi quản duà ng vảậạ t chảố t lieần tảạ ố rả nốậạ i tảạ ng chố
chư viạ, rảố t nhảnh đảữ  cốá  theổ  tảạ ố rả rốầ i. Mốễ i khi mốậạ t vảậạ t theổ
đưởạ c  híành thảành, lieần cốá  mốậạ t  sinh meậạnh đưởạ c rốá t  vảàố.
Đưởng  nhieận  cốn  ngưởà i  cốà n  cốá  phốá  nguỳeận  thảần,  rảố t
nhieầu rảố t nhieầu sinh meậạnh đeầu đeốn, cảốu thảành neận cốn
ngưởà i. Giảảng rả chíánh lảà  tíành huốố ng như vảậạ ỳ.

Trưởá c kiả trống giởá i khốả hốạ c ngưởà i tả cưá  thíách duà i
vảàố sưà ng bốà , nốá i rảằng cốn gảà  cốá  trưởá c hảỳ quảả  trưá ng cốá
trưởá c.  Tốậ i  nốá i  rảằng  chảẳng  cốá  gảà  cuữ ng  chảẳng  cốá  trưá ng.
Chíánh lảà  vảậạ t  chảố t  vi quản tốổ  thảành vảậạ t  chảố t hốầ ng quản.
Lảạp tưả  nhốả  tốổ  thảành lảạp tưả  lởá n hởn, tưà  nhưữ ng thưá  mảà  cốà n
khốậ ng theổ  gốạ i lảà  vảậạ t chảố t tốổ  thảành vảậạ t chảố t. Sinh meậạnh lởá n
hởn vảà  sinh meậạnh cuả ả chuá ng tả, mảặạ c duà  tưà  [phưởng dieậạn]
theổ  tíách mảà  xeá t, thíà lảạp tưả  cảốu thảành neận thảận theổ  lảà  khảá c
nhảu,  [dố đốá ]  cảốu  thảành neận  ngốảạ i  híành lởá n  nhốả  cuữ ng
khảác  nhảu,  nhưng vảậạ t  chảố t  cảốu  thảành neận  tốầ n  tảạ i  sinh
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meậạnh ảốỳ, bảố t luảậạ n tố nhốả  theố  nảàố, thíà tríành tưạ  sảắp xeốp cuả ả
lảạ p tưả  beầ  mảặạ t cuả ả nốá  lảà  giốố ng nhảu. Víá như nốá i, ngưởà i ởả
tảầng lởá n hởn mốậạ t mưá c, neốu mốễ i lảạ p tưả  cuả ả thảận theổ  hốạ
đeầu dố tảầng lảạp tưả  tinh cảầu nảàỳ cảốu thảành, vảậạ ỳ thíà,  thiạt
cuả ả hốạ  giốố ng vởá i tríành tưạ  sảắp xeốp phảận tưả  thảận theổ  chuá ng
tả. Nốá i cảá ch khảá c, tríành tưạ  sảắp xeốp cuả ả tinh cảầu vảà  tríành tưạ
sảắp xeốp cuả ả phảận tưả  cảốu thảành neận thiạt cuả ả chuá ng tả hảẳn
lảà  như nhảu. Chố neận ngưởà i ởả  tảầng nhốả  hởn mốậạ t  mưá c,
cuữ ng lảà  cảốu thảành như vảậạỳ, chố đeốn nhốả  hởn nưữ ả. Veầ  vảốn
đeầ  nảàỳ tốậ i chíả giảảng bảốỳ nhieậu thốậ i.

Đeốn hốậ m nảỳ, tốậ i đảữ  giảảng tốảàn dieậạn veầ  keố t cảốu vuữ  truạ
nảàỳ. Đưởng nhieận tíành huốố ng chi tieố t thíà khốậ ng theổ  giảảng.
Cốá  ngưởà i hốả i tốậ i: ‘Thưả Thảầỳ, chuá ng cốn muốố n bieố t mốậạ t
chuá t Phảậạ t sinh hốảạ t theố  nảàố’. Tốậ i nốá i vảậạ ỳ thíà chư viạ hảữỳ tu
thảành Phảậạ t. Víà cốn ngưởà i khốậ ng đưởạ c bieố t Phảậạ t sinh hốảạ t
theố  nảàố. Cốn ngưởà i tuỳeậạ t đốố i seữ  khốậ ng cốá  khảá i nieậạm ảốỳ.
Giảảng rả chố chư viạ thíà chư viạ seữ  duà ng tảậm hốản hỳả  cuả ả
cốn ngưởà i, duà ng tư tưởả ng cuả ả cốn ngưởà i, tư duỳ lốgic cuả ả
cốn ngưởà i mảà  đốố i đảữ i Hốạ , [vảậạ ỳ] bảằng như mảạ  lỳạ  Hốạ , khốậ ng
tốậ n kíánh Hốạ . Dố đốá  chuá ng tốậ i khốậ ng theổ  giảảng mốậạ t cảá ch
cuạ  theổ . Tốậ i chíả cốá  theổ  duà ng ngốậ n ngưữ  hưữ u hảạ n cuả ả nhảận
lốảạ i mảà  giảảng mốậạ t cảá ch khảá i quảá t. Kỳà  thưạ c chuá ng tốậ i hốậ m
nảỳ chốạ n duà ng tieống Trung mảà  giảảng lảà  phuà  hởạ p quảá  rốầ i.
Víà  tieống Trung lảà  ngốậ n ngưữ  cốá  nảặng lưạ c bieổu đảạ t  mảạ nh
nhảố t, nốậạ i hảàm lởá n nhảố t theố  giởá i. Neốu như duà ng tieống Anh
hốảặạ c tieống khảá c mảà  giảảng, thíà cảá i gíà cuữ ng khốậ ng giảảng rả
đưởạ c. Víà đeổ  giảảng nốá  chố rốữ  rảàng, tốậ i đảữ  duà ng mốậạ t sốố  tieống
điạả phưởng. Lảà  víà  Hảán ngưữ  hieậạn đảạ i  đảữ  quỳ phảạ m cuữ ng
khốậ ng cảá ch nảàố giảảng nốá  chố rốữ , dố vảậạ ỳ mốạ i ngưởà i cốá  theổ
nghe  rả  trống  lởà i  tốậ i  giảảng  cốá  mảng  theố  tieống  điạả
phưởng, cốá  theổ  híành dung nốá  mốậạ t cảá ch thíách đảáng, hởn
nưữ ả [tốậ i] duà ng tưà  cuữ ng khốậ ng quỳ phảạ m; lốảạ i tảận bảá t cốổ
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cuữ ng khốậ ng cốá  nốậạ i hảàm thảậm sảậu hởn; neốu khốậ ng [giảảng
cảá ch đốá ] thíà cuữ ng khốậ ng cảá ch nảàố bieổu đảạ t.

[Tốậ i] lảạ i giảảng mốậạ t vảốn đeầ , chíánh lảà  vảốn đeầ  mốạ i ngưởà i
rảố t quản tảậm. Cốá  ngưởà i nốá i: ‘Thưả thảầỳ, cốn luỳeậạn cốậ ng
mảà  cốn chảẳng thảốỳ đưởạ c gíà cảả ’. Vảậạ ỳ chuá ng tốậ i seữ  giảảng vieậạ c
thảốỳ đưởạ c vảà  khốậ ng thảốỳ đưởạ c nảàỳ lảà  theố  nảàố. Kỳà  thưạ c khi
giảảng veầ  thieận muạ c, tốậ i  đảữ  bảàn đeốn rốầ i.  Yeậu cảầu đốố i  vởá i
ngưởà i tả lảà  tưởng đốố i cảố, Lỳá  lảà  khốậ ng ngưà ng thảặng hốả.
Neốu tốậ i giảảng theậm nưữ ả, thíà seữ  vưởạ t quả nhảậạ n thưá c kiả.
Nhưng mảà ,  tốậ i  seữ  gảắng heố t  mưá c đeổ  lieận heậạ  vởá i  đieầu tốậ i
giảảng  lảần  trưởá c.  Tốậ i  seữ  giảảng  theậm  mốậạ t  bưởá c  chố  mốạ i
ngưởà i veầ  vảốn đeầ  nảàỳ.

Ngưởà i chuá ng tả ngốầ i đảậỳ tuỳeậạ t đảạ i đả sốố  đeầu cốá  cảặn
cở heố t sưá c tốố t. Kỳà  thưạ c, tưà  khi chư viạ bảắ t đảầu tu luỳeậạn đeốn
hốậ m nảỳ chố duà  thởà i giản ngảắn nguả i, chư viạ đeầu hảẳn lảà  cốá
theổ  thảốỳ  mốậạ t  sốố  thưá  rốầ i,  víà  trống «Chuỳeổn Phảáp Luảận»
chuá ng tốậ i nhảốn mảạnh tốố ng khưá  tảậm chảốp trưởá c ỳeậu cảầu
rảố t nghieậm khảắc, dố vảậạ ỳ rảố t nhieầu ngưởà i khốậ ng dảám nhíàn.
Cốá  rảố t nhieầu ngưởà i, thưạ c sưạ  cốá  theổ  thảốỳ gíà đốá  lởà  mởà , hốạ
cuữ ng  khốậ ng  dảám  tin.  ỞỞ  đảậỳ  cốá  mảốỳ  nguỳeận  nhảận  tảạ ố
thảành vieậạ c chư viạ nhíàn khốậ ng thảốỳ, khốậ ng theổ  thảốỳ. Thưá
nhảố t, chíánh lảà  cốá  ngưởà i chố rảằng ‘Tốậ i nhíàn thưá  gíà, thíà phảả i
rốữ  rảàng giốố ng như tốậ i nhíàn theố  giởá i vảậạ t chảố t nảàỳ thíà mởá i
tíánh lảà  thảốỳ đưởạ c’. Đảậỳ lảà  mốậạ t chưởá ng ngảạ i rảố t mảạnh, hốạ
tốảàn duà ng tư tưởả ng khảá i  nieậạm cuả ả cốn ngưởà i mảà  nhảậạ n
thưá c vảốn đeầ  nảàỳ. Khốậ ng phảả i vảậạ ỳ đảậu. Neốu chư viạ thưạ c sưạ
cốá  theổ  nhíàn rốữ  rảàng như vảậạỳ, thíà chư viạ đảữ  lảà  khải ngốậạ  rốầ i,
khải ngốậạ  100% rốầ i, hởn nưữ ả khi đốá  chư viạ seữ  nhíàn Thảần
cốà n rốữ  rảàng hởn nhíàn ngưởà i. Víà cảảm nhảậạ n lảậạ p theổ  ởả  theố
giởá i đốá  mảạnh hởn [chốễ ] chuá ng tả, khốậ ng khíá  trống hởn
cuả ả chuá ng tả, vảậạ t chảố t thưạ c hởn cuả ả chuá ng tả, dố đốá  thảốỳ
seữ  rốữ  rảàng hởn. Chíánh víà chuá ng tả cốá  quản nieậạm như vảậạ ỳ,
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chố rảằng cốá  theổ  nhíàn rốữ  mởá i thảậạ t lảà  nhíàn thảốỳ; khốậ ng phảả i
[theố ] đảậu. Chư viạ trống quảá  tríành tu luỳeậạn, nhíàn đưởạ c thíà
cuữ ng khốậ ng theổ  đeổ  chư viạ nhíàn rốữ  đeốn theố . Chố neận chíả cốá
theổ  nhíàn thảốỳ mở mở hốầ  hốầ .  Cốà n nưữ ả, cốá  ngưởà i cảá  bieậạ t
nhíàn thảốỳ khảá  rốữ  rảàng, nhưng hốạ  thảốỳ lảà  cuạ c bốậạ , gốá c nhíàn
rảố t heạp. Phảần nhíàn rốữ  chíả lảà  mốậạ t phảần nhốả . Neốu gốá c nhíàn
rảố t rốậạ ng, thíà nhưữ ng thưá  nhíàn thảốỳ đảảm bảảố seữ  tưởng đốố i
mở hốầ . Khốậ ng theổ  nhíàn rốữ  rảàng đeốn như theố ; hốảặạ c chíả cốá
theổ  nhíàn nhưữ ng khốậ ng giản rảố t thảốp, rảố t íát. Dố đốá  chuá ng tả
đưà ng duà ng cảá i  ngưởà i  tả gốạ i  lảà  khảá i  nieậạm vảậạ t  chảố t  hieậạn
thưạ c đeổ  tưạ  chưởá ng ngảạ i chíánh míành; đảậỳ lảà  mốậạ t nguỳeận
nhảận. Nhưng cốá  ngốảạ i leậạ , bảổm sinh mảà  cốá  theổ  nhíàn thảốỳ
rảố t rốữ  rảàng thíà lảà  thieổu sốố . Neận khốậ ng giảảng đeốn.

Cốà n mốậạ t nguỳeận nhảận nưữ ả, chuá ng tả cốá  rảố t nhieầu rảố t
nhieầu ngưởà i  khốậ ng phảả i  lảà  nhíàn  khốậ ng thảốỳ; hốạ  cốá  theổ
thảốỳ, nhưng hốạ  tốảàn cối đốá  lảà  ảảố giảá c, hốạ  tốảàn cối đốá  lảà
tưởả ng tưởạ ng.  Thởà i  kỳà  đảầu cuữ ng cốá  [ngưởà i]  như vảậạỳ,  víà
trống «Chuỳeổn Phảáp Luảận» tốậ i đảữ  đảặạ c bieậạ t bảàn đeốn [vảốn
đeầ  nảàỳ] rốầ i, bảả ố mốạ i ngưởà i rảằng khốậ ng đưởạ c nghíữ tưởả ng,
‘tuà ỳ tảậm nhi hốá ả’,  chư viạ  heễ  nghíữ  nốá  lieần bieốn,  tuà ỳ theố
tảậm cuả ả chư viạ  mảà  bieốn hốá ả, chuá ng tả cốá  mốậạ t sốố  ngưởà i
khốậ ng thu xeốp đưởạ c chố chíánh quản heậạ  nảàỳ.  Ngốảạ i  trưà
nguỳeận nhảận tảạ ố thảành bởả i tảậm chảốp trưởá c, tảậm hốản hỳả
cuả ả chư viạ rả, cốà n mốậạ t chưởá ng ngảạ i nưữ ả, lảà  chưởá ng ngảạ i
gíà? Chíánh lảà  nhưữ ng gíà  mảà  tư tưởả ng chư viạ  nghíữ  vảà  híành
tưởạ ng vảậạ t theổ  mảà  chư viạ thảốỳ lảà  phảản ảánh xuảố t rả tảạ i cuà ng
mốậạ t khu vưạ c cuả ả đảạ i nảữố. Khởả i tảá c duạ ng tảạ i cuà ng mốậạ t bốậạ
phảậạ n cuả ả đảạ i nảữố. Híành tưởạ ng vảậạ t theổ  mảà  cốn ngưởà i nhíàn
thảốỳ khốậ ng phảả i [dố] mảắ t cuả ả chư viạ phảận tíách rả, mảà  lảà
quả thảần kinh thiạ giảá c truỳeần đeốn khu vưạ c theổ  tuà ng quảả
cuả ả đảạ i nảữố mảà  nhíàn thảốỳ. Nhưng khi chư viạ vưà ả nghíữ vảốn
đeầ  nảàố đốá  mảà  nghíữ tưởả ng rả híành ảảnh, thíà cuữ ng lảà  tảạ i khu
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vưạ c đốá  khởả i tảá c duạ ng. Vảậạ ỳ seữ  dảễn đeốn mốậạ t lốảạ i cảảm giảá c
sải, khi chư viạ thưạ c sưạ  nhíàn thảốỳ thưá  gíà, hởn nưữ ả [nốá ] vốố n
lởà  mởà , chư viạ beàn chố rảằng [đốá ] lảà  tưởả ng tưởạ ng, kỳà  thưạ c
khốậ ng phảả i tưởả ng tưởạ ng, mảà  lảà  chư viạ thảậạ t sưạ  nhíàn thảốỳ.

Quảá  khưá  cốá  rảố t  nhieầu  [lốảạ i]  tu  luỳeậạn  tieổu  đảạ ố,  khi
huảốn luỳeậạn đeậạ  tưả ,  cốố  ỳá  ỳeậu cảầu hốạ  tưởả ng tưởạ ng; ngưởi
khốậ ng thảốỳ thíà  ngưởi hảữỳ tưởả ng tưởạ ng. Cuốố i  cuà ng cảàng
tưởả ng  tưởạ ng  cảàng  thảậạ t,  cảàng  tưởả ng  tưởạ ng  cảàng  thảậạ t,
ngưởà i tả huảốn luỳeậạn hốạ  như vảậạ ỳ. Tu luỳeậạn tieổu đảạ ố khốá
thảành chíánh quảả , chíánh víà  hưữ u lảậạ u mảà , bảản thảận [tưởả ng
tưởạ ng] ảốỳ chíánh lảà  chảốp trưởá c. Ngưởà i tả ỳeậu cảầu hốạ  nhíàn
mốậạ t vảậạ t theổ , nhíàn khốậ ng thảốỳ thíà ngưởi tưởả ng tưởạ ng, nhíàn
nốá  chố kỳữ, rốầ i nhảắm mảắ t tưởả ng tưởạ ng, cảàng tưởả ng tưởạ ng
cảàng thảậạ t, rốầ i dảần dảần dưởà ng như lảà  tưởả ng tưởạ ng thảành
hieậạn thưạ c. Quảá  khưá  tieổu đảạ ố lảà  huảốn luỳeậạn như vảậạ ỳ. Bởả i víà
tieổu đảạ ố mảà , chuả ng chảốp trưởá c nảàỳ hốạ  khốậ ng phảá t hieậạn rả
đưởạ c [đốá ] lảà  chảốp trưởá c, víà hốạ  khốậ ng giảảng vieận mảữn.

Chuá ng tả rảố t cối trốạ ng nhưữ ng vảốn đeầ  nảàỳ; bảố t kỳà  chảốp
trưởá c nảàố đeầu seữ  ảảnh hưởả ng vieận mảữn. Tốậ i bảảố mốạ i ngưởà i
phảận  bieậạ t  rốữ  vảốn  đeầ  nảàỳ,  rảố t  cốá  theổ  lảà  chư viạ  thảốỳ  rốầ i
nhưng chố lảà  tưởả ng tưởạ ng; nhưng khốậ ng theổ  luỳeậạn như
vảậạỳ. Chảẳng hảạ n Phảáp Luảận nảàỳ, neốu cốá  ngưởà i lởà  mởà  lởà  mởà
thảốỳ  đưởạ c  rốầ i,  nhưng  lảạ i  cảảm  thảốỳ  lảà  tưạ  míành  tưởả ng
tưởạ ng. Thảốỳ Nốá  đảng vảậạ n đốậạ ng, đảng quảỳ, tốậ i bảả ố chư viạ
nảàỳ, đốá  lảà  chư viạ thảốỳ đưởạ c rốầ i. Khốậ ng ngảạ i thíà mốạ i ngưởà i
thưả  xem, chieổu theố lởà i tốậ i nốá i mảà  nhíàn thưả  xem. Tốậ i chíả lảà
nốá i veầ  đeậạ  tưả  nảàố đảữ  cốá  theổ  thảốỳ đưởạ c rốầ i nhưng lảạ i cối lảà
tưởả ng tưởạ ng; [ải] khốậ ng cốá  cảảm giảá c đốá  thíà khốậ ng đưởạ c
mieễn cưởữ ng tưởả ng tưởạ ng, đốá  lảà  chảốp trưởá c. Tốậ i vưà ả giảảng
chố mốạ i ngưởà i lảà  đeổ  bảà i trưà  chưởá ng ngảạ i tảậm lỳá  chố mốạ i
ngưởà i, nhảố t điạnh khốậ ng đưởạ c chảốp trưởá c, mốạ i ngưởà i nhảố t
điạnh khốậ ng đưởạ c chảốp trưởá c vảàố nốá .
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rưởá c hốậạ i nghiạ ngảàỳ mải, hốậ m nảỳ xem mốạ i ngưởà i cốá
vieậạ c gíà [cảần hốả i], cốá  theổ  nốá i vởá i tốậ i mốậạ t chuá t.T

Đệ tử: Tiêu tiền của chồng có tính là thất đức không?
Sư phuạ :  Vởạ  chốầ ng  chíánh  lảà  quản heậạ  theố  mảà ,  [neận]

khốậ ng tốầ n tảạ i vảốn đeầ  nảàỳ. Bảậỳ giởà  tảạ i  sảố chư viạ  neậu rả
vảốn đeầ  nảàỳ? Chíánh lảà  víà hieậạn nảỳ [cốá  ngưởà i] đảữ  cốố  ỳá  lảàm
bảạ i hốảạ i luảận lỳá  cốn ngưởà i rốầ i. Thởà i nảỳ cốá  nhưữ ng ngưởà i,
nhảốn mảạ nh ‘giảả i phốá ng phuạ  nưữ ’, vảốn đeầ  nảàỳ rảố t nhảạỳ cảảm;
cốá  ngưởà i nốá i ‘Phuạ  nưữ  chuá ng tả khốổ  quảá . Phuạ  nưữ  phảả i đưởạ c
giảả i  phốá ng, neận lảà  nảm nưữ  bíành đảẳng, phuạ  nưữ  chuá ng tả
cảần phảả i mảạ nh meữ  leận.’ Tảạ i sảố như vảậạ ỳ? Víà cốá  ngưởà i nảm
quảá  ưá c hieốp phuạ  nưữ , [khieốn hốạ ] chiạu ảốm ưá c. Tốậ i  nốá i vởá i
mốạ i ngưởà i, khi xảữ  hốậạ i nảàỳ trởả  neận bảạ i hốảạ i, ngưởà i tả rảố t
khốá  nhíàn rả nhảận tốố  gảậỳ bảạ i hốảạ i cuả ả nốá  vảà  trảạng thảá i bảạ i
hốảạ i đưởạ c tảạ ố thảành rả sảố. Mốạ i ngưởà i đeầu thíách tưà  trống
sưạ  vieậạ c mảà  luảậạ n bảàn sưạ  vieậạ c đốá .

Kỳà  thưạ c, tốậ i bảảố mốạ i ngưởà i nảàỳ, lốảạ i tuỳeận truỳeần giảả i
phốá ng phuạ  nưữ  ảốỳ, cuữ ng lảà  sảu khi nhảận lốảạ i bảạ i hốảạ i mởá i
xuảố t hieậạn. Khốậ ng phảả i nốá i phuạ  nưữ  biạ nảm giởá i bảắ t nảạ t, mảà
lảà  nảm giởá i cuữ ng bảắ t nảạ t nảm giởá i, nưữ  giởá i cuữ ng bảắ t nảạ t
nưữ  giởá i, nảm giởá i cuữ ng bảắ t nảạ t nưữ  giởá i; nhưng nảm giởá i
ưá c hieốp nưữ  giởá i thíà bieổu hieậạn tưởng đốố i rốữ  rảàng. Kỳà  thưạ c
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cuữ ng cốá  nưữ  giởá i cảậạ ỳ theố  ưá c hieốp nảm giởá i. Lảà  dố đảạ ố đưá c
cảả  tốảàn xảữ  hốậạ i  bảạ i  hốảạ i  rốầ i  mảà  tảạ ố thảành. Kỳà  thưạ c  giưữ ả
nảm vảà  nưữ  lảà  quản heậạ  ‘cưởng nhu’; phuạ  nưữ  chiạu nảm giởá i
ảáp bưá c thíà bieổu hieậạn tưởng đốố i rốữ  hởn mốậạ t chuá t. Nhưng
tốậ i bảảố mốạ i ngưởà i hảỳ, tảạ i sảố tốậ i giảảng rảằng hieậạn tưởạ ng
nảàỳ lảà  sải? Rảằng tuỳeận truỳeần cảá i gíà mảà  phuạ  nưữ  tưạ  lảậạ p tưạ
cưởà ng lảà  sải? Ngưởà i ngảàỳ nảỳ cưá  luốậ n duà ng quản nieậạm đảữ
bảạ i hốảạ i cuả ả ngưởà i hieậạn đảạ i đeổ  đảánh giảá  ngưởà i xưả, chố
rảằng phuạ  nưữ  thởà i xưả biạ ảáp bưá c, kỳà  thưạ c hốảàn tốảàn khốậ ng
phảả i chuỳeậạn như ngưởà i hieậạn đảạ i nghíữ theố . Tảạ i Trung Quốố c
cốổ  đảạ i cuữ ng như tốảàn theố  giởá i, xảữ  hốậạ i  phưởng Tảậỳ cuữ ng
theố , nảm giởá i bieố t phảả i đốố i xưả  theố  nảàố vởá i vởạ  míành, quản
tảậm ỳeậu  thưởng che chởả  vởạ  míành,  ngưởà i  vởạ  cuữ ng bieố t
quản tảậm chốầ ng míành, ảậm dưởng chíánh lảà  cuà ng tốầ n tảạ i
như vảậạỳ. Hải cảá i dưởng đuạ ng phảả i nhảu thíà seữ  đảánh nhảu,
hải  cảá i  ảậm  đuạ ng  phảả i  nhảu  thíà  cuữ ng  khốậ ng  đưởạ c.  AÔ m
dưởng chíánh lảà  tưởng phuạ  tưởng thảành tưởng hốễ  ỳả  tốầ n
như vảậạỳ.

Nhưng thởà i nảỳ, mốạ i ngưởà i nghíữ xem, vưà ả đeầ  xưởá ng
giảả i phốá ng phuạ  nưữ , nưữ  giởá i lieần chố rảằng biạ  ảáp bưá c, cảần
phảả i đưá ng leận; nhưng [phống trảàố ảốỳ] mảng theố tởá i lảà
nhưữ ng gíà? Cảá c vảốn đeầ  xảữ  hốậạ i như lỳ hốậ n, trảnh đảốu, bốả  rởi
cốn nhốả , v.v. đeầu xuảố t hieậạn. Nguỳeận nhảận cảặn bảản khốậ ng ởả
chốễ  phuạ  nưữ  giảả i phốá ng hảỳ khốậ ng giảả i phốá ng, mảà  lảà  đảạ ố
đưá c  xảữ  hốậạ i  nhảận  lốảạ i  đảữ  bảạ i  hốảạ i;  lảà  nguỳeận  nhảận  nảàỳ
đuá ng khốậ ng? Đốá  lảà  nguỳeận nhảận cảặn bảản. Giảả i quỳeố t vảốn
đeầ  nhưng khốậ ng giảả i quỳeố t tưà  cảá i gốố c, [chíả lảà ] trống hieậạn
tưởạ ng mảà  giảả i  quỳeố t  hieậạn tưởạ ng, [thíà]  chíả  cốá  theổ  lảà  giảả i
quỳeố t mảậu thuảễn cuữ  lieần nảảỳ sinh mảậu thuảễn mởá i; xảữ  hốậạ i
cảàng ngảàỳ cảàng phảá t  trieổn diạ  dảạ ng.  Xảữ  hốậạ i  hieậạn nảỳ rảố t
nhieầu ngưởà i đeầu lảà  đưá ng trống vảốn đeầ  cuạ  theổ  mảà  nghíữ vảốn
đeầ , duà ng bieậạn phảáp đảốu trảnh đeổ  giảả i quỳeố t nguỳ cở thíà
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víữnh vieễn khốậ ng giảả i quỳeố t đưởạ c. Nhảận lốảạ i khốậ ng bieố t tảạ i
sảố thởà i cảậạ n đảạ i hốạ  bieốn thảành như vảậạ ỳ. Khi tốảàn lảà  trống
sưạ  vuạ  mảà  nốá i sưạ  vuạ , beàn cheố  điạnh rả cảá c lốảạ i luảậạ t phảáp đeổ
rảàng buốậạ c theậm; nhưng lốà ng ngưởà i bảố t hảảố rốầ i, neận vảễn
seữ  xuảố t hieậạn vảốn đeầ  mởá i bieốn diạ vảà  xảốu teậạ  hởn nưữ ả. Vảậạ ỳ thíà
lảạ i cheố  điạnh luảậạ t phảáp nảàố đốá ; nhảận lốảạ i chíánh lảà  như theố
mảà  phống beố  chíánh míành; cuốố i cuà ng phống beố  míành đeốn
mưá c mốậạ t chuá t lốố i rả cuữ ng khốậ ng cốà n. Hởn nưữ ả lốảạ i vieậạ c
nảàỳ seữ  mảng theố tởá i seữ  dảễn đeốn rảố t nhieầu rảố t nhieầu vảốn
đeầ  xảữ  hốậạ i.

Chieổu theố hốạ c thuỳeố t ảậm dưởng, nưữ  tíánh neận lảà  nhu,
khốậ ng theổ  cưởng. Nảm thuốậạ c veầ  dưởng cưởng, nưữ  thuốậạ c
veầ  ảậm nhu, cưởng nhu tưởng hởạ p cuà ng nhảu, bảảố đảảm lảà
vốậ  cuà ng hảà i hốà ả. Bảậỳ giởà  khốậ ng phảả i nảm giởá i thíách bảắ t
nảạ t nưữ  giởá i, mảà  lảà  xảữ  hốậạ i nảàỳ bảạ i hốảạ i rốầ i, bảố t keổ  nảm giởá i
nưữ  giởá i đeầu đảng ưá c hieốp ngưởà i khảá c, đốầ ng thởà i đảữ  xuảố t
hieậạn ảậm dưởng phảản bốố i thởà i cảậạ n đảạ i. Trung Quốố c bieổu
hieậạn rốữ  rảàng nhảố t. Chư viạ xem cảá c vảậạ n đốậạ ng vieận, đeầu lảà
nưữ  đốảạ t nhieầu giảả i, nảm rảố t íát đốảạ t giảả i; lảà  đeổ  nốá i cảá i ỳá  nảàỳ.
Tảạ i sảố như vảậạ ỳ? Heố t thảảỳ đeầu lảà  ảậm rảố t thiạnh dưởng rảố t
suỳ, nhảận tốố  nảàỳ lảà  ảậm dưởng phảản bốố i tảạ ố thảành. Theậm
vảàố đốá  lảà  tảá c duạ ng phuạ  cuả ả tuỳeận truỳeần cảá i  gíà  mảà  giảả i
phốá ng phuạ  nưữ ; [thảậạ t rả] lảà  đảạ ố đưá c xảữ  hốậạ i bảạ i hốảạ i thuá c
đảổỳ nhảận tảậm trống xảữ  hốậạ i thảỳ đốổ i. Kỳà  thưạ c ngưởà i nưữ  ảốỳ
tưạ  nốậạ i tảậm khốậ ng thíách chốầ ng míành giốố ng cốn cưà u, giốố ng
nưữ  nhảận; phảả i vảậạ ỳ khốậ ng? Hảậạ n rảằng chốầ ng míành khốậ ng
giốố ng  nảm  tưả  hảán,  khốậ ng  theổ  mảạ nh  meữ  cưá ng  cốả i;  theố
nhưng hốạ  thảậạ t sưạ  mảạ nh meữ  cưá ng cốả i  leận thíà  phuạ  nưữ  lảạ i
khốậ ng chiạu; lảà  đảạ ố lỳá  nảàỳ phảả i khốậ ng?

Nhảận lốảạ i [trưởá c] bảạ i hốảạ i cuả ả tảố t cảả  cảá c hieậạn tưởạ ng,
heố t  thảảỳ mốạ i  thưá  đeầu khốậ ng bieố t  tíàm nguỳeận nhảận cảặn
bảản cuả ả nốá . [Tốảàn] trống vảốn đeầ  cuạ  theổ  mảà  giảả i quỳeố t vảốn
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đeầ  cuạ  theổ ; beận nảàỳ xuảố t hieậạn vảốn đeầ , cheố  điạnh luảậạ t phảáp;
beận kiả xuảố t hieậạn vảốn đeầ , cheố  điạnh luảậạ t phảáp; cuốố i cuà ng
[tưạ ] phống beố  cảá c viạ đeốn mưá c như biạ cảầm tuà  khốậ ng đốậạ ng
đảậạ ỳ đưởạ c. Luảậạ t phảáp cuốố i cuà ng khốậ ng cốà n lốố i thốảá t, ngưởà i
cheố  điạnh luảậạ t  phảáp, đeầu nghíữ  đi triạ  ngưởà i  khảá c,  hốạ  đảậu
ngởà  rảằng luảậạ t phảáp quảỳ ngưởạ c lảạ i triạ hốạ . Cốn ngưởà i đảng
hưá ng chiạu tảố t cảả  nhưữ ng gíà tưạ  míành tảạ ố rả chố míành; lảà  đảạ ố
lỳá  nảàỳ phảả i khốậ ng? Chố neận mốạ i ngưởà i khốậ ng đưởạ c thuảậạ n
theố trảàố lưu quản nieậạm bieốn diạ xảữ  hốậạ i nảàỳ mảà  theậm dảầu
vảàố lưả ả, ngưởà i thưởà ng muốố n lảàm theố  nảàố, chuá ng tả cuữ ng
lảàm theố. Tốậ i víà sảố giảảng, ‘chuá ng tả khốậ ng theổ  giốố ng như
ngưởà i thưởà ng’, ngưởà i thưởà ng nhíàn khốậ ng rả nhưữ ng đieầu
nảàỳ.

Lốố i thốảá t cảặn bảản cuả ả nhảận lốảạ i, khốậ ng ởả  vieậạ c duà ng
luảậạ t phảáp gíà tởá i quảản ngưởà i tả, mảà  lảà  tu đưá c khảắp thieận
hảạ . Đảạ ố đưá c cốn ngưởà i đeầ  cảố heố t rốầ i, khốậ ng cốà n chuỳeậạn
ngưởà i bảắ t nảạ t ngưởà i, nhảận kieốn nhảận kíánh, vảậạ ỳ cốà n cốá  theổ
cốá  nhieầu ngưởà i xảốu đeốn theố  chảặng? Cuữ ng khốậ ng cảần cảảnh
sảá t nưữ ả. Tốậ i hảành xưả  số vởá i luá c cốá  cảảnh sảá t cảá c viạ quảản thíà
cốà n tốố t hởn, cốà n cảần cảảnh sảá t lảàm chi? Ngưởà i ngưởà i trốạ ng
đưá c,  cảần  luảậạ t  phảáp  lảàm  gíà?  Mốạ i  ngưởà i  đeầu  bieố t  Trung
Quốố c thởà i  xưả, cảá c nởi khảá c treận theố  giởá i  cuữ ng vảậạ ỳ,  khi
chuảổn  mưạ c  đảạ ố  đưá c  cốn ngưởà i  rảố t  cảố,  [thíà]  khốậ ng  cốá
nhưữ ng  luảậạ t  phảáp  kiả,  nảàố  cốá  luảậạ t  phảáp  gíà  chưá ?  Chíả  cốá
vưởng phảáp rảố t đởn giảản; ngưởà i tả đố lưởà ng tốố t xảốu đeầu
duà ng tieậu chuảổn đảạ ố đưá c; vieậạ c nảàỳ ảnh lảàm cốá  tốố t khốậ ng,
thíà xem quản nieậạm đảạ ố đưá c ngưởà i đốá  theố  nảàố. ‘Ngưởà i nảàỳ
khốậ ng cốá  đưá c’, mốậạ t cảậu nốá i nảàỳ lieần đảánh giảá  ngưởà i tả rốầ i;
quản huỳeậạn xưả  ảán cuữ ng như vảậạ ỳ mảà  xưả , keả  vốậ  đưá c, đảánh
bảằng  gảậạỳ,  khốậ ng  đưởạ c  nưữ ả  thíà  cheám  đảầu,  ngưởà i  nảàỳ
khốậ ng phảả i  lảà  ngưởà i  nưữ ả,  cheám đảầu thốậ i,  lảàm bảạ i  hốảạ i
nhảận luảận thíà  khốả i  cảần.  Ngưởà i  sốố ng treận đởà i,  lảà  cốá  quỳ
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phảạ m đảạ ố đưá c cuả ả ngưởà i, cốá  chuảổn tảắ c hảành vi đảạ ố đưá c
cuả ả ngưởà i,  đảữ  mảố t nhưữ ng đieầu ảốỳ, thíà  khảá c gíà  đốậạ ng vảậạ t,
vảậạ ỳ cốà n cảần hảắn lảàm gíà, chảẳng phảả i đảàố thảả i sảố? Muốố n
uốố n nảắn lảạ i tư tưởả ng cuả ả nhảận lốảạ i hieậạn nảỳ rảố t khốá . Chư
viạ đảữ  thảốỳ hốậ m nảỳ xuảố t hieậạn hieậạn tưởạ ng phuạ  nưữ , nhưữ ng
phưởng dieậạn khảá c nảàố chíả như vảậạ ỳ? Xảữ  hốậạ i nhảận lốảạ i quảá
nhieầu  vảốn  đeầ  rốầ i,  lốố i  thốảá t  duỳ nhảố t  chíánh lảà  chíánh lảạ i
nhảận tảậm.

Đệ tử: Người trẻ tuổi muốn kết hôn, đây là tâm chấp
trước phải không?

Sư phuạ : Tốậ i neốu như xuảố t giả, vảàố trống chuà ả truỳeần
Phảáp  nảàỳ,  đưà ng  nốá i  ngưởà i  dả  trảắng,  vảà  ngưởà i  dảận  tốậạ c
khảá c, chíả nốá i chuá ng tả ởả  Trung Quốố c Đảạ i Luạ c, cuữ ng khốậ ng
cốá  bảố nhieậu ngưởà i vảàố chuà ả, neận khốậ ng theổ  khieốn nhưữ ng
ngưởà i thưạ c sưạ  cốá  theổ  đảắ c Phảáp trống [quảần chuá ng] nhảận
dảận quảảng đảạ i hởn nưữ ả đưởạ c đảắ c Phảáp. Víà tốậ i đảữ  lảà  tảạ i xảữ
hốậạ i  mảà  truỳeần,  chốạ n  duà ng híành thưá c  dảạ ng nảàỳ  đeổ  mốạ i
ngưởà i đảắ c Phảáp, vảậạ ỳ chuá ng tả phảả i phuà  hởạ p vởá i híành thưá c
cuả ả  xảữ  hốậạ i  nảàỳ,  phuà  hởạ p vởá i  sinh hốảạ t  cuả ả  ngưởà i  bíành
thưởà ng, lảạ i cốá  theổ  khieốn ngưởà i tả tu luỳeậạn [theố] phưởng
thưá c theố  nảàỳ, vảậạ ỳ thíà veầ  híành thưá c truỳeần Phảáp theố  nảàỳ vảà
cảá c lốảạ i vieậạ c chi tieố t [khảá c] chuá ng tốậ i đeầu đảữ  ản bảà i mốậạ t
cảá ch tíả míả rốầ i.

Neốu tốậ i  vảàố chuà ả thíà  tốậ i  hảẳn lảà  khốậ ng keố t  hốậ n.  Tốậ i
cuữ ng bieố t tưởng lải ngưởà i hốạ c Phảáp nảàỳ seữ  đảặạ c bieậạ t nhieầu,
ngưởà i tưởng lải lảà  ải ải cuữ ng đeầu bieố t [đeốn Phảáp nảàỳ], duà
cảá c viạ lảà  ngưởà i dả trảắng cuữ ng vảậạỳ, ngưởà i dả vảàng cuữ ng vảậạ ỳ,
hảỳ nhảận chuả ng gíà cuữ ng vảậạ ỳ, khảẳng điạnh đeầu bieố t. Vảậạ ỳ seữ
xuảố t hieậạn mốậạ t vảốn đeầ  rảố t lởá n: Mốạ i ngưởà i đeầu khốậ ng keố t
hốậ n nưữ ả thíà lảàm sảố? Ngưởà i tả muốố n hốạ c theố tốậ i mảà . Víà
tốậ i giảảng Phảáp cuữ ng lảốỳ bảản thảận lảàm mảễu. Dưởà ng như tốậ i
cốá  chuá t cưả  đốậạ ng gíà, thảậạ m chíá tốậ i mảặạ c quảần ảáố đốậạ i muữ  [theố
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nảàố], cốá  nhưữ ng ngưởà i cưá  muốố n hốạ c theố, chố neận tốậ i heố t
sưá c  chuá  trốạ ng  nhưữ ng  vieậạ c  lởá n  nhốả  nảàỳ,  chảẳng  nhưữ ng
truỳeần chíánh Phảáp mảà  cảá  nhảận tốậ i  bảản thảận cuữ ng phảả i
chíánh. Mốạ i ngưởà i thảốỳ bưá c ảảnh chuạ p [tốậ i] mảặạ c ảáố cảà  sả, đốá
lảà  đeổ  lưu lảạ i chố cảá c đeậạ  tưả  chuỳeận tu tưởng lải. Cốà n tốậ i
mảặạ c ảậu phuạ c truỳeần Phảậạ t Phảáp tảạ i xảữ  hốậạ i ngưởà i thưởà ng;
đảậỳ lảà  lảần đảầu tieận [theố  nảàỳ] tưà  khải thieận tiạch điạả, trưởá c
giởà  chưả tưà ng cốá .  Phảáp đảữ  truỳeần như theố , vảậạ ỳ tu luỳeậạn
cuả ả chuá ng tả cuữ ng phảả i phuà  hởạ p vởá i híành thưá c nảàỳ cuả ả xảữ
hốậạ i.

Neốu  chốễ  nảàố  tốậ i  lảàm  mảà  cốá  vảốn  đeầ ,  thíà  nhảận  lốảạ i
tưởng lải seữ  phảá t sinh bieốn hốá ả rảố t lởá n. Mốạ i  ngưởà i đeầu
bieố t,  Phảậạ t  lảà  khốậ ng  ảặn  thiạt.  Phảáp  mốậ n  tu  luỳeậạn  cốá  rảố t
nhieầu, tuỳ nốá  đeầu khốậ ng như trống Phảậạ t giảáố giảảng veầ  ảặn
thiạt mốậạ t cảá ch tuỳeậạ t đốố i đeốn theố , nhưng tu luỳeậạn lảà  khốậ ng
chảốp trưởá c vảàố thiạt. Neốu tốậ i lảà  truỳeần Phảáp nảàỳ nởi ngưởà i
thưởà ng, bảả ố ngưởà i tu luỳeậạn ởả  trống ngưởà i thưởà ng mảà  tu
luỳeậạn, ngưởà i hốạ c lảạ i nhieầu như vảậạ ỳ, thíà neốu tốậ i khốậ ng ảặn
thiạt, [thíà] cốn ngưởà i tưởng lải seữ  khốậ ng ảặn, tốảàn bốậạ  tảậạ p
quảán sinh sốố ng, mốá n ảặn cuả ả nhảận lốảạ i đeầu phảá t sinh bieốn
đốổ i. Nhưng mảà , Thảần đeầu bieố t mốá n thiạt đốố i vởá i thảận theổ
ngưởà i quảả  thưạ c cốá  tảá c duạ ng lảàm thảận theổ  cưởà ng trảáng đảầỳ
đuả , đieầu nảàỳ thíà mốá n chảỳ khốậ ng theổ  thảỳ theố  đưởạ c, đieổm
nảàỳ lảà  khảẳng điạnh. Đưởng nhieận ngưởà i tu luỳeậạn chuá ng tả
thíà khảá c, ngưởà i tu luỳeậạn khốậ ng ảặn thiạt thíà ngưởạ c lảạ i thảận
theổ  rảố t  tốố t,  đốá  lảà  víà  nguỳeận nhảận tu luỳeậạn.  Neốu lảà  mốậạ t
ngưởà i thưởà ng, hốạ  khốậ ng tu luỳeậạn,  hốạ  khốậ ng ảặn thiạt, thíà
bảảố đảảm lảà  hốạ  khốậ ng đuả  dinh dưởữ ng, đieổm nảàỳ lảà  khảẳng
điạnh.

Chảẳng hảạ n khốậ ng keố t  hốậ n,  nhảận lốảạ i  neốu khốậ ng cốá
đởà i sảu thíà chảẳng phảả i xống rốầ i sảố? Chuá ng tốậ i cảận nhảắ c
cảả  rốầ i, lảàm ngưởà i tu luỳeậạn xuảố t giả cuả ả Phảậạ t  mốậ n, lảà  cốá
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quỳ điạnh khốậ ng đưởạ c keố t hốậ n như vảậạỳ, nhưng trống cảá c
phưởng phảáp tu luỳeậạn khảá c nhảu nốá  cuữ ng khốậ ng tuỳeậạ t
đốố i. Quảá  khưá , víà trống cảá c thởà i kỳà  liạch sưả  khảá c nhảu, trống
cảá c  thởà i  kỳà  liạch sưả  khảá c  nhảu cuả ả nhảận lốảạ i,  trống cảá c
thởà i kỳà  vảặn minh khảác nhảu cuả ả nhảận lốảạ i, tu luỳeậạn ỳeậu
cảầu đốố i vởá i ngưởà i tả cuữ ng khốậ ng giốố ng nhảu.

Muạ c  đíách khốậ ng keố t  hốậ n lảà  đeổ  trưà  bốả  hải  thưá  ‘duạ c
vốạ ng’  vảà  ‘sảắ c  tảậm’,  theố  nhưng,  tu  luỳeậạn  trống  ngưởà i
thưởà ng heễ  bảắ t đảầu mảà  đảữ  theố  thíà khốậ ng đưởạ c, víà nhảận lốảạ i
vảễn cảần sinh sốậ i nảảỳ nởả . Chuá ng tả cốá  nhieầu ngưởà i tu luỳeậạn
ởả  xảữ  hốậạ i ngưởà i thưởà ng đeốn theố , vảậạ ỳ chư viạ đốà i hốả i ngưởà i
tu luỳeậạn trống xảữ  hốậạ i ngưởà i thưởà ng tu luỳeậạn mảà  lảạ i muốố n
ngưởà i tả thốảá t lỳ heố t khốả i sinh hốảạ t xảữ  hốậạ i ngưởà i thưởà ng,
thưạ c sưạ  xảữ  hốậạ i nhảận lốảạ i khốậ ng cốá  nưữ ả thíà tuỳeậạ t đốố i khốậ ng
đưởạ c! Chư viạ thảốỳ nhảận lốảạ i khốậ ng tốố t, nhưng nốá  lảà  mốậạ t
phảần cuả ả vuữ  truạ  tưà  treận xuốố ng dưởá i xuỳeận suốố t  xuốố ng,
cuữ ng lảà  mốậạ t  phảần theổ  hieậạn tảạ i tảầng thảốp nhảố t cuả ả Phảáp
nảàỳ. Nhảận lốảạ i khốậ ng cốá  lảà  khốậ ng đưởạ c. Nhưng lảà  ngưởà i
cảá  bieậạ t mảà  nốá i, chư viạ khốậ ng muốố n keố t hốậ n, thíà khốậ ng heầ
gíà, đốá  thuốậạ c veầ  vảốn đeầ  cảá  nhảận chư viạ vảà  cuữ ng khốậ ng sải.
Nhưng cốá  mốậạ t đieổm, [chố rảằng] ngưởà i nảàố khốậ ng keố t hốậ n,
thíà hốạ  khốậ ng [cốá ] chảốp trưởá c. Chuá ng tả khốậ ng đưởạ c lảầm
lảễn lốạ t vảàố mốậạ t lốảạ i chưởá ng ngảạ i khảá c rảằng ảắ t phảả i xuảố t
giả mởá i cốá  theổ  vieận mảữn.

Chư viạ víá như nốá i, cảá c lốảạ i tu luỳeậạn đưởạ c lưu lảạ i mảốỳ
nghíàn nảặm quả, bảố t keổ  lảà  Phảậạ t  giả, Đảạ ố giả, Thieận Chuá ả
giảáố hảỳ Ki Tốậ  giảáố nguỳeận thuả ỳ, vảà  tu luỳeậạn trống nuá i,
nhưữ ng ngưởà i nảàỳ đeầu khốậ ng keố t hốậ n. Vảậạ ỳ neận tảạ ố thảành
chố  ngưởà i  tả  mốậạ t  lốảạ i  quản  nieậạm  theố  nảàỳ  trống  nhảậạ n
thưá c: Mieễn lảà  tu luỳeậạn thíà khốậ ng đưởạ c keố t hốậ n. Đảậỳ lảà  mốậạ t
cản nhieễu rảố t  lởá n chố Đảạ i  Phảáp chuá ng tả  hốậ m nảỳ lưu
truỳeần tảạ i theố  giản, nhảố t điạnh khốậ ng đưởạ c víà chưởá ng ngảạ i
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nảàỳ khieốn đeậạ  tưả  tu luỳeậạn tảạ i giả cuả ả chuá ng tả khốậ ng keố t
hốậ n. Híành thưá c tu luỳeậạn cuả ả chuá ng tả hốậ m nảỳ chíánh lảà  ởả
trống quảần theổ  cốn ngưởà i phưá c tảạ p nhảố t nảàỳ mảà  đeầ  cảố
chíánh chư viạ, chưá  khốậ ng chíả lảà  đeầ  cảố phốá  nguỳeận thảần,
hốảặạ c lảà  tu [chố] gíà  đốá  khảá c. Vảậạ ỳ chư viạ  ảắ t phảả i ởả  [hốảàn
cảảnh] ngưởà i thưởà ng phưá c tảạ p nhảố t mảà  mả luỳeậạn cảá i tảậm
nảàỳ cuả ả chư viạ, đeậạ  tưả  tảạ i giả nhảố t điạnh phảả i phuà  hởạ p trảạ ng
thảá i  xảữ  hốậạ i  ngưởà i  thưởà ng, đảậỳ  lảà  phảần nghieậm cảổn cuả ả
Phảáp nảàỳ, ỳá  tốậ i  nốá i nảàỳ đảữ  minh bảạ ch chưả? Nhưng mảà
‘duạ c’  vảà  ‘sảắ c’  lảà  chảốp  trưởá c  nhảố t  điạnh  phảả i  bốả .  Khốậ ng
đưởạ c đeổ  lốảạ i tu luỳeậạn cốổ  xưả hốảặạ c phưởng phảáp tu luỳeậạn
cuả ả tốậ n giảáố cốổ  xưả trống quảá  khưá  tảạ ố thảành mốậạ t  lốảạ i
nhảậạ n thưá c sải, rảằng dưởà ng như neốu chuá ng tả tu luỳeậạn thíà
cuữ ng phảả i như vảậạ ỳ; khốậ ng phảả i đảậu. Híành thưá c chuá ng tả
tu luỳeậạn hốậ m nảỳ chíánh lảà  phưởng phảáp tu luỳeậạn mảà  tốậ i
lưu lảạ i chố mốạ i ngưởà i, keổ  cảả  cảá c lốảạ i ỳeậu cảầu [vảà ] phưởng
thưá c chuá ng tả hieậạn nảỳ lưu truỳeần Phảáp nảàỳ nởi xảữ  hốậạ i,
đeầu đeổ  lưu lảạ i chố ngưởà i đởà i sảu.

Chuá ng tả cốá  quỳ điạnh minh xảá c mốạ i ngưởà i đeầu bieố t, víá
như: Chuá ng tả khốậ ng cản dưạ  chíánh triạ, khốậ ng lảàm rả kieổu
quảản lỳá  bảằng tốổ  chưá c hưữ u híành, chuá ng tả cuữ ng khốậ ng cốá
cảốp bảậạ c, khốậ ng đuạ ng đeốn tieần, [vảà ] Phảáp nảàỳ khảẳng điạnh
seữ  khốậ ng theổ  [phống] quản [chưá c] chố ngưởà i tả. ỞỞ  xảữ  hốậạ i
chư viạ lảàm vieậạ c gíà, lảàm quản tố đeốn đảậu cuữ ng khốậ ng thảành
vảốn đeầ , cuữ ng khốậ ng ảảnh hưởả ng chư viạ tu luỳeậạn. Đốá  lảà  vieậạ c
xảữ  hốậạ i  ngưởà i thưởà ng, chư viạ  tu luỳeậạn chíánh lảà  tu luỳeậạn,
vởá i vieậạ c chư viạ lảàm nởi ngưởà i thưởà ng vảà  vởá i tu luỳeậạn thíà
[chư viạ] cảần phảận tảá ch nốá , rảằng đảậỳ lảà  hải chuỳeậạn khảá c
nhảu. Víá như chư viạ lảàm cốậ ng tảá c nởi ngưởà i thưởà ng mảà  cốá
chốễ  tốố t chố xảữ  hốậạ i ngưởà i thưởà ng, chố nhảận lốảạ i, [thíà] chư
viạ  ảốỳ  lảà  tíách  đưá c  chưá  khốậ ng  phảả i  tu  luỳeậạn,  đảậỳ  lảà  hải
chuỳeậạn  khảá c  nhảu,  nhảố t  điạnh khốậ ng đưởạ c  vở lảễn  cuà ng
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nhảu. Cốá  ngưởà i  nốá i  ‘Cốậ ng vieậạ c  cuả ả tốậ i  lảà  tíách đưá c hảành
thieậạn, tưởng lải seữ  vieận mảữn’. Ngưởà i chảẳng tu luỳeậạn thưạ c
teố , [thíà duà ] lảàm hốậạ i trưởả ng, lảữnh tuạ  cuả ả tốậ n giảáố, duà  lảà  xảậỳ
chuà ả, dưạ ng tưởạ ng Phảậạ t thíà cuữ ng seữ  khốậ ng vieận mảữn. Đốá  lảà
lốố i  nốá i  tưạ  bảố bieậạn,  cốậ ng tảá c  chíả  lảà  cốậ ng tảá c,  víữnh vieễn
khốậ ng thảỳ theố  tu luỳeậạn đưởạ c. Tu luỳeậạn chíánh lảà  tu luỳeậạn,
vieậạ c nởi ngưởà i thưởà ng chíánh lảà  vieậạ c nởi ngưởà i thưởà ng,
lảàm cảá c vieậạ c chố tốậ n giảáố cuữ ng lảà  lảàm cảá c vieậạ c chố ngưởà i
thưởà ng,  ngưởà i  xuảố t  giả  khốậ ng  phảả i  lảà  Phảậạ t.  Phảậạ t  thưà ả
nhảậạ n  nhảận  tảậm,  khốậ ng  thưà ả  nhảậạ n  tốậ n  giảáố,  đốá  lảà  hải
chuỳeậạn khảá c nhảu, khốậ ng đưởạ c lảễn lốậạ n vởá i nhảu.

Đệ tử: Thưa Thầy, con thay mặt các học viên ở Thâm
Quyến và Quảng Châu vấn an Ngài, khi con tới họ dặn con
nhất định phải mang theo [những lời này].

Sư phuạ : Chư viạ hảữỳ bảả ố hốạ , hảữỳ nốá i trống tảậm Thảầỳ
vảễn luốậ n nhởá  đeốn tảố t cảả  đeậạ  tưả .

Đệ tử: Học sinh cấp ba sắp thi đại  học,  học tập rất
căng, nên luyện công ít một chút, [xin hỏi] làm thế nào?

Sư phuạ : Đieầu đốá  khốậ ng thảành vảốn đeầ , đốậạ ng tảá c trống
tu luỳeậạn chuá ng tả lảà  bieậạn phảáp phuạ  trởạ  chố vieận mảữn, mảặạ c
duà  rảố t quản trốạ ng, nhưng đieầu chuả  ỳeốu hởn cuả ả chuá ng tả
lảà  tu cảá i tảậm cốn ngưởà i. Chảẳng hảạ n trống tảậm tả vảễn luốậ n
cối míành lảà  ngưởà i luỳeậạn cốậ ng, trống mốậạ t đốảạ n thởà i giản,
duà  chư viạ trống thởà i giản rảố t dảà i quảả  thảậạ t bảậạ n rốậạ n tởá i mưá c
thưạ c  sưạ  khốậ ng  theổ  luỳeậạn  cốậ ng,  nhưng luốậ n  luốậ n  trống
tảậm  xem míành  lảà  ngưởà i  luỳeậạn  cốậ ng  mảà  ỳeậu  cảầu  chíánh
míành, thíà  chư viạ  đeầu seữ  tảặng cốậ ng. Nhưng cốá  mốậạ t đieổm,
[neốu nốá i] ‘Thảầỳ đảữ  lảà  giảảng theố  rốầ i, neận chuá ng tả khốậ ng
luỳeậạn  cốậ ng nưữ ả’,  vảậạ ỳ  khốậ ng đưởạ c;  đốá  lảà  sảng cưạ c  đốản
khảác  rốầ i.  Dố  tíành  huốố ng  đảặạ c  thuà ,  [neận]  đeầu  cốá  chảậm
chưởá c đảặạ c  bieậạ t.  Víà  Phảậạ t  Phảáp lảà  vốậ  bieận,  ‘Phảậạ t  Phảáp vốậ
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bieận’ ỳá  nghíữả lảà  gíà? ÔÔ ng cốá  rảố t lảà  nhieầu bieậạn phảáp, rảố t lảà
nhieầu  cảá ch  chảậm  chưởá c  tíành  huốố ng  mốễ i  ngưởà i  mảà  đốậạ
nhảận.

Đệ tử: Thưa Thầy, ngày mai có được phép ghi hình
không?

Sư phuạ : Mốạ i  ngưởà i cốá  leữ  đeầu nghe nốá i  rốầ i,  ởả  Trung
Quốố c Đảạ i  Luạ c, Phảáp mảà  chuá ng tả truỳeần nảàỳ đảậỳ, ngưởà i
hốạ c rảố t đốậ ng, bảậỳ giởà  tốậ i hốảàn tốảàn cuữ ng khốậ ng [mởả ] lởá p
giảảng nưữ ả. ỞỞ  Đảạ i Luạ c cuữ ng khốậ ng gảặạ p mảặạ t hốạ c vieận nưữ ả,
thưạ c  teố  đảữ  bả  nảặm tốậ i  khốậ ng  gảặạ p  mảặạ t  hốạ c  vieận  Trung
Quốố c Đảạ i Luạ c. Nhưng ngưởà i hốạ c ngảàỳ cảàng nhieầu, như vảậạ ỳ
lieần dảễn đeốn chuá  ỳá  trống xảữ  hốậạ i. Thảốỳ đưởạ c nhieầu ngưởà i
đeốn theố  đảng hốạ c, hởn nưữ ả ngưởà i tả heễ  hốạ c rốầ i đeầu cảảm
thảốỳ tốố t; neốu nốá i theố cảá ch cuả ả chư viạ, ảốỳ lảà  sảu khi mốạ i
ngưởà i hốạ c, thíà đeầu tu rảố t kieận điạnh. Vảậạ ỳ thíà sốố  ngưởà i heễ
đốậ ng leận, ởả  xảữ  hốậạ i Trung Quốố c cốá  theổ  nảảỳ sinh suỳ nghíữ
cuả ả mốậạ t sốố  ngưởà i. Rảố t nhieầu ngưởà i seữ  duà ng cảá ch nghíữ cuả ả
ngưởà i thưởà ng đeổ  đảánh giảá  tốậ i  vảà  Phảáp; víà  ngưởà i tả lảàm
vieậạ c tốố t cuữ ng rảố t khốá , dố nhảận tảậm bảố t chíánh mảà . Chuá ng tả
hảữỳ trảánh nhưữ ng phieần phưá c  khốậ ng đảáng nảàỳ,  chố neận
thởà i giản gảần đảậỳ khi tốậ i gảặạ p cảá c hốạ c vieận ởả  mốậạ t sốố  quốố c
giả đeầu khốậ ng chố thu ảậm, khốậ ng chố ghi híành. Lảà  cốá  ỳá  gíà?
Chíánh lảà  giảảm thieổu vieậạ c truỳeần nhưữ ng thưá  nảàỳ vảàố trống
nưởá c [Trung Quốố c], tuỳ chuá ng tả khốậ ng cản dưạ  chíánh triạ,
đưởng nhieận khốậ ng cốá  vảốn đeầ  chíánh triạ, nhưng ngưởà i xảốu
seữ  đốảạ n chưởng thuả  nghíữả đeổ  phảá  hốảạ i, [hốạ ] chíả e thieận hảạ
khốậ ng lốảạ n. [Chuá ng tả] chuả  ỳeốu khốậ ng muốố n dảễn rả phieần
phưá c, đeổ  Phảáp nảàỳ cuả ả chuá ng tả cốá  theổ  lưu lảạ i chố nhảận
lốảạ i  tưởng  lải  mốậạ t  cảá ch  chíánh  xảá c,  khốậ ng  sải  lảầm,  vảà
khốậ ng  xuảố t  mốậạ t  chuá t  sải  leậạ ch.  Neốu  chuá ng  tả  gảặạ p  phảả i
nhưữ ng tốổ n thảố t khốậ ng đảáng cốá , thíà tưởng lải seữ  lảà  vieậạ c rảố t
đảáng tieốc; chuá ng tả khốậ ng theổ  chíả suỳ nghíữ nhảố t thởà i.
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Ghi ảậm cuữ ng vảậạỳ, ghi híành cuữ ng vảậạỳ, tưởng lải khảẳng
điạnh  đeầu  khốậ ng  giưữ  lảạ i,  đieổm  nảàỳ  lảà  khảẳng  điạnh.  Mốạ i
ngưởà i đeầu bieố t cốá  cảá i bảậỳ giởà  đảữ  bảắ t đảầu biạ xốá ả, ngảỳ cảả
bảặng  híành  trưởá c  cốá  [híành]  bảậỳ  giởà  đảữ  mảố t  híành,  bảặng
tieống cuữ ng mảố t ảậm thảnh, đảng xốá ả dảần dảần,  cốá  nhưữ ng
thưá  lảà  khốậ ng đưởạ c lưu lảạ i theố dảạ ng nảàỳ. Tốậ i nhảắm vảàố
tíành huốố ng chư viạ mảà  giảảng, ngưởà i khảá c nghe xống lảạ i lảà
mốậạ t lốảạ i trảạ ng thảá i [khảá c], cảả  lỳá  giảả i cuữ ng khảá c. «Chuỳeổn
Phảáp Luảận» lảà  thíách hởạ p  mốạ i  ngưởà i  đốạ c;  chíánh lảà  tíành
huốố ng như vảậạỳ. Chư viạ hảữỳ tưạ  cảận nhảắ c thốậ i, veầ  vieậạ c nảàỳ
tốậ i khốậ ng nốá i tuỳeậạ t đốố i.

Đệ tử: Thưa Sư phụ, con đến từ Thượng Hải. Các đệ tử
Thượng Hải thật vô cùng nhớ Ngài. Lần trước sau khi con
trở về từ Hội Giao lưu Quốc tế, nói với họ rằng đã gặp mặt
Ngài, họ đều rơi nước mắt, họ bảo con thay mặt vấn an Sư
phụ.

Sư phuạ : Chư viạ hảữỳ bảả ố hốạ , tốậ i rảố t lảốỳ lảàm tieốc: Nhưữ ng
nảặm thởà i truỳeần cốậ ng đảữ  khốậ ng tởá i Thưởạ ng Hảả i. Dố khi
ảốỳ tốậ i víà đeổ  lưu lảạ i cốn đưởà ng chíánh xảá c chố Phảáp nảàỳ, tốậ i
khốậ ng như khíá  cốậ ng sư lốảạ i  khảá c,  cưá  như bảàỳ sảạ p  bảán
thuốố c hảỳ như mốậạ t míành đi bảán dảạ ố, [tốậ i] đeầu dố tốổ  chưá c
khíá cốậ ng điạả phưởng, hốảặạ c Hốậạ i Nghieận cưá u Khốả hốạ c Khíá
cốậ ng, hốảặạ c  cở quản chíánh phuả  mởà i tốậ i,  thíà  tốậ i  mởá i đeốn.
Thưởạ ng Hảả i vảễn luốậ n khốậ ng gưả i thư mởà i, neận chuỳeậạn nảàỳ
keáố dảà i. Đởạ i veầ  sảu gưả i thư mởà i, thíà đảữ  ngưà ng truỳeần cốậ ng
rốầ i.  Nhưng tốậ i  rảố t hốố i  tieố c,  mảữ i  vảễn chưả tởá i  thảành phốố
lởá n nảàỳ cuả ả Trung Quốố c đeổ  truỳeần Phảáp, ngốảà i Bảắ c Kinh
rả thíà  thảành phốố  lởá n nhảố t Trung Quốố c chíánh lảà  Thưởạ ng
Hảả i. Đưởng nhieận tốậ i bieố t, hieậạn giởà  ởả  Thưởạ ng Hảả i ngưởà i
hốạ c Phảáp cốá  rảố t nhieầu, cốá  theổ  lảàm tốậ i cảảm thảốỳ vưà ả lốà ng
mảặạ c  duà  tốậ i  chưả  đeốn;  nhưng  tốảàn  bốậạ  quảá  tríành  hốầ ng
dưởng vảà  phảá t trieổn Đảạ i Phảáp ởả  Thưởạ ng Hảả i lảà  vốậ  cuà ng
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lảành mảạ nh, hốạ c đưởạ c cuữ ng rảố t vưữ ng chảắ c, đieổm nảàỳ tưởng
đốố i tốố t.

Đệ tử: Thưa thầy Lý,  con là đệ tử đến từ Bắc Kinh,
toàn thể đệ tử Bắc Kinh xin vấn an Ngài.

Sư phuạ : Bảắ c Kinh ảà , kỳà  thưạ c khốậ ng rieậng gíà Bảắ c Kinh,
hốạ c vieận rảố t nhieầu điạả phưởng cuữ ng theố , tốậ i cuữ ng rảố t nhởá
mốạ i ngưởà i. Nhưng tốậ i khốậ ng dảám gảặạ p mảặạ t mốạ i ngưởà i. Víà
mốậạ t khi tốậ i gảặạ p mảặạ t mốạ i ngưởà i, cốá  mốậạ t ngưởà i nhíàn thảốỳ
tốậ i, chíả trống vốà ng vảà i giởà , lảà  seữ  đeốn mảốỳ chuạ c ngưởà i, mốậạ t
ngảàỳ cốá  leữ  seữ  mảốỳ nghíàn ngưởà i đeốn; ngảàỳ hốậ m sảu cốá  theổ
treận vảạ n ngưởà i đeốn. Nởi khảá c cuữ ng muốố n đeốn, cuữ ng như
hốậ m nảỳ cốá  rảố t nhieầu ngưởà i nởi khảá c đeốn, vảậạ ỳ seữ  dảễn đeốn
mốậạ t sốố  diạ nghiạ trống xảữ  hốậạ i, chố neận khốậ ng cảá ch nảàố gảặạ p
mảặạ t mốạ i ngưởà i. Nhưng tốậ i cuữ ng nghíữ rảằng, trống mốậạ t cheố
đốậạ  xảữ  hốậạ i khảắ t khe theố  nảàỳ, chuá ng tả cốá  theổ  đưả Phảáp nảàỳ
truỳeần rả khốậ ng xuảố t sải leậạ ch gíà, vảậạ ỳ cuữ ng tưá c lảà  chuá ng tả
đảữ  trảả i quả mốậạ t khảảố nghieậạm rảố t khảắ t khe trống mốậạ t thởà i
kỳà  liạch sưả , chố neận tưởng lải bảố t kỳà  thởà i kỳà  liạch sưả  nảàố,
chuá ng tả cuữ ng đeầu cốá  theổ  dưạ ng neận mốậạ t mảảnh đảố t khốậ ng
biạ phảá  hốảạ i, phảả i khốậ ng?

Đệ tử: Chúng ta có học viên mang sách «Chuyển Pháp
Luân» từ Hồng Kông và Trung Quốc đến hội  trường để
bán có được không?

Sư  phuạ :  Neốu  chuá ng  tả  cốá  trống  tảỳ  «Chuỳeổn  Phảáp
Luảận»,  muốố n  lảàm  chuá t  vieậạ c  tốố t  chố  mốạ i  ngưởà i  ởả  hốậạ i
[trưởà ng], tảạ ố [đieầu kieậạn] thuảậạ n tieậạn chố hốạ c vieận chưả cốá
sảá ch, tốậ i nghíữ  rảằng khốậ ng cốá  sải, cốá  theổ  lảàm. Bởả i víà  mốạ i
ngưởà i cuữ ng seữ  khốậ ng víà dảnh víà lởạ i, neận khốậ ng cốá  vảốn đeầ .
Nhưng trưởá c khi chư viạ lảàm nhưữ ng vieậạ c nảàỳ, víà khốậ ng đeổ
dảễn đeốn tảá c duạ ng phuạ  ởả  cảá c phưởng dieậạn khảá c, hảữỳ đảánh
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tieống [thốậ ng bảáố] chố ngưởà i phuạ  trảá ch cuả ả chuá ng tả ởả  Mỳữ
quốố c; tốậ i nghíữ khốậ ng cốá  vảốn đeầ  gíà.

Chuá ng tả ngốầ i đảậỳ [ải] tưà  khi gảặạ p tốậ i lảần trưởá c, chư viạ
đảữ  quả mốậạ t đốảạ n quảá  tríành tu luỳeậạn rốầ i, tốậ i nghíữ đeầu đảữ  cốá
lieễu giảả i nhảố t điạnh veầ  Phảáp, seữ  khốậ ng đi gảậỳ lốảạ n. Tảạ i sảố
tốậ i ản tảậm như theố? Víà chư viạ bieố t đưởạ c tốậ i truỳeần lảà  gíà;
chuá ng tốậ i khốậ ng đốà i hốả i gíà, chíả cảần nhảận tảậm. Neốu cảả  nhảận
tảậm ảốỳ cuữ ng khốậ ng theổ  cảả i bieốn, thíà Phảáp nảàỳ cuữ ng chảẳng
cốá  tảá c  duạ ng  gíà.  Bảố t  kỳà  híành  thưá c  gưởạ ng  eáp  nảàố  cuữ ng
khốậ ng theổ  cảả i  bieốn nhảận tảậm,  chố neận chuá ng tả khốậ ng
điạnh rả đieầu quỳ điạnh nảàỳ, đieầu quỳ điạnh kiả, ỳeậu cảầu mốạ i
ngưởà i phảả i lảàm theố  nảàỳ theố  kiả, khốậ ng cốá  vảậạ ỳ đảậu. Cốá  theổ
khieốn Phảáp nảàỳ phảá t trieổn lảành mảạ nh, cốá  theổ  khieốn ngưởà i
đeốn  hốạ c  ngảàỳ  mốậạ t  nhieầu,  trống xảữ  hốậạ i  cốá  theổ  khởả i  tảá c
duạ ng tốố t  như theố ,  ảốỳ  lảà  víà  mốạ i  ngưởà i  trống tảậm đảữ  cốá
Phảáp,  bieố t  lảàm theố  nảàố rốầ i,  khốậ ng cảần ải  đeốn bảảố  nưữ ả,
khốậ ng  cảần  tốậ i  đeốn  bảảố  lảàm theố  nảàố,  chố  neận  tốậ i  cuữ ng
tưởng đốố i ỳeận tảậm. Neốu chuá ng tả ngốầ i đảậỳ cốá  mốậạ t ngưởà i
lảàm khốậ ng tốố t, ngưởà i khảá c trống chuá ng tả đeầu nhíàn rả. Cốá
Phảáp mảà , cốá  Phảáp đeổ  đố lưởà ng, bảảố đảảm lảà  như vảậạ ỳ.

Đệ tử: Thầy giảng truyền Pháp này, ngoài truyền cho
người Trung Quốc chúng ta ra, cũng cần truyền cho các
nhân chủng khác, mong Thầy điểm hóa cho, làm thế nào
truyền rộng Pháp này cho các dân tộc khác?

Sư phuạ :  Chuá ng tả cuữ ng khốậ ng cốá  quỳ điạnh đảặạ c  thuà
chố  vieậạ c  nảàỳ,  víà  Phảáp  truỳeần  rả  chíánh  lảà  cảốp  chố  cốn
ngưởà i. Bảậỳ giởà  sảá ch phieận diạch rả đảữ  cốá  tieống Đưá c, tieống
Nhảậạ t, tieống Hảàn, tieống Phảáp, tieống Anh, cốà n cốá  tieống Ngả
v.v., nốá i chung khảá  lảà  nhieầu. Cốà n cốá  tieống YÉ  hảẳn lảà  đảng
phieận  diạch,  cảá c  ngốậ n  ngưữ  khảá c  cuữ ng  đảng  đưởạ c  tảặng
cưởà ng phieận diạch.
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Cốậ ng vieậạ c phưởng dieậạn nảàỳ tốổ  phieận diạch đảng lảàm
rốầ i, víà sảu khi cốá  tảà i lieậạu, thíà ngưởà i tả cốá  theổ  đốạ c. Truỳeần
theố  nảàố thíà  chuá ng tả chưả cốá  quỳ điạnh bảả ố lảàm theố  nảàỳ
theố  kiả, tốậ i nghíữ  khi truỳeần Phảáp nảàỳ thíà  cuữ ng cảận nhảắ c
rảằng  Phảáp  nảàỳ  tốố t,  mốạ i  ngưởà i  mởá i  cảảm thảốỳ  trảận  quỳá.
Chíánh víà tốố t [neận] chư viạ mởá i muốố n nốá i chố ngưởà i khảá c
veầ  ÔÔ ng, như vảậạ ỳ tốảàn bốậạ  [quảá  tríành] truỳeần bảá  Phảáp nảàỳ
đeầu lảà  tảậm truỳeần tảậm, ngưởà i truỳeần ngưởà i, treận cở bảản
lảà  duà ng híành thưá c vảậạ ỳ đeổ  truỳeần. ỞỞ  Trung Quốố c đảữ  cốá  hởn
hải mưởi trieậạu ngưởà i đảng thưạ c tu, [neốu] theậm cảả  [ngưởà i]
luá c  tu  luá c  khốậ ng,  trưởá c  mảắ t  cốá  mốậạ t  trảặm  trieậạu  ngưởà i.
Nhưng ởả  xảữ  hốậạ i nởi beầ  mảặạ t [vảễn] heậạ t như bíành thảản lảặạ ng
leữ  khốậ ng ải hảỳ bieố t, ảốỳ lảà  mốạ i ngưởà i đeầu tảậm truỳeần tảậm,
khảổu truỳeần tảậm thuạ , ÔÔ ng đảữ  híành thảành mốậạ t xu theố  rảố t
lởá n. Khốậ ng cốá  quỳ điạnh đảặạ c thuà  gíà, đeầu lảà  mốạ i ngưởà i tưạ
míành lảàm; tốậ i  nốá i  ỳá  nảàỳ  đảữ  minh bảạ ch chưả? Chuá ng tả
khốậ ng cốá  quỳ điạnh bảố t kỳà  thưá  gíà veầ  híành thưá c, víà Phảậạ t giả
giảảng phốổ  đốậạ  chuá ng sinh.  Đốậạ  nhảận mảà ,  [tốậ i]  khốậ ng nốá i
chư viạ  đi đốậạ  nhảận,  víà  chư viạ  cốà n đảng tu luỳeậạn,  chư viạ
khảẳng điạnh khốậ ng đốậạ  nhảận nốổ i, vảậạ ỳ thíà chư viạ giởá i thieậạu
Phảáp nảàỳ chố ngưởà i khảá c thíà  chíánh lảà  trởạ  giuá p tốố t nhảố t
ngưởà i khảá c đảắ c Phảáp.  Ngưởà i  tưởng lải seữ  bieố t  trảận quỳá
nhưởà ng nảàố,  chư viạ  chố hốạ  bảố nhieậu tieần, chố hốạ  bảố
nhieậu thưá  tốố t đi nưữ ả, cuữ ng khốậ ng bảằng đưả hốạ  Phảáp nảàỳ.
ÔÔ ng cốá  theổ  khieốn chố mốậạ t khu vưạ c, mốậạ t dảận tốậạ c, mốậạ t quốố c
giả chố đeốn cảả  nhảận lốảạ i  cốá  đảạ ố đưá c  hốầ i  thảặng trởả  lảạ i,
hảạ nh phuá c ỳeận bíành. Cốá  nhưữ ng đieầu ảốỳ, nhảận lốảạ i mởá i cốá
theổ  phảá t trieổn lảành mảạ nh.

Đệ tử: Con sau khi học Pháp Luân Phật Pháp, thì đầu
tiên con nghĩ làm việc sao cho tốt,  khiến công việc làm
được tốt, khi thực sự rảnh rỗi không có việc gì thì mới xem
sách.
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Sư phuạ : Đốá  chảẳng phảả i tốố t nhảố t sảố? Nhưữ ng vieậạ c mảà
chư viạ gảặạ p phảả i trống sinh hốảạ t, gảặạ p phảả i trống cốậ ng vieậạ c
hốảặạ c trống xảữ  hốậạ i, cốá  theổ  khởả i tảá c duạ ng đeầ  cảố đốố i vởá i tảậm
nảàố đốá  cuả ả míành. Khảả  nảặng chư viạ đuạ ng phảả i chuỳeậạn đốá ,
cốá  leữ  lảà  đeổ  trưà  bốả  tảậm chảốp trưởá c cuả ả chư viạ, cốá  leữ  lảà  đeổ
trởạ  giuá p chư viạ vieậạ c nảàố đốá . Mốậạ t khi bưởá c leận cốn đưởà ng
tu luỳeậạn nảàỳ, thíà cuốậạ c đởà i tưà  nảỳ veầ  sảu cuả ả ngưởà i ảốỳ, seữ
khốậ ng cốá  chuỳeậạn gíà tốầ n tảạ i ngảễu nhieận đảậu. Víà tu luỳeậạn lảà
ản bảà i cốá  [tríành] tưạ , thởà i giản khốậ ng quảá  dư giảả  đeốn theố ,
khốậ ng theổ  nảàố cốá  vieậạ c  gíà  ngảễu nhieận,  đeầu lảà  ản bảà i  rảố t
chảặạ t  cheữ .  Chư viạ  khốậ ng đưởạ c xem nhưữ ng vieậạ c nhốả  nhảặạ t
bíành thưởà ng đuạ ng phảả i mảà  heậạ t như xuảố t hieậạn ngảễu nhieận
lảà  ngảễu nhieận; lảà  víà [hốảàn cảảnh] seữ  khốậ ng cốá  thảậạ t nhieầu
chuỳeậạn  lảạ  xuảố t  hieậạn,  hốảặạ c  lảà  chảạỳ  đeốn  mốậạ t  khốậ ng giản
khảác  đeổ  tu  luỳeậạn,  [neốu]  vảậạ ỳ  chư viạ  cuữ ng khốậ ng đeầ  cảố
đưởạ c cảá i tảậm đốá . [Thưạ c teố ] vảễn lảà  trảạ ng thảá i trống nhưữ ng
vieậạ c bíành phảàm theố  nảàỳ, vảễn nhưữ ng mảậu thuảễn nởi ngưởà i
thưởà ng, vảễn lảà  phưởng thưá c sinh sốố ng nởi ngưởà i thưởà ng,
sưạ  tíành đuạ ng phảả i khốậ ng khảá c bảố nhieậu số vởá i trưởá c kiả.
Nhưng mảà ,  chư viạ  nghíữ  nghíữ  kỳữ  mốậạ t  chuá t,  vảễn lảà  [thảốỳ]
khảá c đảốỳ, [đốá ] đeầu xuảố t hieậạn lảà  đeổ  tu luỳeậạn cuả ả chư viạ cốá
theổ  đeầ  cảố.

Đệ  tử:  Ngài  giảng  Chân-Thiện-Nhẫn;  [nhưng]  có
những tình huống hẳn là [kẻ nọ] phản bội người ta, [con]
đáp ứng người đó, [rằng] trong tình huống ấy, chúng con
sẽ ra tay giúp họ cho kẻ xấu kia một bài học.

Sư phuạ :  Chuá ng tốậ i  lảà  nghíữ  như vảầỳ,  đieầu  nảàỳ  trống
sảá ch cuữ ng cốá  [giảảng rốầ i]. Chíánh lảà  đuạ ng phảả i vieậạ c thốậ ng
thưởà ng, vieậạ c khieốn chư viạ tưá c giảậạ n khốậ ng chiạu đưởạ c, chư
viạ  muốố n  quảản,  [tốậ i]  khốậ ng nốá i  rảằng [theố ]  khốậ ng đưởạ c;
chư viạ gảặạ p phảả i rốầ i nốá i đốậ i cảậu cuữ ng khảả  díữ thốậ i. Cốá  leữ  lởà i
chư viạ nốá i khốậ ng cốá  tảá c duạ ng, cốá  leữ  chư viạ nốá i ảốỳ khốậ ng heầ
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lảà  chuỳeậạn  đốá  đảậu,  víà  chư viạ  khốậ ng thảốỳ  đảằng sảu mảậu
thuảễn hải ngưởà i hốạ  lảà  gíà, tưá c lảà  quản heậạ  nhảận duỳeận cuả ả
hốạ  lảà  gíà. Víá như hải ngưởà i, ngưởà i nảàỳ đảánh ngưởà i kiả mốậạ t
đảốm, chư viạ cảảm thảốỳ nởi ngưởà i thưởà ng mảà  xeá t, keả  đảánh
ngưởà i  lảà  khốậ ng  đuá ng.  Tảạ i  sảố  phảả i  đảánh  ngưởà i?  Theố
nhưng chư viạ  đảổỳ thởà i  giản trởả  lảạ i,  chư viạ  phảá t hieậạn rả
nưả ả đởà i  trưởá c cuả ả ngưởà i kiả hốảặạ c  đởà i  trưởá c cuả ả ngưởà i
kiả đảữ  tưà ng đảánh ngưởà i  nảàỳ  mốậạ t  đảốm.  Ngưởà i  tu luỳeậạn
chuá ng tả nhíàn ngưởà i khốậ ng đưởạ c [chíả] nhíàn mốậạ t đởà i cuả ả
hốạ , cảần nhíàn cảả  tốảàn bốậạ  sinh meậạnh, như vảậạ ỳ ngưởà i kiả đảữ
thieốu nởạ  ngưởà i nảàỳ.

Nhưữ ng chuỳeậạn nảàỳ đeổ  cảảnh sảá t quảản thíà hởạ p lỳá, ngưởà i
thưởà ng quảản ngưởà i thưởà ng lảà  hởạ p vởá i  Lỳá  cuả ả theố  giản.
Đieầu nảàỳ khốậ ng vi phảạ m nguỳeận tảắ c gíà. Theố  nhưng đảữ  lảàm
ngưởà i tu luỳeậạn, tốậ i chuả  trưởng lảà  gảặạ p chuỳeậạn theố  nảàỳ thíà
bởá t quảản, gảắng heố t mưá c khốậ ng quảản. Tảạ i sảố vảậạ ỳ? Víà chư
viạ heễ  quảản thíà deễ  quảản sải vieậạ c đốá  đi, khốậ ng phảả i chuỳeậạn
đốá . Vảậạ ỳ chư viạ lảà  ngưởà i tu luỳeậạn, chư viạ cưá  nhảố t điạnh lảàm
theố , thíà chư viạ cốá  theổ  seữ  tảạ ố nghieậạp. Chư viạ lảàm vieậạ c nảàỳ biạ
lởữ  rốầ i, phảá  hốảạ i rốầ i. Vốố n viạ Thảần kiả ản bảà i đeổ  ngưởà i đốá
đởà i nảàỳ trảả  nghieậạp, hốạ  khốậ ng trảả  xống, [vảậạ ỳ phảả i] tíàm thởà i
giản hải ngưởà i đốá  lảạ i mốậạ t lảần nưữ ả; lởà i nảàỳ tốậ i giảảng lảà  ỳá
như vảậạỳ. Nhưng neốu thảậạ t sưạ  gảặạ p chuỳeậạn sảá t nhảận phốá ng
hốả ả mảà  chư viạ mảặạ c keậạ , thíà chíánh lảà  vảốn đeầ  tảậm tíánh. Ngưởà i
tu luỳeậạn chư viạ, [ngảỳ cảả ] lảàm mốậạ t viạ Thảần thíà cuữ ng phảả i
quảản vieậạ c nảàỳ, đuá ng khốậ ng? Nhưng nốá i đi cuữ ng phảả i nốá i
lảạ i, vieậạ c lốảạ i nảàỳ thíà hốạ c vieận bíành thưởà ng chuá ng tả đeầu
rảố t  khốá  gảặạ p  phảả i,  thảậạ m  chíá  khốậ ng  gảặạ p  phảả i.  Nghíữả  lảà
khốậ ng ản bảà i chố chư viạ [vieậạ c lốảạ i nảàỳ] trống cuốậạ c sốố ng
cuả ả chư viạ; víà nốá  ảắ t phảả i cốá  lởạ i chố đeầ  cảố tảậm tíánh cuả ả
chư viạ [thíà mởá i ản bảà i]; [vieậạ c] khốậ ng cốá  tảá c duạ ng, cảá c vieậạ c
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kieổu như theố  thốậ ng thưởà ng hốạ c vieận chuá ng tả rảố t íát khi
gảặạ p phảả i, hảầu như khốậ ng gảặạ p.

Cốà n  nốá i  phảản  bốậạ i  ải  đốá ,  đảáp  ưá ng  ngưởà i  thưởà ng
chuỳeậạn gíà, ảốỳ đeầu lảà  vieậạ c ngưởà i thưởà ng. Tu luỳeậạn rốầ i thíà
phảả i duà ng Phảáp đeổ  đố lưởà ng, duà ng tieậu chuảổn ngưởà i tu
luỳeậạn đeổ  ỳeậu cảầu bảản thảận. Cảá i gíà cuữ ng duà ng tieậu chuảổn
ngưởà i thưởà ng đeổ  đố lưởà ng, nảàố lảà  phảản bốậạ i, nảàố lảà  đảữ  đảáp
ưá ng  vởá i  ngưởà i  thưởà ng  gíà  đốá ,  đốá  chảẳng  phảả i  chíánh  lảà
ngưởà i thưởà ng sảố?

Đệ tử: Đồng thời du học sinh ở Mỹ, đều ôm giữ một
loại chấp trước mà đọc các thứ khoa học tự nhiên rất khô
khan.

Sư phuạ : Ngảàỳ mải tốậ i  cốá  theổ  seữ  nốá i  vảốn đeầ  nảàỳ.  Tốậ i
giảảng đảạ ố lỳá  theố  nảàỳ, liạch sưả  cuả ả nhảận lốảạ i vảà  khốả hốạ c
cuả ả nhảận lốảạ i, kỳà  thưạ c lảà  mốậạ t sải lảầm. Nốá  cốá  cở đieổm phảá t
trieổn, cở đieổm nhảậạ n thưá c veầ  nhảận lốảạ i, veầ  tưạ  nhieận, veầ  vảậạ t
chảố t  lảà  sải lảầm, chố neận mởá i  tảạ ố thảành đảạ ố đưá c xảữ  hốậạ i
nhảận lốảạ i bảạ i hốảạ i hieậạn nảỳ. Vảốn đeầ  nảàỳ rảố t lảà  lởá n, ngảàỳ
mải tốậ i seữ  nốá i. Nhưng cốá  mốậạ t đieổm, neốu nhảận lốảạ i khốậ ng
cốá  tri  thưá c,  thíà  hốậ m  nảỳ  hốạ  khốậ ng  đốạ c  đưởạ c  «Chuỳeổn
Phảáp Luảận», íát nhảố t thíà  nốậạ i  hảàm cảố hởn thảậm sảậu hởn
trống đốá  thíà hốạ  khốậ ng nhíàn rả đưởạ c. Như vảậạ ỳ tri thưá c mảà
chư viạ  hốạ c cuữ ng cốá  theổ  khốậ ng heầ  ngảễu nhieận, nhảận lốảạ i
tưởng lải, neốu muốố n đưá ng tưà  mốậạ t cở đieổm khốả hốạ c mởá i
mảà  phảá t trieổn leận, thíà cuữ ng phảả i cốá  tri thưá c.

Tốậ i nghíữ, lảàm mốậạ t đeậạ  tưả  Đảạ i Phảáp, thíà luá c đốá  tưạ  nhieận
seữ  bieố t lảàm theố  nảàố. Cốá  leữ  cuữ ng khốậ ng phảả i chuỳeậạn ngảễu
nhieận, chố neận bảậỳ giởà  cảá i gíà cảần hốạ c thíà chư viạ cưá  hốạ c,
chư viạ đưà ng cối nốá  lảà  thưá  chảốp trưởá c gíà. Tốậ i nghe nốá i cốá
hốạ c vieận, dố luá c mởá i đeốn Mỳữ  bảản thảận cốá  chốễ  lảàm sải, beàn
bốả  hốạ c. Tốậ i nốá i rảằng bản đảầu cốá  theổ  lảà  sải, mảà  giởà  chíánh lảà
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đảữ  sải lảạ i theậm sải. Tuỳ đảữ  lảà  theố  rốầ i, khốậ ng neận cốố  ỳá  tảạ ố
khốá  khảặn chố cuốậạ c sốố ng sảu nảàỳ cuả ả míành: Cốá  vieậạ c đảữ  lảàm
sải rốầ i khốậ ng theổ  sưả ả sải theố phưởng thưá c giốố ng theố , bảản
thảận trống tảậm bieố t sải rốầ i, bieố t tưà  giởà  veầ  sảu seữ  khốậ ng
lảàm như vảậạ ỳ nưữ ả, đốố i  vởá i  vieậạ c lốảạ i  nảàỳ chíả  cảần sảu nảàỳ
lảàm tốố t hởn vảà  duà ng thảành tíách chuốậạ c lốễ i lảầm lảà  đưởạ c rốầ i.
Tốậ i nghíữ như vảậạ ỳ seữ  khốậ ng cốá  vảốn đeầ  gíà. Nhưữ ng vảốn đeầ  nảàỳ
chuá ng tốậ i seữ  khốậ ng víà chư viạ sải rốầ i mảà  cưá  bảắ t chư viạ phảả i
đảảố ngưởạ c sưạ  vieậạ c trởả  lảạ i, hốảàn trảả  lảạ i quảá  khưá ; chuá ng tốậ i
seữ  khốậ ng lảàm chuỳeậạn nảàỳ như theố . Nốá i cảá ch khảá c, khốậ ng
đưởạ c tảạ ố thảành khốá  khảặn chố tu luỳeậạn, khốậ ng đưởạ c tảạ ố
thảành  khốá  khảặn  chố  sinh  hốảạ t.  Lảà  hốạ c  sinh,  hieậạn  giởà
chuá ng tốậ i chíả cốá  theổ  bảảố chư viạ cảần hốạ c chố tốố t, víà chư viạ
lảà  hốạ c sinh chố neận cảần hốạ c chố tốố t.

Duà  chư viạ lảàm cốậ ng tảá c gíà khảá c đi nưữ ả, víà đốá  lảà  cốậ ng
tảá c  ởả  xảữ  hốậạ i  ngưởà i  thưởà ng, hốạ  duà ng Lỳá  nảàỳ cuả ả xảữ  hốậạ i
ngưởà i thưởà ng đeổ  nhíàn nhảậạ n [vảà ] hốạ  lảà  phuạ c vuạ  víà xảữ  hốậạ i
nhảận lốảạ i  tảạ i  tảầng khốậ ng giản nảàỳ, vảậạ ỳ neận chư viạ  cuữ ng
neận lảàm nốá  chố tốố t. Víà  nhảận lốảạ i cuữ ng lảà  bieổu hieậạn sinh
meậạnh ởả  tảầng thảốp nhảố t cuả ả Đảạ i Phảáp vuữ  truạ .

Đệ tử: Thưa Thầy, con xin thay mặt đệ tử ở Đức vấn
an Ngài.

Sư phuạ : Thư mởà i cuả ả Đưá c tốậ i cuữ ng thảốỳ rốầ i. Thảáng 11
nảặm ngốảá i  khi trởà i  lảạ nh Ngả cuữ ng cốá  thư mởà i.  Khi thởà i
tieố t ảốm leận tốậ i seữ  tíàm thởà i giản đeổ  đi.

Đệ  tử:  Thưa  Thầy,  con  vốn  là  di  dân  ở  Nhật  Bản,
chúng con vẫn luôn muốn mời Ngài đến Nhật Bản, nếu
như sắp tới Ngài có cơ hội.

Sư phuạ : Khi tốậ i mởả  lởá p ởả  Quảảng Chảậu thíà Nhảậạ t Bảản cốá
ngưởà i tởá i nghe giảảng. Sảu khi nghe giảảng xống, ảnh nảàỳ
veầ  Nhảậạ t  Bảản tốổ  chưá c  mốậạ t  sốố  ngưởà i,  đeầu lảà  ngưởà i  Nhảậạ t
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Bảản, híành như đeầu lảà  ngưởà i lởá n tuốổ i đeốn hốạ c. Hốạ c tởá i hốạ c
lui,  nhưng ảnh nảàỳ vảễn khốậ ng buốậ ng bốả  mốậ n khíá  cốậ ng
bản đảầu, chố neận chuá ng tốậ i  vảễn luốậ n khốậ ng lieận lảạ c vởá i
ảnh tả. Víà  nhưữ ng ngưởà i ảnh tả dảạỳ cuữ ng bảố t thuảần, neận
chuá ng tốậ i vảễn luốậ n khốậ ng lieận lảạ c vởá i hốạ .

Đệ tử: Chồng con là người Nhật Bản nhưng anh ấy rất
thích Đại Pháp; anh ấy cảm thấy [Đại Pháp] rất tốt.

Sư phuạ : Cốá  leữ  lảà  [dố] khảá c bieậạ t veầ  vảặn hốá ả, nhưng tốậ i
nghíữ, ngưởà i Nhảậạ t Bảản neốu thưạ c sưạ  cốá  theổ  hốạ c, thíà deễ  dảàng
hởn số vởá i  ngưởà i  dả trảắng. Víà  phưởng phảáp tư duỳ thíà
ngưởà i phưởng Đốậ ng đeầu giốố ng nhảu. Dố phưởng phảáp tư
duỳ ngưởà i phưởng Tảậỳ lảà  khảá c; nhưng ngưởà i phưởng Tảậỳ
sảu khi hốạ c thíà cuữ ng tốố t lảắm. Tốậ i đảữ  tởá i Nhảậạ t Bảản mốậạ t lảần.
Chíả lảà  xem xem ngưởà i Nhảậạ t Bảản như theố  nảàố.

Đệ tử:  Nếu tương lai  Đại  Pháp này  trở  thành tâm
pháp của nhân loại, vậy về phương diện khoa học xã hội,
như nói triết học hay văn học, những thứ ấy sẽ thế nào?

Sư phuạ : Đeầu seữ  bieốn đốổ i. Hởn nưữ ả cốà n lảà  hốảàn tốảàn
mởá i, nhảậạ n thưá c cuả ả nhảận lốảạ i veầ  xảữ  hốậạ i nảàỳ, veầ  cốn ngưởà i,
veầ  heố t thảảỳ đeầu seữ  xốảỳ chuỳeổn trởả  lảạ i. Vảậạ ỳ hieậạn nảỳ ởả  Bảắ c
Kinh chuá ng tả cốá  khảá  nhieầu hốạ c vieận, hốạ  bieố t míành lảà  khảá c
ngưởà i  khảá c,  hốạ  lưu  truỳeần  mốậạ t  cảậu  rảằng:  ‘Chuá ng  tả  lảà
nhảận lốảạ i mởá i’. Đưởng nhieận trảá i lảạ i tốậ i khốậ ng cốá  khảẳng
điạnh cảá ch nốá i cuả ả hốạ , chíả lảà  nốá i leận ỳá  đốá . Khảẳng điạnh seữ
khảá c  vởá i  phưởng phảáp  tư duỳ,  vởá i  phưởng phảáp  nhảậạ n
thưá c  cuả ả  cốn  ngưởà i  hieậạn  nảỳ.  Khảẳng  điạnh  lảà  như  vảậạ ỳ.
Thuảậạ n theố chư viạ veầ  sảu khốậ ng ngưà ng hốạ c tảậạ p Phảáp nảàỳ
sảậu  hởn,  chư viạ  đeầu  seữ  cốá  nhảậạ n  thưá c  mởá i  veầ  mốạ i  thưá .
Chuá ng tả ngốầ i đảậỳ đeầu cốá  chưá c viạ khảá  cảố, rảố t nhieầu lảà  du
hốạ c sinh, chư viạ  [hảữỳ] tưà  tưà  theổ  nghieậạm, chư viạ  seữ  phảá t
hieậạn mốễ i tưà ng vieậạ c cuả ả nhảận lốảạ i vởá i nhảậạ n thưá c cuả ả chư
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viạ đeầu đảng phảá t sinh bieốn hốá ả. Víà [như] tốậ i vưà ả giảảng, sưạ
phảá t trieổn cuả ả nhảận lốảạ i, nhảậạ n thưá c cuả ả nhảận lốảạ i veầ  khởả i
đảầu cuả ả nhảận lốảạ i vảà  nguốầ n gốố c cuả ả nốá ; thuỳeố t tieốn hốá ả
kiả cảặn bảản khốậ ng tốầ n tảạ i. Nhảậạ n thưá c veầ  vảậạ t  chảố t, nhảậạ n
thưá c veầ  vuữ  truạ , nhảậạ n thưá c veầ  sinh meậạnh, vảà  nhảậạ n thưá c veầ
theố  giởá i hieậạn thưạ c chuá ng tả, nhảậạ n thưá c veầ  khốậ ng giản vuữ
truạ  nảàỳ, tốảàn lảà  đưá ng treận mốậạ t cở đieổm sải lảầm phảá t trieổn
leận.

Đệ tử: Khi nào chủ nguyên thần tiến nhập vào…
Sư  phuạ :  Khi  chuả  nguỳeận  thảần  tieốn  nhảậạ p  vảàố,  bíành

thưởà ng lảà  khốậ ng lảậu trưởá c luá c sinh rả. Nhưng thởà i giản cuạ
theổ  khốậ ng cốố  điạnh.  Cốá  theổ  lảà  trưởá c  luá c  hốạ  sinh rả mốậạ t
khảắ c, cốá  theổ  trưởá c luá c hốạ  sinh rả tưà  rảố t sởá m, nưả ả thảáng,
mốậạ t thảáng, hốảặạ c lảà  sởá m hởn nưữ ả, cuữ ng đeầu cốá  khảả  nảặng.

Đệ tử: Quan điểm của Thầy về việc nhân loại nhân bản
người.

Sư phuạ : Khi nhảận lốảạ i khốậ ng cốà n quỳ phảạ m đảạ ố đưá c,
chuỳeậạn gíà cuữ ng cốá  theổ  lảàm rả. Chuả ng ngưởà i đốá  sinh rả seữ
khốậ ng cốá  quản nieậạm chả meạ ,  khốậ ng cốá  quản nieậạm đảạ ố
đưá c nhảận luảận, rảố t đảáng sởạ . Hốạ  thảậạ m chíá cốá  theổ  nhảận bảản
rả mốậạ t  ngưởà i  đốầ ng dảạ ng đeổ  thảỳ theố  ngưởà i  đốá ,  vảà  gieố t
ngưởà i đốá  đi. Nhảận lốảạ i chíánh lảà  sảu khi đảạ ố đưá c bảạ i hốảạ i
rốầ i,  hốạ  mởá i  xuảố t  hieậạn cảá i  chuỳeậạn đốá .  Nhưng mảà  chư viạ
nảàỳ, tốậ i nghíữ seữ  khốậ ng xuảố t hieậạn nhảận bảản ngưởà i đảậu, víà
Thảần khốậ ng chố pheáp. Hốạ  thưạ c sưạ  nhảận bảản rả thíà cuữ ng
khốậ ng phảả i lảà  cảá  nhảận đốá , nốá  chíả cốá  mả mởá i cốá  theổ  gảắn
vảàố, Thảần seữ  khốậ ng cảốp nguỳeận thảần chố nốá .

Đệ tử: Là con lai nếu họ tu luyện, thì họ sẽ tiến vào thế
giới nào?

Sư phuạ : Cốn lải như lảà  mốậạ t ngưởà i mảà  nốá i, hốạ  đảữ  mảố t
đi đốố i ưá ng vởá i nhảận chuả ng ởả  treận Trởà i. [Cốà n như] lảà  mốậạ t
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ngưởà i tu luỳeậạn mảà  nốá i, thíà khốậ ng chuá  trốạ ng beầ  mảặạ t cuả ả hốạ
nưữ ả, vảậạ ỳ chíả xem nguỳeận thảần cuả ả hốạ . Nguỳeận thảần cuả ả hốạ
lảà  [dả] trảắng,  vảậạ ỳ  thíà  lảà  [dả] trảắng; nguỳeận thảần lảà  [dả]
vảàng vảậạ ỳ thíà lảà  [dả] vảàng; nguỳeận thảần lảà  [dả] đen, vảậạ ỳ thíà
lảà  [dả] đen. Hốạ  tu luỳeậạn thíà lảà  [thảành] chuỳeậạn khảá c.

Đệ tử: Con lai có thể tu luyện thành công hay không?
Sư phuạ : Cốá  theổ  tu hảỳ khốậ ng, tu thảành hảỳ khốậ ng đeầu

lảà  xem bảản thảận ngưởà i tả. Cốn lải neốu cưá  tu thíà vieận mảữn
cuữ ng như nhảu. Tu luỳeậạn thảành rốầ i, nguỳeận thảần cuả ả hốạ
tưà  đảậu đeốn, thíà tu luỳeậạn thảành rốầ i seữ  quỳ veầ  nởi đốá .

Đệ tử: Lần trước Ngài nói rằng, con lai đã mất hết thứ
gì đó?

Sư phuạ : Hốạ  mảố t thảận theổ  mảà  xuỳeận suốố t tưà  treận kiả
xuốố ng đảậỳ. Nốá i theố  nảàỳ nheá , ngưởà i dả vảàng thíà treận kiả cốá
ngưởà i dả vảàng, ngưởà i dả trảắng thíà  treận kiả cốá  ngưởà i dả
trảắng, hốạ  đảữ  mảố t đưởà ng dảậỳ đốá .

Đệ tử: Ngài nói trẻ con sinh ra rồi mới có nguyên thần,
vậy có phải lúc đầu khi mang thai thì không có sinh mệnh,
xin giải thích.

Sư phuạ : Khốậ ng phảả i đảậu; bảố t kỳà  vảậạ t theổ  nảàố, tốậ i tưà ng
giảảng mốậạ t cảậu theố  nảàỳ, bảố t kỳà  vảậạ t theổ  nảàố khi sinh rả thíà
đeầu cốá  mốậạ t sinh meậạnh đưởạ c rốá t vảàố. Cốậ ng xưởả ng tảạ ố rả
mốậạ t sảản phảổm, bảố t kỳà  thưá  gíà như theố , chư viạ thảốỳ chuá ng lảà
vảậạ ỳ,  [nhưng] đeầu cốá  sinh meậạnh. Khi thải em beá  cốà n rảố t
nhốả  trống buạ ng meạ , heễ  phảần thiạt nhốả  ảốỳ đưởạ c sinh rả, thíà
nốá  đảữ  lảà  sốố ng rốầ i, vảậạ ỳ khốậ ng cốá  nguỳeận thảần thíà nốá  sốố ng
như theố  nảàố  đảậỳ?  Khốậ ng cốá  nguỳeận  thảần,  bảản  thảận  nốá
cuữ ng lảà  cốá  lưạ c sinh meậạnh. Víà cốn tả ngốảạ i trưà  bảản thảận rả,
tu luỳeậạn quảá  khưá  chảẳng phảả i đeầu giảảng bả hốầ n bảảỳ phảá ch
sảố? Đưởng nhieận hốạ  giảảng rảố t khốậ ng cuạ  theổ , chíả đeổ  nốá i
leận ỳá  nảàỳ.  Tưá c lảà  ngốảà i  chuả  nguỳeận thảần cuả ả chư viạ  rả,

92 Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York



trống thảận  theổ  chư viạ  cốà n  cốá  nhưữ ng nhảận  tốố  khảá c  cảốu
thảành neận sinh meậạnh mốậạ t ngưởà i, bảản thảận nhuạ c theổ  cốà n
cốá  sinh meậạnh vởá i híành tưởạ ng cuả ả chả meạ ; híành tưởạ ng cuả ả
chả vảà  meạ  kiả cuữ ng lảà  sốố ng. Thảận theổ  cốn ngưởà i vốố n díữ rảố t
phưá c tảạp.

Đệ tử: Phá thai cũng được tính là sát sinh phải không?
Sư phuạ : Khốậ ng sải. Đảữ  hốảà i thải rốầ i, thíà phảá  thải chíánh

lảà  sảá t sinh; chư viạ duà  chố đảạ ố đưá c nhảận lốảạ i theố  nảàố, nhảận
lốảạ i  vảà  luảậạ t  phảáp thưà ả nhảậạ n hảỳ khốậ ng thưà ả nhảậạ n,  luảậạ t
phảáp  khốậ ng đảạ i  bieổu  chố Thảần,  chư viạ  sảá t  sinh rốầ i  thíà
chíánh lảà  sảá t sinh; chư viạ bảả ố veầ  luảậạ t phảáp thíà khốậ ng lảà  sảá t
sinh, đốá  lảà  ngưởà i nốá i. Chuá ng tốậ i phảá t hieậạn nởi beậạnh vieậạn
phuạ  sảản cốá  rảố t nhieầu treả  sở sinh, trống mốậạ t chu vi khốậ ng
giản kiả cốá  rảố t nhieầu treả  khốậ ng cốá  đuả  chảận tảỳ, hốảặạ c cốá  đuả
chảận tảỳ nhưng lảà  nhưữ ng em beá  cốà n  rảố t  nốn ởả  đốá  mảà
khốậ ng cốá  nởi nảàố đeổ  đi.  Vốố n nhưữ ng sinh meậạnh nảàỳ đảữ
chuỳeổn sinh rốầ i, chuá ng cốá  theổ  cốá  tưởng lải cuả ả chuá ng, cốá
theổ  chuá ng sốố ng bảố nhieậu nảặm rốầ i mởá i vảàố luảận hốầ i mốậạ t
lảần mởá i, theố  mảà  chưả cốà n sinh rả, chư viạ  đảữ  gieố t chuá ng
rốầ i. Vảậạ ỳ chuá ng phảả i vảậạ t vảữ  thốố ng khốổ  trống thảáng nảặm dảà i
đảằng  đảẵng,  nhưữ ng  sinh  meậạnh  beá  nhốả  heố t  sưá c  cốậ  đởn,
đảáng thưởng như theố ! Chuá ng phảả i đởạ i mốậạ t mảạ ch đeốn khi
tuốổ i thieận điạnh ởả  nhảận theố  tốảàn bốậạ  quả đi rốầ i, thíà mởá i cốá
theổ  tieốn vảàố luảận hốầ i keố  tieốp. Chố neận chư viạ bốễ ng chốố c
đảặạ t chuá ng vảàố hốảàn cảảnh khốổ  đeốn vảậạỳ, chư viạ nốá i xem đốá
chảẳng phảả i lảà  sảá t sinh sảố? Hởn nưữ ả nghieậạp lưạ c rảố t lởá n.

Đệ tử: Nghiệp lực nhường ấy còn có thể tu không?
Sư phuạ : Cốá  theổ  tu, đưởng nhieận cốá  theổ  tu. Nhưng tốậ i

giảảng rốầ i, víà Đảạ i Phảáp vuữ  truạ  lảà  vieận dung, trống mốậạ t tảầng
thưá  cốố  điạnh thíà cảá ch nhíàn trởả  thảành tuỳeậạ t đốố i. Tảầng thưá
khảá c nhảu cốá  Phảáp khảá c nhảu, tảầng thưá  cảàng cảố thíà Lỳá
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nhảậạ n thưá c đưởạ c cảàng rốữ . Víà neốu chư viạ thưạ c sưạ  cốá  theổ  tu
luỳeậạn vieận mảữn, chuá ng nhảố t điạnh seữ  lảà  chuá ng sinh trống
vuữ  truạ  cuả ả chư viạ. Theố  thíà cốá  ngưởà i nghíữ vảậạ ỳ chuá ng tả cưá
sảá t sinh thốậ i. Ngưởà i nghíữ vảậạ ỳ nhảố t điạnh tu khốậ ng thảành.
Chư viạ neốu tu khốậ ng thảành, nhưữ ng sinh meậạnh mảà  chư viạ
gieố t kiả chư viạ  hốảàn trảả  khốậ ng nốổ i.  Tốậ i  nốá i  ỳá  đốá  chư viạ
minh bảạ ch chưả? Tu luỳeậạn cốá  theổ  buà  đảắp nhưữ ng thưá  ảốỳ,
nhưng mảà  phảả i  lảà  chảận tu, sảu khi vieận mảữn xem nhảận
quảả .

Đệ tử: Giả dụ hai mươi năm trước đã phá thai, thời đó
không hiểu, [tưởng] phá thai là được phép; nếu bây giờ tu
luyện thì phải làm sao? Nghiệp lực nặng nhường ấy?

Sư phuạ : Chư viạ chíả quảản vieậạ c tu, kỳà  thưạ c chuá ng tả rảố t
nhieầu ngưởà i,  quả đởà i  nảàỳ đởà i  khảá c khốậ ng bieố t  đởà i  nảàố
lảàm nhưữ ng gíà, khốậ ng bieố t đởà i nảàố mảắc nởạ  nghieậạp lưạ c lởá n
bảố nhieậu. Ngưởà i hieậạn nảỳ đeầu lảà  đeốn trống nghieậạp cuốậạ n
lảốỳ  nghieậạp1,  [ngưởà i]  khốậ ng  cốá  nghieậạp  lưạ c  đảữ  khốậ ng  cốá
nưữ ả. Ngảỳ cảả  [ngưởà i] chưả tưà ng sảá t hảạ i sinh meậạnh cuữ ng
dưởà ng như khốậ ng cốá ,  sảá t sinh khốậ ng nhảố t  điạnh lảà  sinh
meậạnh ngưởà i. Chuá ng tốậ i đảữ  lảà  cốá  theổ  đốậạ  chư viạ, [chư viạ] đảữ
lảà  cốá  theổ  tu, đảữ  đảắ c Phảáp rốầ i, [thíà] chư viạ đưà ng nghíữ nhưữ ng
vảốn đeầ  nảàỳ nưữ ả. Chư viạ chíả lố tu, tốậ i đeầu seữ  cốá  ản bảà i; neốu
chư viạ mảà  vieận mảữn thíà nhưữ ng vieậạ c nảàỳ đeầu seữ  rảố t deễ  lảàm
[giảả i quỳeố t] tốố t.

Đệ tử: Ở Đức có nhiều học viên Pháp Luân Đại Pháp
đều là thợ săn, họ nói rằng cáo phụ thể thì không tốt, đến
giờ con vẫn không thể tiếp nhận.

Sư phuạ : Veầ  bảản thảận cảáố thíà chuá ng tả khốậ ng giảảng veầ
nốá , tưởng lải cốá  theổ  khốậ ng tốầ n tảạ i. Nhưng mảà , lảàm ngưởà i

1 lai: đến; trong ngữ cảnh này hiểu là sinh ra (đến thế gian này), 
tức là sinh ra với nghiệp cuộn lấy nghiệp.
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tu  luỳeậạn,  chuá ng  tả  gảắng  heố t  mưá c  khốậ ng  đi  lảàm  mảốỳ
chuỳeậạn  sảá t  sinh  nảàỳ,  chuá ng  tả  cốà n  cốá  tưà  bi.  Ngốảà i  rả
nhưữ ng cảáố phuạ  theổ  đốá ,  cốá  rảố t nhieầu cảáố lảà  đảắ c linh khíá;
nhưữ ng cảáố khốậ ng cốá  linh khíá thíà khốậ ng theổ  phuạ  theổ .

Đệ tử: Tương lai nhân loại vẫn phải tu lên trên phải
không?

Sư phuạ : Tưởng lải khi nhảận lốảạ i đeốn luá c đốá  thíà  hảầu
heố t  chư viạ  đeầu  keố t  thuá c  tu  luỳeậạn  cuả ả  míành rốầ i,  nhưng
cuữ ng seữ  rảố t  nhảnh. Tưởng lải bảặng tieống,  bảặng híành, seữ
khốậ ng  lưu lảạ i  chố ngưởà i  tưởng lải,  ngưởà i  tưởng lải  seữ
khốậ ng bieố t híành tưởạ ng cuả ả tốậ i. Cốá  ngưởà i nốá i rảằng, tốậ i đảữ
tieố t lốậạ  rảố t nhieầu thieận cở, kỳà  thưạ c ngưởà i tưởng lải khốậ ng
nghe [đưởạ c]  tốậ i  giảảng Phảáp.  Ngưởà i  ngốảà i  phốố  hieậạn  nảỳ
cuữ ng  khốậ ng  bieố t,  chưả  tưà ng  đưởạ c  nghe  Phảáp,  đưởng
nhieận neốu chư viạ thảậạ t sưạ  tu luỳeậạn vieận mảữn vảà  đeầu rởà i đi,
[như theố ] tốậ i lảà  giảảng Phảáp chố Thảần. Chố neận thieận cở
nảàỳ vảễn lảà  khốậ ng cốá  tieố t lốậạ  chố cốn ngưởà i. Ngưởà i tưởng
lải tieốn vảàố mốậạ t thởà i kỳà  vốậ  cuà ng tốố t đeạp, ngưởà i tưởng lải
đeầu rảố t cốá  phuá c phảậạ n. Nốá i mốậạ t cảá ch tưởng đốố i, tu luỳeậạn seữ
khốá  khảặn hởn chuá t, víà hốảàn cảảnh tốố t rốầ i khốậ ng khốổ  nhieầu
theố  nảàỳ, neận tu luỳeậạn cuữ ng rảố t khốậ ng deễ . Nhưng xốảỳ lảạ i
mảà  nốá i,  ảốỳ  mởá i  lảà  bíành thưởà ng,  nhảận  giản cuữ ng khốậ ng
phảả i  khốổ  đeốn  theố ,  xảốu  đeốn  theố ;  seữ  tieốn  vảàố  thởà i  kỳà  tu
luỳeậạn bíành thưởà ng.

Tu luỳeậạn rảố t lảà  khốổ ,  khốậ ng nhưữ ng lảà  cảá i  khốổ  chư viạ
chiạu, trưởá c kiả tốậ i giảảng mốậạ t cảậu: ‘cảố xưá  bảố t thảắng hảàn’.
[Nhưng] lởà i tốậ i giảảng khảá c vởá i lởà i ngưởà i thưởà ng giảảng. YÉ
lảà  nốá i, khi cảảnh giởá i cuả ả chư viạ đeầ  cảố rốầ i, cốậ ng cuả ả chư viạ
đeầ  cảố rốầ i, heố t thảảỳ mốạ i thưá  cuả ả chư viạ cuữ ng theố đốá  đeầ
cảố, [thíà] phưởng phảáp tư duỳ cuả ả chư viạ cuữ ng bieốn đốổ i,
chố neận chư viạ seữ  phảá t hieậạn rảằng ngưởà i cốá  theổ  nốá i chuỳeậạn
vởá i chư viạ lảà  vốậ  cuà ng íát. Ngảỳ ởả  đieổm nảàỳ thốậ i, chư viạ seữ
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cảảm thảốỳ rảố t lảà  cốậ  đởn, trống tảậm seữ  cảảm thảốỳ mốậạ t lốảạ i
khốổ .  Vảậạ ỳ  thíà  theố  đốá  seữ  mảng  tởá i  mốậạ t  lốảạ i  trảạng  thảá i:
Dưởà ng như nốá i chuỳeậạn vởá i ngưởà i thưởà ng íát đi, tieốp xuá c íát
đi, thảậạ m chíá lảà  ngưởà i nhảà ; bảảố đảảm seữ  như vảậạ ỳ. Nhưng đốá
đeầu lảà  thuốậạ c lốảạ i bíành thưởà ng, chuá ng tả gảắng heố t mưá c thu
xeốp chố tốố t quản heậạ  nảàỳ. Víà chư viạ heố t sưá c xảá c thưạ c khốậ ng
theổ  đưởạ c tíánh lảà  ngưởà i thưởà ng. Đảữ  lảà  Thảần, đảữ  khốậ ng lảà
ngưởà i thưởà ng nưữ ả, quảá  khưá  hốà ả thưởạ ng tu luỳeậạn heễ  xuảố t
giả thíà chíánh lảà  nưả ả-thảần. Hốà ả thưởạ ng bảậỳ giởà  hốạ  đưởng
nhieận khốậ ng phảả i, hốạ  cuữ ng khốậ ng cốá  tốố  chảố t đốá . Mốậạ t khi
xuảố t giả víà sảố nốá i hốạ  lảà  nưả ả-thảần? Tu trống quảá  khưá , heễ
xuảố t giả lảà  đốảạ n tuỳeậạ t theố  duỳeận, chư viạ nghíữ xem hốạ  cốà n
lảà  ngưởà i  chảặng?  Đưởng  nhieận  khốậ ng  theổ  giốố ng  ngưởà i
nưữ ả,  ngưởà i  lảà  khốậ ng  rởà i  đưởạ c  nhưữ ng  thưá  nhảận  chi
thưởà ng tíành. Chư viạ sảu khi trảả i quả tu luỳeậạn, thảậạ t sưạ  đeầ
cảố leận rốầ i, chư viạ seữ  phảá t hieậạn, nhưữ ng gíà ngưởà i tả chảốp
trưởá c thíà chư viạ khốậ ng chảốp trưởá c; nhưữ ng thưá  ngưởà i tả
bảàn tảán sảỳ sưả, thíà chư viạ cảảm thảốỳ quảá  vốậ  viạ.

Vảậạ ỳ  tảố t  nhieận  chư  viạ  hảẳn  seữ  cốá  chốễ  khảá c  vởá i  cốn
ngưởà i, khốảảng cảá ch đốá  seữ  ngảàỳ cảàng lởá n. Nhưng chư viạ
cuữ ng khốậ ng cảần nghíữ  quảá  nhieầu veầ  phưởng dieậạn nảàỳ, víà
mốậạ t khi chư viạ tieốn vảà ố trảạ ng thảá i nảàỳ, chư viạ dảần dảần dảần
dảần seữ  tieốp xuá c đeốn nhưữ ng thưá  mảà  chư viạ neận đưởạ c tieốp
xuá c đeốn, chư viạ seữ  dảần dảần khải cốậ ng, khải ngốậạ . Chư viạ seữ
cốá  cảá i vui cuả ả chư viạ, cốn ngưởà i cốá  cảá i vui cuả ả cốn ngưởà i,
đưởng nhieận Thảần cuữ ng cốá  cảá i vui cuả ả Thảần.

Đệ tử: Trẻ con lớn lên ở Mỹ, tiếng Trung không được
tốt  lắm,  tương  lai  có  cần  đưa  về  nước  [Trung  Quốc]
không?

Sư phuạ :  Tốậ i  bảảố chư viạ  nảàỳ,  ởả  quốố c  ngốảạ i  tốậ i  đảữ  đi
nhieầu nởi, tốậ i đeầu phảá t hieậạn vảốn đeầ  nảàỳ, chố neận thưởà ng
khi tốậ i gảặạ p đeậạ  tưả  chuá ng tả, tốậ i  beàn bảảố hốạ ,  tốậ i  nốá i nhảố t
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điạnh phảả i khieốn cốn treả  hốạ c tieống Trung, khốậ ng theổ  đảánh
mảố t đảặạ c đieổm đốá  cuả ả ngưởà i dả vảàng chư viạ. Víà trống theố
giởá i ngưởà i dả trảắng khốậ ng cốá  chư viạ, chư viạ cốà n phảả i veầ
theố  giởá i ngưởà i dả vảàng, neốu chư viạ  hốạ c Phảáp mảà  lỳá  giảả i
khốậ ng nốổ i hảàm nghíữả chảận chíánh cuả ả Phảáp thíà đốá  mởá i lảà
chuỳeậạn lởá n nhảố t. Hieậạn nảỳ sảá ch đưởạ c phieận diạch rả cuữ ng
lảà  chố ngưởà i tả quảá  tríành nhảậạ n thưá c thởà i kỳà  quảá  đốậạ , giốố ng
cuốố n «Phảáp Luảận Cốậ ng» kiả cuả ả chuá ng tả, Nốá  chíả lảà  nhưữ ng
đieầu trống quảá  tríành nhảậạ n thưá c, [cốà n] tu luỳeậạn chảận chíánh
lảà  «Chuỳeổn  Phảáp  Luảận».  Sảá ch  duà ng  tieống  nưởá c  ngốảà i
phieận diạch rả, Nốá  cuữ ng lảà  mốậạ t quảá  tríành nhảậạ n thưá c; chư viạ
neốu muốố n tu luỳeậạn chảận chíánh, thíà phảả i đốạ c nguỳeận vảặn,
tưà  trống nguỳeận vảặn chư viạ mởá i cốá  theổ  bieố t lảà  gíà lảà  gíà. Chư
viạ phieận diạch tốố t đeốn mảốỳ, Nốá  vảễn lảà  rảố t nốậ ng cảạ n vảà  đởn
giảản, khốậ ng cốá  nốậạ i hảàm. Víà theố  rảố t nhieầu ngưởà i chuá ng tả
đốạ c sảá ch, mốễ i lưởạ t đốạ c đeầu khảá c nhảu, cuà ng mốậạ t cảậu nốá i
chư viạ  tảạ i cảảnh giởá i khảá c nhảu thíà  thảốỳ hốảàn tốảàn khảá c
nhảu.

Đệ tử: Có những học viên cũ không muốn cùng học
viên mới giao lưu, hiện tượng này có đúng không?

Sư phuạ : Chuá ng tả khốậ ng cốá  quỳ điạnh cưá ng nhảắc mốạ i
ngưởà i cưá  phảả i đeốn đieổm luỳeậạn cốậ ng đeổ  luỳeậạn cốậ ng, tốậ i chíả
lảà  bảảố mốạ i ngưởà i: Tảạ i đieổm luỳeậạn cốậ ng mảà  luỳeậạn cốậ ng tảậạ p
theổ  thảảố luảậạ n vởá i nhảu, đeầ  cảố seữ  nhảnh hởn, đốố i vởá i đeầ
cảố  cuả ả  hốạ c  vieận  lảà  cốá  chốễ  tốố t.  Ngưởà i  tả  muốố n  ởả  nhảà
luỳeậạn,  vảậạ ỳ thíà  hốạ  cưá  ởả  trống nhảà  luỳeậạn, đieầu nảàỳ khốậ ng
vảốn đeầ  gíà. Chuá ng tả cốá  nhưữ ng ngưởà i, tu rảố t khảá , xảá c thưạ c
trống bốậạ  phảậạ n nhưữ ng ngưởà i tu luỳeậạn ởả  nhảà  nảàỳ khốậ ng íát.
Nhưng  cốá  mốậạ t  sốố  đuá ng  lảà  khốậ ng  theổ  tinh  tảốn,  nhưữ ng
ngưởà i ởả  nhảà  khốậ ng rả ngốảà i cuữ ng khốậ ng íát, chố neận chư viạ
khốậ ng theổ  vở đuữ ả cảả  nảắm, cuữ ng khốậ ng theổ  cưởữ ng cảầu hốạ .
Tu luỳeậạn  lảà  vảốn đeầ  nhảận tảậm,  [neốu]  nốá i  tảậm tốậ i  khốậ ng
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muốố n tu, [vảậạ ỳ] chư viạ cưá  bảắ t hốạ  đeốn thíà cốá  tảá c duạ ng gíà đảậỳ,
cốá  phảả i  khốậ ng? Hốạ  khốậ ng muốố n thảành Phảậạ t,  [thíà]  Phảậạ t
cuữ ng khốậ ng cốá  bieậạn phảáp. Tưạ  míành muốố n gíà đốá , tưạ  míành
muốố n lảàm gíà đốá  thíà mởá i đưởạ c. Nhưng mảà  chư viạ cảảm thảốỳ
rả ngốảà i dưởà ng như cốá  theổ  trởạ  giuá p chuá ng tả hốầ ng Phảáp,
chư viạ cảảm thảốỳ vảậạ ỳ lảà  tốố t, khuỳeốn khíách hốạ  trởạ  giuá p trởạ
giuá p mốạ i ngưởà i; kỳà  thưạ c cuữ ng khốậ ng nhảố t điạnh như vảậạ ỳ. ỞỞ
nhảà  tu, rả ngốảà i tu đeầu như nhảu.

Bảậỳ giởà  tốậ i cốà n phảá t hieậạn mốậạ t vảốn đeầ ,  đưởng nhieận
khốậ ng phảả i vảốn đeầ  chư viạ đảng nốá i đảậỳ. ỞỞ  Trung Quốố c Đảạ i
Luạ c chuá ng tốậ i phảá t hieậạn rảằng, rảố t nhieầu hốạ c vieận cuữ  thởà i
đảầu đeầu khốậ ng rả ngốảà i  luỳeậạn nưữ ả. Nhưữ ng ngưởà i luỳeậạn
cốậ ng beận ngốảà i  hảầu như đeầu chưả tưà ng nghe tốậ i  giảảng
Phảáp, heố t  sưá c nhieầu. Víà  [luỳeậạn cốậ ng tảậạ p theổ ] đốá  lảà  híành
thưá c lưu truỳeần cuả ả Đảạ i Phảáp chuá ng tả, híành thưá c nảàỳ lảà
lưu lảạ i chố mốạ i ngưởà i, ngưởà i [đởà i] sảu đeầu seữ  lảàm như
vảậạ ỳ, vốậ  cuà ng tốố t. Khốậ ng phảả i nốá i rảằng nhưữ ng ngưởà i veầ  nhảà
lảà  khốậ ng đưởạ c nưữ ả, cốá  rảố t nhieầu ngưởà i tu rảố t lảà  tốố t. Hốạ
phảá t hieậạn rảằng giưữ ả bảản thảận vảà  hốạ c vieận mởá i nhảậạ p mốậ n
mảà  nhảậạ n  thưá c  Phảáp  khốậ ng  cảố  lảà  khốậ ng  cốá  tieống  nốá i
chung, seữ  xuảố t hieậạn vảốn đeầ  nảàỳ. Giưữ ả cảá c hốạ c vieận đảng
sảỳ sưả bảàn tảán nhưữ ng thưá  ảốỳ, hốạ  chố [đốá ] lảà  chảốp trưởá c,
trống tảậm hốạ  [thảốỳ] khốá  chiạu, đốá  cốá  theổ  lảà  nguỳeận nhảận
hốạ  khốậ ng đeốn, cốá  tíành huốố ng như vảậạ ỳ. Khi ngưởà i tả lảàm
vieậạ c gíà đốá , thíà thốậ ng thưởà ng đeầu mảng theố mốậạ t cảá i tảậm,
cốá  muạ c đíách. Neốu ngưởà i nảàỳ tu luỳeậạn vốậ  cuà ng tốố t, khi hốạ
khốậ ng cốá  bảố t kỳà  tảậm chảốp trưởá c ngưởà i thưởà ng nảàố, cuà ng
chốễ  vởá i ngưởà i thíà hốạ  khốậ ng ởả  nốổ i. Mốễ i cảậu nốá i cuả ả ngưởà i
tả thíà hốạ  khốậ ng chiạu nốổ i; tưà ng cảậu tưà ng nieậạm, nieậạm đảầu
trống tư tưởả ng hốạ , hốạ  đeầu lảà  cốá  muạ c đíách. Khi tư tưởả ng
ngưởà i tả rảố t thảnh tiạnh, cảá i gíà  cuữ ng khốậ ng cốá ,  thíà  ngưởà i
khảá c nghíữ gíà chư viạ đeầu bieố t. Vảậạ ỳ thíà tưà ng nieậạm, nhảố t cưả
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nhảố t  đốậạ ng,  tưà ng  cảậu  nốá i  cuả ả  ngưởà i  khảá c,  chư  viạ  đeầu
khốậ ng chiạu nốổ i, trống lốà ng rảố t phieần, chư viạ lảạ i cảảm thảốỳ
khốậ ng cảá ch nảàố nốá i  rốữ  rả vởá i  hốạ ,  neận beàn khốậ ng rả đốá
nưữ ả, cuữ ng cốá  [tíành huốố ng] như vảậạỳ. Khốậ ng phảả i đeầu như
vảậạỳ. Nhưng mảà  tốậ i nghíữ, hốạ c vieận mởá i chuá ng tả tốố t nhảố t lảà
rả ngốảà i luỳeậạn. Tảạ i sảố? Víà đốố i vởá i đeầ  cảố cuả ả chư viạ quảả
thưạ c xảá c thưạ c lảà  cốá  chốễ  tốố t.  Neốu chư viạ  khốậ ng rả ngốảà i
luỳeậạn,  chư viạ  ởả  trống nhảà  luỳeậạn,  dưạ ả vảàố tưạ  chư viạ  mảà
ngốậạ ,  đưởng  nhieận  cốá  theổ  ngốậạ  rả  đưởạ c,  nhưng  mảà  rảố t
chảậạ m. Ai mảà  chảẳng muốố n tinh tảốn? Ai mảà  chảẳng muốố n
nhảnh chốá ng đeầ  cảố leận?

Đệ tử: Khi chúng con làm một việc thì không biết việc
đó nên làm hay không nên làm? Làm sao lấy Chân-Thiện-
Nhẫn để chỉ đạo chúng con?

Sư phuạ : Kỳà  thưạ c khốậ ng phảả i nốá i vieậạ c đốá  neận lảàm hảỳ
khốậ ng neận lảàm. Chư viạ khốậ ng bieố t; thốậ ng thưởà ng ngưởà i
đảữ  hảữm trống sưạ  vảậạ t cuạ  theổ  mảà  đố lưởà ng tốố t vảà  xảốu thíà
chư viạ seữ  đố lưởà ng khốậ ng rả. Víà sảố tốậ i cốá  theổ  nhíàn thảốỳ
heố t thảảỳ tíành huốố ng phảá t  trieổn cuả ả nhảận lốảạ i  hieậạn nảỳ?
Chuỳeậạn  gíà  tốậ i  cuữ ng cốá  theổ  nốá i  chố hốạ  rốữ  rảàng,  lảà  víà  tốậ i
khốậ ng ởả  trống đốá . Khi chư viạ nhíàn vảốn đeầ , chư viạ đưà ng cưá
hảữm trống nốá  mảà  nhíàn, chư viạ đưà ng ởả  trống vảốn đeầ  cuạ  theổ
mảà  lảốỳ sưạ  luảậạ n sưạ ; chư viạ  [hảữỳ] nhảảỳ rả ngốảà i quản sảá t
quản sảá t  vảốn  đeầ ,  xem nốá  cốá  phuà  hởạ p  vởá i  Chảận-Thieậạn-
Nhảễn khốậ ng. Neốu lảà  mốậạ t ngưởà i tu luỳeậạn tốố t, hốảặạ c lảà  mốậạ t
viạ Thảần, Bốầ  Tảá t tởá i thưạ c thi vieậạ c nảàỳ, thíà  seữ  thưạ c thi theố
nảàố? Chư viạ nghíữ như theố , chíánh nieậạm heễ  xuảố t thíà lảậạ p tưá c
chư viạ seữ  bieố t.

Đệ tử: Hoàn cảnh phức tạp xuất cao nhân, hoàn cảnh
ở Đại Lục nhất định phức tạp hơn nhiều so với Mỹ quốc,
[vậy] tu ở Đại Lục sẽ nhanh hơn chút.
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Sư phuạ : Đeầu phưá c tảạ p cảả , phưởng thưá c phưá c tảạp khảá c
nhảu. Ngưởà i ởả  Đảạ i Luạ c, vả chảạ m veầ  nhảận tảậm vởá i nhảu rảố t
gheậ  gởá m. Tốản tíánh đảốu đảá  rảố t gheậ  gởá m. Nhưng ởả  Mỳữ  thíà
vảặn hốá ả beầ  mảặạ t biạ phảá  hốảạ i heố t sưá c gheậ  gởá m, mả tíánh rảố t
lởá n, chố neận đeầu cốá  theổ  tu luỳeậạn.

Đệ tử: Không khí ô nhiễm rất nặng, đối với tu luyện
phải chăng rất không tốt?

Sư phuạ : Khốậ ng cốá , đốố i vởá i ngưởà i tu luỳeậạn chuá ng tả thíà
khốậ ng cốá  vảốn đeầ . Víà thảận theổ  chư viạ dảần dảần đưởạ c vảậạ t chảố t
cảố nảặng lưởạ ng thảỳ theố  rốầ i, nhưữ ng thưá  đốá  khốậ ng theổ  ốậ
nhieễm chư viạ đưởạ c.

Đệ tử: Tu luyện có thể dẫn động hoàn cảnh bên ngoài
bao gồm hoàn cảnh tự nhiên, hoàn cảnh xã hội, hoặc hoàn
cảnh giao tiếp và hoàn cảnh sinh hoạt của bản thân người
tu  luyện phát  triển  theo  hướng lành mạnh,  hướng đến
Chân-Thiện-Nhẫn hay không.

Sư phuạ :  Đảng khởả i  tảá c duạ ng nảàỳ,  chíả  lảà  rảố t  vi  dieậạu,
khốậ ng deễ  quản sảá t đưởạ c, heố t thảảỳ nhưữ ng gíà  cốá  quản heậạ
vởá i chư viạ đảng phảá t sinh bieốn hốá ả mốậạ t cảá ch vi dieậạu. Bieốn
hốá ả hải phưởng dieậạn: Mốậạ t lảà  ngảàỳ cảàng xả chư viạ; mốậạ t lảà
ngảàỳ cảàng gảần chư viạ. Chíánh lảà  cảàng ngảàỳ cảàng tốố t; cốá  cảá i
hốảàn tốảàn rởà i xả chư viạ, [nhưữ ng thưá ] khốậ ng đảạ t seữ  rởà i xả,
chuá ng seữ  lảà  như vảậạ ỳ. Bieốn hốá ả rảố t vi dieậạu.

Đệ tử: Thưa Thầy, khi luyện công ngồi đơn bàn hay
song bàn, cuối cùng có ảnh hưởng gì?

Sư phuạ :  Nốá  cốá  mốậạ t  nhảận tốố  neần tảảng cuả ả tu luỳeậạn
trống đốá , cốá  mốậạ t cở cheố  trống đốá . Cở cheố  sống bảàn [trống]
bốậạ  cốậ ng [phảáp] chuá ng tả, kieổu như mốậạ t bốậạ  cở khíá vảậạỳ, bốậạ
mảáỳ [cốá ]  bảánh rảặng đảặạ t  theố  nảàỳ,  chư viạ  cưá  đảặạ t  theố  kiả,
[thíà] nốá  seữ  khốậ ng tảạ ố đưởạ c thưá  gíà. Nhưng nốá  khốậ ng nhảố t
điạnh tuỳeậạ t đốố i đeốn theố , víà cốá  nhưữ ng ngưởà i hốạ  cốá  quảá  tríành
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đeầ  cảố dảần dảần. Ngốầ i khốậ ng đưởạ c thíà tưà  tưà  ngốầ i. Chố neận
chuá ng tả vảễn lảà  cốá  bieậạn phảáp. Chư viạ cảần gảắng heố t mưá c
đuốổ i theố leận.

Đệ tử: Nếu ngồi xếp bằng không thể nhập tĩnh, cũng
không thể đạt đến “định”. Vậy thuyết minh rằng tầng thứ
của mình rất thấp, không thể lên cao tầng được.

Sư phuạ : Chư viạ tởá i đốá  ngốầ i mốậạ t cảá i lảà  cốá  theổ  điạnh truạ
[vưữ ng lảạ i], vảậạ ỳ tảầng thưá  hieậạn giởà  rảố t cảố rốầ i. Đieầu nảàỳ đeầu
đảữ  vieố t  trống  sảá ch.  Thưạ c  teố  chư  viạ  mảà  khốậ ng  điạnh  lảạ i
đưởạ c, chư viạ hảữỳ xem tư tưởả ng mảà  khốậ ng ảáp xuốố ng đưởạ c
đốá  lảà  ngưởà i khảá c. Kỳà  thưạ c tốậ i bảả ố chư viạ hảỳ, vốố n díữ  nốá
đuá ng lảà  khốậ ng phảả i chư viạ, nốá  lảà  quản nieậạm híành thảành
hảậạ u thieận cuà ng nghieậạp lưạ c tư tưởả ng tốổ  hởạ p thảành. Chư viạ
vốố n díữ muốố n đảả  tốạ ả nhảậạ p tíữnh, tảạ i sảố nốá  khốậ ng tíữnh? Nốá
khốậ ng nghe chư viạ, nốá  cốá  theổ  lảà  chư viạ sảố? Nốá  lảà  nghieậạp
lưạ c  đảng khuảốỳ đảảố  leận,  chố neận chư viạ  phảả i  cối  nốá  lảà
ngưởà i khảá c. Thuảậạ n theố vieậạ c chảốp trưởá c đưởạ c cối nheạ , tưà
tưà  seữ  cảàng ngảàỳ cảàng cốá  theổ  tíữnh xuốố ng, tảầng thưá  cuữ ng đeầ
cảố.

Đệ tử: Nếu luyện công cứ luôn buồn ngủ, Ngài nói xem
[nên] ngủ hay không? Hay [đó] là ma? Vẫn là đấu tranh
với nó?

Sư phuạ : Bảản thảận nguả  khốậ ng phảả i  lảà  mả, nốá  lảà  mốậạ t
lốảạ i nhảận tốố  cốn ngưởà i ảắ t phảả i nghíả ngởi; đốá  cuữ ng lảà  mốậạ t
thưá , mốậạ t lốảạ i nhảận tốố  cảốu thảành cuả ả vuữ  truạ  nảàỳ. Nhưng lảà
ngưởà i tu luỳeậạn mảà  giảảng, đảng tu luỳeậạn mảà  chư viạ  nguả ,
vảậạ ỳ nốá  cốá  theổ  khởả i mốậạ t lốảạ i tảá c duạ ng cuả ả mả, khốậ ng chố
chư viạ tu luỳeậạn. Bảản thảận nốá  khốậ ng lảà  mả, [nhưng] nốá  cốá
theổ  cốá  lốảạ i tảá c duạ ng ảốỳ. Nhưng xốảỳ lảạ i mảà  giảảng nốá  lảạ i cốá
tảá c duạ ng đeổ  giả cưởà ng ỳá  chíá  cuả ả chư viạ,  ỳá  chíá  ảốỳ chư viạ
khốậ ng  tưạ  míành  [cảần]  tu  sảố?  Cảần  giả  cưởà ng  ỳá  chíá  cuả ả

Giảng Pháp tại buổi tọa đàm ở New York 101



míành, khảắ c cheố  nốá  chíánh lảà  giả cưởà ng ỳá  chíá,  cuữ ng lảà  tu.
Luá c luỳeậạn cốậ ng mảà  buốầ n nguả  thíà bảản thảận nốá  cuữ ng lảà  dố
nghieậạp tư tưởả ng khởả i tảá c duạ ng.

Đệ tử: Con muốn hỏi khí cơ rốt cuộc là gì?
Sư phuạ : Khíá  cở chíánh lảà  dố vảậạ t chảố t rảố t vi quản cuả ả

cốậ ng, vảậạ t chảố t mảà  cốn ngưởà i khốậ ng nhíàn thảốỳ cảốu thảành
neận mốậạ t lốảạ i cở cheố  vảậạ n đốậạ ng. Lốảạ i cở cheố  đốá  lảà  hưữ u híành,
nhưng cốn ngưởà i khốậ ng nhíàn thảốỳ, tưởng lải khi tu luỳeậạn
đeốn tríành đốậạ  nhảố t điạnh, thieận muạ c khải mởả  khảá  tốố t thíà cốá
theổ  nhíàn thảốỳ. Nốá  giốố ng như mốậạ t cảá i đải vảậạ ỳ, cảá i đải mảàu
trảắng, vảậạ n chuỳeổn ngốảà i  thảận theổ  cuả ả chư viạ.  Nhưng nốá
lieận keố t vởá i Phảáp Luảận ởả  đản đieần, khi chư viạ luỳeậạn cốậ ng
nốá  khốậ ng ngưà ng đưởạ c giả cưởà ng. Thưá  nảàỳ cảàng mảạ nh, thíà
nốá  cảàng cốá  theổ  dảễn đốậạ ng chư viạ luỳeậạn cốậ ng, cảả  khi chư viạ
khốậ ng luỳeậạn cốậ ng thíà nốá  vảễn đảng chuỳeổn [đốậạ ng], nốá  giuá p
chư viạ tưạ  đốậạ ng luỳeậạn cốậ ng. Trống nảặm bốậạ  cốậ ng phảáp mảà
chuá ng  tốậ i  truỳeần  rả,  đeầu  cốá  lốảạ i  cở  cheố  nảàỳ  đảng  vảậạ n
đốậạ ng. Chố neận chư viạ thảốỳ míành đưá ng đốá  khốậ ng heầ  đốậạ ng,
[nhưng] cở cheố  treận thảận theổ  chư viạ nốá  đảng vảậạ n đốậạ ng tởá i
lui, dảễn đốậạ ng dieễn hốá ả tốảàn dieậạn thảận theổ  chư viạ.

Đệ  tử:  Trong  Thế  giới  Pháp  Luân  có  bài  hát  Pháp
Luân không?

Sư phuạ : Đốá  lảà  lảàm quảảng cảáố, lảàm rả thưá  đảữ  nhảận tíành
hốá ả. Phảậạ t  Phảáp sảố cốá  theổ  khốậ ng nghieậm tuá c như vảậạ ỳ?!
Hieậạn  nảỳ  cảả  Phảậạ t  cuữ ng  biạ  cốn  ngưởà i  nhảận  [tíành]  hốá ả.
Nhưng Phảậạ t lảà  Thảần víữ đảạ i vốậ  tỳả.  Quảá  khưá  mảà  nhảắ c đeốn
Phảậạ t, thíà đeầu dảậng leận tảậm kíánh ngưởữ ng vốậ  hảạ n. Hieậạn nảỳ
nốá i  tuà ỳ  tieậạn.  Ngảỳ  trống  nghíữả  điạả  kiả  cuữ ng  khảắ c  leận
tưởạ ng Phảậạ t, Bốầ  Tảá t, thảánh Mảriả, đốá  đuá ng lảà  chảà  đảạ p Phảậạ t,
Bốầ  Tảá t vảà  thảánh Mảriả. Xung quảnh đeầu lảà  mốậạ  biả ngưởà i
cheố t. Cốn ngưởà i, khốậ ng bieố t míành đảng lảàm gíà, cốn ngưởà i
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cảảm thảốỳ  rảố t  tốố t,  hốạ  muốố n  bảả ố  Phảậạ t,  Bốầ  Tảá t  vảà  thảánh
Mảriả trốậ ng cối nhưữ ng ngưởà i cheố t đốá , quảả  đuá ng lảà  đảng
chíả huỳ Thảần, chảẳng phảả i chíánh lảà  như vảậạ ỳ sảố? Kỳà  thưạ c
đốá  đeầu lảà  nhưữ ng thưá  tưà  trống tư tưởả ng tốậạ i  ảá c  cuả ả  cốn
ngưởà i nghíữ  rả. Víá  như rảố t nhieầu cốậ ng phảáp đảng lảàm rả
nảàố lảà  khieậu vuữ  ư, lảàm rả nảàố lảà  bảà i hảá t ư, nhưữ ng đốầ  chởi
nảàỳ thíà quản heậạ  gíà vởá i tu luỳeậạn, hởn nưữ ả cốà n cốổ  vuữ  ngưởà i
tả  chảốp  trưởá c  vảàố  ‘tíành’.  Duà ng  tư  tưởả ng  cốn  ngưởà i,
phưởng phảáp tư duỳ cuả ả cốn ngưởà i, mảà  đốố i đảữ i Phảậạ t Đảạ ố
Thảần; kỳà  thưạ c hốảàn tốảàn khốậ ng theổ  duà ng phưởng phảáp tư
duỳ cuả ả cốn ngưởà i mảà  suỳ xeá t. Khi chư viạ tu luỳeậạn đưởạ c
rảố t tốố t, khi đốầ ng dảạ ng khốậ ng cốá  tư tưởả ng cuả ả cốn ngưởà i
kieổu như vảậạỳ, [thíà] chư viạ mởá i cốá  theổ  vieận mảữn.

Đệ tử: Chúng con đang sống trong một loại trạng thái
hữu vi, [nhưng] cần phải trừ bỏ những loại dục vọng [có
được]  trong  sinh  hoạt  bình  thường,  con  đôi  khi  không
được rõ ràng, khiến cho mình hết sức căng thẳng.

Sư phuạ : Chư viạ lảà  nốá i rảằng chuá ng tả khi tu luỳeậạn, cảảm
thảốỳ míành dưởà ng như cốá  nhảậạ n thưá c nhảố t điạnh veầ  Phảáp,
cảần phảả i đeầ  cảố, cảần phảả i lốảạ i bốả  mốậạ t sốố  tư tưởả ng. Nhưng
mảà ,  phảá t  hieậạn cốá  nhưữ ng tư tưởả ng vảễn cốà n,  dưởà ng như
lảàm chuá ng tả rảố t khốá  xưả , míành sảố vảễn cốà n tư tưởả ng theố
nảàỳ, cảảm giảá c míành rảố t mảậu thuảễn, đuá ng vảậạ ỳ khốậ ng? Tốậ i
bảảố vởá i mốạ i ngưởà i, víà lảần trưởá c khi tốậ i giảảng, đảữ  bảàn đeốn
vảốn đeầ  nảàỳ, neốu chuá ng tốậ i lốảạ i bốả  sảạ ch tảố t cảả  cảá c lốảạ i tư
tưởả ng  cốn ngưởà i  [vốố n  lảà ]  đeổ  cốá  theổ  duỳ tríà  cuốậạ c  sốố ng
ngưởà i thưởà ng ởả  nởi ngưởà i thưởà ng cuả ả chư viạ, thíà duà  mốậạ t
ngảàỳ chư viạ  cuữ ng khốậ ng theổ  ởả  đưởạ c nởi ngưởà i  thưởà ng,
cốn ngưởà i lảàm gíà đeầu dố tảậm chảốp trưởá c sải khieốn, chư viạ
chiạu khốậ ng nốổ i tưà ng tư tưà ng nieậạm cuả ả ngưởà i tả. Chư viạ
khốậ ng bieố t rảằng khi khốậ ng cốá  tư tưởả ng đốá , chư viạ mảà  ởả
cuà ng ngưởà i thưởà ng seữ  lảà  tư viạ  gíà; chố neận đeổ  cốá  theổ  đeổ
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chư viạ tu luỳeậạn nởi ngưởà i thưởà ng, [thíà] đởạ i đeốn luá c ngưởà i
tả vieận mảữn mởá i cốá  theổ  chuỳeổn hốá ả đeốn [phảần] beầ  mảặạ t
nhảố t cuả ả cốn ngưởà i, [mởá i] lốảạ i bốả  heố t thảảỳ chảốp trưởá c.

Đệ tử:  Người da trắng tu viên mãn sẽ đến thế giới
nào?

Sư phuạ : Vảốn đeầ  nảàỳ đảữ  giảảng quả rốầ i, chuá ng tả cốá  theổ
cốá  ngưởà i nhíàn thảốỳ trống cuốố n «Chuỳeổn Phảáp Luảận» đeầu
lảà  híành  tưởạ ng  cuả ả  Phảậạ t;  cốá  ngưởà i  thảốỳ  trống  cuốố n
«Chuỳeổn  Phảáp  Luảận»  bảản  tieống  Anh  đeầu  lảà  chư  Thảần
phuạ c sưá c kieổu như thảánh Mảriả vảà  Jesus, chư Thảần vởá i
híành tưởạ ng cuả ả  ngưởà i  dả trảắng,  mốễ i  chưữ  đeầu như vảậạỳ.
Chư viạ chởá  thảốỳ tu luỳeậạn Đảạ i Phảáp cuả ả chuá ng tả, [rảằng] tốậ i
giảảng chuá ng tả lảà  Phảậạ t giả, nhưng đieầu tốậ i truỳeần lảà  đảặạ c
tíánh cuả ả vuữ  truạ ,  Lỳá  cuả ả vuữ  truạ ,  Phảáp cuả ả vuữ  truạ ,  vảậạ ỳ thíà
đưởng nhieận, Thảần cuả ả hốạ  cuữ ng bảố gốầ m trống đốá . Như
vảậạ ỳ hốạ  lảà  ngưởà i dả trảắng mảà  vieận mảữn, thíà cốậ ng tu xuảố t rả
treận thảận hốạ  cuữ ng lảà  híành tưởạ ng ngưởà i dả trảắng, sảu vieận
mảữn seữ  đeốn theố  giởá i cuả ả ngưởà i dả trảắng đốá . Tieổu ảnh hảà i
mảà  hốạ  tu xuảố t rả, đeầu lảà  mảng theố cảánh1. Đưởng nhieận
Đảạ ố giả cuữ ng kieổu như vảậạ ỳ.

Đệ tử: Làm thế nào hoàn trả nghiệp lực do sát sinh?
Sư phuạ : Chuá ng tả cốá  rảố t nhieầu đeậạ  tưả  trống quảá  tríành

tu luỳeậạn gảặạ p phảả i mảốỳ vieậạ c nguỳ hieổm, [như] đuạ ng xe ốậ -
tốậ ,  ngảữ  tưà  treận cảố xuốố ng, v.v., rảố t nhieầu chuỳeậạn. Sảu đốá
trống tảậm bảản thảận hốạ c vieận chuá ng tả rảố t cảố hưá ng, đảáng
đeổ  cảố hưá ng. Đưởng nhieận trống Phảáp tốậ i đảữ  giảảng, đieầu
đốá  bảằng  như lảà  đảữ  hốảàn  trảả  nghieậạp  lưạ c  rảố t  lởá n  đảữ  nởạ
trưởá c đảậỳ, thảậạ m chíá lảà  [bảằng như] đeần mảạ ng. Neốu thảậạ t sưạ
đảữ  trảả  mảạng rốầ i,  thíà  quảả  đuá ng lảà  ‘điạả nguạ c trưà  dảnh’, víà
chư viạ đảữ  trảả  mảạ ng đốá  rốầ i.

1 sí bàng: cánh lông vũ.
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Kỳà  thưạ c chư viạ đưà ng tưởả ng đuạ ng mốậạ t cảá i chư viạ chảả
sảố cảả ;  nhưng [thưạ c teố ] chư viạ  đảữ  quảả  thảậạ t  cheố t đi mốậạ t
chư viạ,  lảà  cảá i  chư viạ  cảốu thảành tưà  nghieậạp lưạ c.  Hởn nưữ ả
treận thảận theổ  cốá  cảá c tư tưởả ng cảốu thảành tưà  nghieậạp lưạ c bảố t
hảảố, cốá  [cảá c] tảậm, cốá  tưá  chi, đảữ  đuạ ng cheố t rốầ i, theố  nhưng
nốá  tốảàn dố nghieậạp lưạ c cảốu thảành. Chuá ng tốậ i đảữ  lảàm chố
chư viạ mốậạ t chuỳeậạn tốố t lởá n nhưởà ng ảốỳ, đảữ  trưà  bốả  nghieậạp
lưạ c  lởá n  đeốn  theố ,  duà ng  nốá  đeổ  đeần  mảạ ng;  khốậ ng  ải  lảàm
chuỳeậạn nảàỳ đảậu. Chíánh víà chư viạ cốá  theổ  tu luỳeậạn, chuá ng tốậ i
mởá i lảàm như vảậạ ỳ; đởạ i khi chư viạ bieố t đưởạ c, chư viạ cuữ ng
khốậ ng cốá  cảá ch nảàố cảảm ởn tốậ i.

Đệ tử: Chúng con viên mãn thế nào?
Sư phuạ : Bốậạ  Phảáp nảàỳ cuả ả chuá ng tả, truỳeần rả chíánh lảà

chuỳeổn hốá ả bảản theổ  ngưởà i  thảành Phảậạ t  theổ ;  chuá ng tả đi
cốn đưởà ng nảàỳ; khốậ ng đi [đưởà ng] ‘nieố t bảàn’, cuữ ng khốậ ng
đi [đưởà ng] ‘hốầ ng hốá ả’, cuữ ng khốậ ng theố cảá ch cuả ả Đảạ ố giả
lảà  lảốỳ  đốảạ n  cảậỳ  truá c  bieốn  thảành  ngưởà i  trống  quản tảà i,
[tưá c]  bieậạn  phảáp  ‘thi  giảả i’.  [Chuá ng  tả]  chíánh  lảà  đưởà ng
đưởà ng chíánh chíánh đeổ  ngưởà i tả thảốỳ chư viạ vieận mảữn, víà
thảận theổ  cuả ả chư viạ đảữ  chuỳeổn bieốn rốầ i.

Đệ tử:  Thầy  nói  tu  luyện  trong  người  thường [thì]
phải làm tốt công tác nơi người thường…, con muốn tìm
việc làm mà chỉ tốn ít thời gian mà vẫn có thể làm tốt, sau
đó dành nhiều thời gian vào tu luyện.

Sư phuạ :  Chuá ng tả đeầu cốá  cảá ch nghíữ  nảàỳ,  mốạ i  ngưởà i
đeầu muốố n tíàm mốậạ t  vieậạ c  nheạ  nhảàng,  vưà ả cốá  theổ  cốá  thảậạ t
nhieầu thởà i giản tu luỳeậạn, vưà ả cốá  theổ  lảàm vieậạ c đưởạ c tốố t. Lốố i
nghíữ chung quỳ chíả lảà  lốố i nghíữ, đốậạ ng cở cốá  leữ  đeầu lảà  cảận
nhảắc rảằng tả muốố n tu luỳeậạn; nhưng thốậ ng thưởà ng khốậ ng
nhảố t điạnh [đieầu] chuá ng tả muốố n đeầu cốá  theổ  thảành hieậạn
thưạ c. Víà tíành huốố ng mốễ i ngưởà i mốậạ t khảá c, chíả cảần bảản thảận
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chư viạ khốậ ng chảốp trưởá c mảạ nh meữ , cưá  nhảố t nhảố t lảàm theố ,
thíà Phảáp thảận cuả ả tốậ i đeầu seữ  ản bảà i chố chư viạ thảậạ t lảà  tốố t,
[lảàm] cốậ ng tảá c bíành thưởà ng [cuữ ng] đốầ ng dảạ ng tu luỳeậạn.

Đệ tử:  Có người  đọc  «Chuyển Pháp Luân» bản chữ
phồn thể và chữ giản thể thấy không như nhau, cảm giác
không như nhau.

Sư phuạ : Dưởà ng như khốậ ng cốá  [khảá c], neận phảả i lảà  như
nhảu. Cốá  mốậạ t đieổm, Trung Quốố c Đảạ i Luạ c sảu khi trảả i quả
“Cảá ch mảạ ng vảặn hốá ả”, tư tưởả ng ngưởà i tả bieốn hốá ả rảố t lởá n.
Ngưởà i  Đảà i  Lốản cuà ng vởá i  Hốả kieầu,  ngưởà i  Hốả cảá c  nởi
khảác ởả  Đốậ ng Nảm AÉ , tư tưởả ng cuả ả hốạ  veầ  phưởng dieậạn nảàỳ
cốá  mốậạ t chuá t khảá c bieậạ t, cốá  phảả i lảà  khi chư viạ xem «Chuỳeổn
Phảáp  Luảận» bảản  chưữ  phốầ n  theổ  thíà  deễ  mảng theố quản
nieậạm vốố n  cốá  trưởá c  kiả khốậ ng? Mốậạ t  khi  xem [bảản]  chưữ
giảản theổ  lieần cảảm thảốỳ biạ lảễn vảàố cuà ng nhưữ ng thưá  khốậ ng
thíách hởạ p cuả ả Trung Quốố c ảốỳ, treận thưạ c teố  đốá  lảà  mốậạ t lốảạ i
chưởá ng ngảạ i trống tảậm bảản thảận chư viạ.

Đệ tử: Có lúc đọc «Chuyển Pháp Luân» không muốn
buông tay. Cũng không muốn luyện công nữa.

Sư  phuạ :  Đốạ c  «Chuỳeổn  Phảáp  Luảận»,  khốậ ng  muốố n
buốậ ng tảỳ, vảậạ ỳ chư viạ cưá  đốạ c chố nhieầu, đieầu đốá  khốậ ng heầ
gíà.  Dốầ n  thởà i  giản veầ  sảu cuữ ng đưởạ c,  đốạ c  sảá ch nhieầu  lảà
chuỳeậạn tốố t, hốạ c Phảáp lảà  rảố t chuả  ỳeốu.
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Ghi chú: (ghi chú của người dịch Trung Việt, chỉ có tác dụng tham
khảo).

anh hài,  tiểu anh hài: em beá
mởá i sinh (nghíữả beầ  mảặạ t).
biên  duyên: ngốảà i  ríàả,  bieận
giởá i.
biến bố: phảận bốố  khảắp cảả ,  rảả i
rảá c  rả  khảắp  cảả ,  tảản  rả  trảả i  rả
khảắp  cảả ;  tảạm  diạch  lảà  phân bố
khắp.
bài liệt trình tự: tríành tưạ  sảắp
xeốp.
bác đại tinh thâm: rốậạ ng lởá n vảà
sảậu sảắ c  thảậm thuá ỳ (dieễn nghíữả
beầ  mảặạ t).
bán  thần: nửa-thần.  Lưu  ỳá  lảà
chưữ  bán tieống Hốả khốậ ng hốảàn
tốảàn cốá  nghíữả 50% hốảặạ c xảốp xíả
50%,  nốá  cốá  theổ  đưởạ c  hieổu  lảà
một  phần,  điểm  trung  gian;
nghíữả lảà , trống vảặn diạch, khi gảặạ p
chưữ  ‘nửa’ như  trống  tưà  nửa-
thần nảàỳ, thíà khốậ ng neận chíả hieổu
lảà  xảốp xíả 50%, mảà  cốá  theổ  hieổu lảà
một phần. Víá duạ  cốá  theổ  hieổu như
sảu: nửa thần nửa nhân → mốậạ t
phảần thảần mốậạ t phảần nhảận, nửa
đời trước nửa đời sau → phảần
cuốậạ c  đởà i  trưởá c  đảậỳ  vảà  phảần
cuốậạ c  đởà i  sảu  nảàỳ  tíánh  tưà  thởà i
đieổm phảận chiả nảàố đốá .

bát cổ, bát cổ văn: lốố i hảành vảặn
8  đốảạn  (trống  khốả  cưả  thởà i
Minh-Thảnh),  nguạ  ỳá  lảà  rốễ ng
tuỳeốch  rảậạ p  khuốậ n  sảáố  mốà n
cưá ng  nhảắ c;  chuả  quản  ngưởà i
diạch  thảốỳ  Sư phuạ  duà ng tưà  bát
cổ hốảặạ c  tân bát cổ (bảá t cốổ  mởá i)
đeổ  chíả lốố i hảành vảặn cuả ả vảặn hốá ả
đảảng.
bên này, bên kia: trống mốậạ t sốố
ngưữ  cảảnh, khốậ ng giản hieậạn hưữ u
chuá ng tả sốố ng đưởạ c gốạ i  lảà  bên
này, cốà n khốậ ng giản khảác đưởạ c
gốạ i lảà  bên kia.
bản nguyên: cuữ ng  đốạ c  lảà  bổn
nguyên,  cảá i  gốố c  (bản)  nguỳeận
bản  đảầu  (dieễn  giảả i  theố  nghíữả
beầ  mảặạ t chưữ ).
bản sự: khảả  nảặng, nảặng lưạ c, tảà i
nảặng; cuữ ng đốạ c lảà  bổn sự.
bản thể: thảận theổ  nguỳeận bảản;
theố ngu ỳá  cuả ả  ngưởà i  diạch  thíà
trống bốố i cảảnh tu luỳeậạn, bản thể
lảà  nốá i cảá i thảận nguỳeận bốổ n vốố n
cốá  tưà  trưởá c khi tu, sảu khi tu thíà
bản thể cốá  theổ  chuỳeổn  hốá ả,  vảà
ngốảà i  rả  cốà n  cốá  theổ  tu  rả  cảá c
thảận khảác nưữ ả.
bất  khả  tư  nghị: khốậ ng  theổ
nghíữ  bảàn,  khốậ ng  theổ  tưởả ng
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tưởạ ng híành dung rả, rảố t khốá  tin;
tảạm  diạch  lảà  không  thể  tưởng
tượng  được,  không  thể  tưởng
tượng nổi.
bệnh  độc: (i)  virus  (theố  bảản
diạch tieống Anh); (ii) theố ngu ỳá
cuả ả ngưởà i diạch, trống ngưữ  cảảnh
kinh sảá ch Đảạ i Phảáp thíà tưà  bệnh
độc cốá  theổ  đưởạ c  duà ng  đeổ  chíả
virus  nốá i  rieậng,  hốảặạ c  như mốậạ t
thuảậạ t ngưữ  nốá i chung nhưữ ng thưá
gảậỳ beậạnh như virus, vi truà ng, vi
khuảổn, v.v. nởi khốậ ng giản nảàỳ.
cao xứ bất thắng hàn: (thảành
ngưữ ) chốễ  cảố khốậ ng chiạu đưởạ c
lảạnh, ỳá  nốá i lảà  ởả  điạả viạ cảố, hốảặạ c
cảảnh giởá i  tư tưởả ng rảố t cảố, thíà
cốậ  đốậạ c, khốá  mảà  cốá  ải khảác cốá  theổ
chiả seả .
chuyên  tu: [híành  thưá c]  tu
chuỳeận  nghieậạp;  víá  như  hốà ả
thưởạ ng  xuất gia cuả ả  Phảậạ t  giảáố
lảà  thuốậạ c  lốảạ i  chuyên  tu nảàỳ.
Theố  ngu  ỳá  cuả ả  ngưởà i  diạch,
chuá ng tả tu luỳeậạn hốà ả đốầ ng vảàố
xảữ  hốậạ i,  chuyên tu cuữ ng cảần vảận
du trảần theố ; cốà n trống khưá  khi
duà ng hải tưà  xuất gia vảà  tại gia
đeổ  phảận  bieậạ t  hải  híành  thưá c  tu
luỳeậạn thíà đảữ  cốá  nguạ  ỳá  rảằng híành
thưá c tu lảà  đưởạ c phảận lốảạ i theố
mưá c đốậạ  xả lảánh hốầ ng trảần; cốà n
tưà  chuyên  tu lảà  khốậ ng  mảng
theố nguạ  ỳá  đốá .

chân thực  diện  mục: bốậạ  mảặạ t
thảậạ t.
chân tu: tu chảận chíánh, tu thảậạ t.
chấp  trước: [cảá i  tảậm]  cốà n  cốố
chảốp  vảàố  gíà  đốá ,  mảà  theố nhảậạ n
thưá c  thảặng  hốả  leận  hốảặạ c  khi
hốảàn  cảảnh thảỳ đốổ i  rốầ i  thíà  cảá i
đốá  khốậ ng  cốà n  thíách  hởạ p  nưữ ả
(dieễn  giảả i  theố  nghíữả  beầ  mảặạ t
chưữ ).
cơ nhân: tảạm diạch lảà  nhân tố
nền tảng; nhân trống tưà  nguyên
nhân,  nhân duyên;  cơ trống tưà
căn cơ, cơ bản.
cơ điểm: đieổm neần  tảảng,  xuảố t
phảá t đieổm, cở sởả  mảà  tưà  đốá  nhảậạ n
thưá c  hảỳ  đảánh  giảá ;  cơ →  neần
tảảng.
duy hộ: duỳ tríà bảảố hốậạ .
dĩ  hy  vi  quý,  dĩ  thiểu  vi  kỳ:
tảạm diạch lảà  hiếm thì mới quý, ít
thì mới lạ.
giảng: giảảng nốá i, chuá  trốạ ng, đảạố
lỳá  lảà  theố ;  víá  duạ :  tu luyện giảng
nhất cá ngộ → tu luỳeậạn lảà  giảảng
chưữ  ngốậạ , chuá  trốạ ng chưữ  ngốậạ ;  tu
luyện bất giảng thân tình → tu
luỳeậạn  khốậ ng  giảảng  tíành  thảận,
vieậạ c tu luỳeậạn veầ  đảạố lỳá  lảà  khốậ ng
giảảng  khốậ ng  lieận  quản  gíà  vởá i
tíành thảận quỳeốn.
hiện hữu: (i) đảng cốá ; (ii) đảng
cốá  mảặạ t, đảng tốầ n tảạ i; (iii) nhưữ ng
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gíà  mảà  ngưởà i  tả cốá  theổ  cảảm thuạ
đưởạ c sưạ  tốầ n tảạ i  cuả ả nốá  (víá  duạ :
thế giới hiện hữu → theố  giởá i mảà
tả  nhảậạ n  thưá c  đưởạ c,  nguạ  ỳá  lảà
khốậ ng  tíánh  nhưữ ng  gíà  tảậm  linh
huỳeần  ảảố,  khốậ ng  tíánh  theố  giởá i
khảác).
hoành  quan,  hồng  quan: ởả
mưá c lởá n hởn [tưởng đốố i số vởá i]
vi quan lảà  mưá c nhốả  hởn (dieễn
nghíữả  beầ  mảặạ t);  víá  như  mưá c
phảận  tưả  lảà  hốầ ng  quản  số  vởá i
mưá c nguỳeận tưả ;  víá  như nốá i  tại
hồng quan mà khống chế diễn
luyện,  tưá c  lảà  khốố ng  cheố  dieễn
luỳeậạn ởả  mưá c víữ  mốậ , chưá  khốậ ng
phảả i đieầu tieố t ởả  mưá c chi tieố t vi
mốậ .
hình  trạng: tảạm  diạch  lảà  hình
dạng.
hảo: tốố t; khi nốá i sống tốt, [cuốậạ c
đởà i]  trở  nên  tốt lảà  ỳá  nốá i  cuốậạ c
sốố ng thốảả i  mảá i,  đieầu kieậạn  sinh
hốảạ t  tốố t;  chưá  khốậ ng nhảố t  điạnh
lảà  nốá i  sốố ng cuốậạ c  sốố ng  đạo đức
tốt, tâm tính tốt. Trống vảặn diạch
kinh sảách nốá i chung, ngưởà i diạch
giưữ  nguỳeận lốố i dieễn đảạ t chưữ  tốt
(hảảố) kieổu nảàỳ cuả ả ngưởà i  Hốả;
đốạ c  giảả  cảần theố ngưữ  cảảnh mảà
hieổu đuá ng ỳá.

hậu  thiên: cảá i  veầ  sảu  mởá i  cốá ,
trảá i nghíữả vởá i  tiên thiên lảà  cảá i
nguỳeận vốố n cốá  bản đảầu.
hồng hóa: hốá ả thảành ảánh sảáng
mảà  đi  (dieễn  giảả i  nghíữả  beầ  mảặạ t
chưữ );  hồng,  thải  hồng →  mảầu
sảắ c cảầu vốầ ng.
hữu tự: cốá  thưá  tưạ , trảậạ t tưạ , tríành
tưạ ; trảá i nghíữả vởá i  loạn;  hữu tự
đích an bài: tảạm diạch lảà  an bài
có [trình] tự.
hữu  vi  chi  pháp:  trống  bảản
diạch nảàỳ tảạm diạch lảà  pháp hữu
vi;  trống  ngưữ  cảảnh  Phảậạ t  giảáố,
nhưữ ng vieậạc theố  tuạ c vảà  cảả  nhưữ ng
vieậạc  như  quỳeận  gốá p,  in  kinh,
xảậỳ  chuà ả,  nghi  leễ  tốậ n  giảáố,  v.v.
đeầu  đưởạ c  gốạ i  lảà  hữu  vi,  đưởạ c
xeốp vảàố lốảạ i  pháp hữu vi; cuữ ng
đưởạ c  hieổu  lảà  vieậạ c  lảàm cốá  muạ c
tieậu, cốá  ỳá  điạnh; cốà n thảm thieần
nhảậạ p  điạnh,  tu  tảậm  thảnh  tiạnh,
v.v. mởá i  đưởạ c tíánh lảà  vô vi; khi
nốá i cảá i gíà đốá  lảà  pháp hữu vi thíà
nhieầu  luá c  lảà  đeổ  nhảắc  nhởả  rảằng
đốá  thuốậạ c  veầ  thưá  hưữ u híành nởi
theố  tuạ c, khốậ ng phảả i lảà  thuốậạ c veầ
phảạm truà  thưạ c tu (dieễn giảả i cuả ả
ngưởà i diạch). Bảản thảận tưà  hữu vi
vảà  vô vi cốà n cốá  bieổu đảạ t sảắ c thảá i
khảá c trống ngưữ  cảảnh khảác.
khái huống: đưởà ng neá t  chung
tốổ ng  theổ  khảá i  quảá t  (ốutline),
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bưá c  trảnh  tốổ ng  theổ ,  tíành  híành
chung  (generảl  situảtiốn),  tảạ i
ngưữ  cảảnh  cuốố n  sảá ch  nảàỳ  tảạm
diạch lảà  tổng quan.  Theố ngu ỳá
cuả ả  ngưởà i  diạch,  Phảáp  mảà  Sư
phuạ  giảảng  thảành  lởà i  nởi  nhảận
lốảạ i  vởá i  nghíữả  beầ  mảặạ t  mảà  hốạ c
vieận cốá  theổ  hieổu đưởạ c ảốỳ chíánh
lảà  bưá c  trảnh tốổ ng theố ,  thieố t  keố
tốổ ng  quản,  đưởà ng  neá t  khảá i
lưởạ c,  lảà  khái  huống cuả ả  vuữ  truạ
nảàỳ. Veầ  phảần chi tieố t thíà đưởng
nhieận  ải  tu  đeốn  đảậu  mởá i  bieố t
đeốn đốá .
khánh: 磬 chuốậ ng khảánh,  đốầ
mảà  hốảà  thưởạ ng cốá  theổ  duà ng đeổ
gốữ  khi  tuạ ng  kinh;  tảạm  diạch  lảà
chuông.
Khí  công  Khoa  học  Nghiên
cứu  Hội: tảạm  diạch  lảà  Hội
Nghiên cứu Khoa học Khí công.
kinh  thư: lảà  nốá i  veầ  kinh sách
Phật  giáo.  Theố  thieổn  ỳá  cuả ả
ngưởà i  diạch,  bốố i  cảảnh  thởà i  Sư
phuạ  rả  giảảng  Phảáp  chưả  lảậu,
quảững 1997 1999 trởả  veầ  trưởá c,
thíà khi nốá i  kinh sách mảà  khốậ ng
chíả rốữ  cuạ  theổ , thíà thưởà ng lảà  nốá i
veầ  kinh sảá ch Phảậạ t giảáố.
lý giải: hieổu đưởạ c, tưà  lỳá  tíánh mảà
giảả i (hieổu) đưởạ c.
lạc  thú: trống  sảách  nảàỳ  tảạm
diạch lảà  cái vui.

lạp tử: hảạ t; víá  như nốá i nguỳeận
tưả , đieậạn tưả , v.v. lảà  cảá c lốảạ i lảạp tưả ;
vi lạp → hảạ t nhốả , vi hảạ t.
lậu: chốễ  rốà  ríả,  ỳá  nốá i  lảà  khieốm
khuỳeố t khốậ ng hốảàn hảảố; vô lậu
vảà  hữu lậu lảà  ỳá  nốá i  hốảàn hảảố
hảỳ  khốậ ng,  hốảặạ c  ỳá  nốá i  đảữ  trưà
sảạ ch tảậm chảốp trưởá c cuả ả ngưởà i
thưởà ng hảỳ chưả.
ma: chưữ  “ma” 魔 (cốá  chưữ  quỷ ởả
trống) trống tưà  ma luyện đưởạ c
vieố t trống cảá c kinh sảá ch cuữ ng lảà
chưữ  “ma” trống cảá c tưà  ma tính,
ma nạn, ma quỷ, Ma Vương. Lưu
ỳá  lảà  cốá  mốậạ t  tưà  đốầ ng  ảậm  ma
luyện,  vởá i  chưữ  “ma” 磨  vieố t
khảác (mảà i giuữ ả, cốạ  sảá t, giảàỳ vốà ,
cốá  chưữ  thạch ởả  trống);  khi  đốá
ma luyện nghíữả lảà  mảà i giuữ ả reàn
luỳeậạn,  đảậỳ  lảà  nghíữả  phốổ  bieốn
đưởạ c  hieổu  ởả  xảữ  hốậạ i.  Cốá  đốảạn
vieố t  “năm thán dài  đằng đẵng
dần  dần  mài  mòn  những  tâm
kia  đi” lảà  đưởạ c  vieố t  chưữ  “ma”
(mảà i  mốà n)  kiả.  Cốà n  tưà  “ma
luyện tâm tính”,  theố thieổn  ỳá
ngưởà i  diạch,  đưởạ c  hieổu  lảà  reàn
luỳeậạn  tảậm tíánh,  mảà i  luỳeậạn  tảậm
tíánh  (tố  temper  ốne’s  nảture,
theố cảách duà ng tưà  ngốảà i xảữ  hốậạ i),
vởá i hốà n đảá  mảà i lảà  nhảận tốố  “ma”
(như trống tưà  ma tính, ma quỷ).
ngoại  biên: (i)  bên  ngoài
(ốutside); (ii) biên ngoài (ốuter
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surfảce),  lởá p ngốảà i,  mảặạ t  ngốảà i,
ríàả  ngốảà i  (diạch  thảành  (i)  hốảặạ c
(ii) tuà ỳ theố ngưữ  cảảnh).
ngoại  diện: tảạm  diạch  lảà  mặt
ngoài.
ngoại  tinh  nhân: (ảlien)  tảạm
diạch lảà  người ngoài hành tinh.
ngoại xác: tảạm diạch lảà  vỏ ngoài.
ngân  hà: cảá c  thưá  đốầ ng  dảạng
như  heậạ  Ngảận  Hảà  chuá ng  tả  (tưà
Ngân Hà vieố t  hốả bieổu  thiạ  teận
rieậng) thíà cuữ ng đưởạ c gốạ i lảà  cảá c
heậạ  ngân  hà (khốậ ng  vieố t  hốả
bieổu thiạ dảnh tưà  chung).
nhân chi thường tình: nhưữ ng
chuỳeậạn  thưởà ng,  thốá i  thưởà ng
cuả ả cốn ngưởà i.
nhân  kiến  nhân  kính: ngưởà i
gảặạ p ngưởà i kíánh trốạ ng, ngưởà i tả
gảặạ p  nhảu  lảà  bieổu  hieậạn  kíánh
trốạ ng.
nhân vị nhi hoá: thảỳ đốổ i bieốn
hốảá  theố  khảổu  viạ  [sởả  thíách]
rieậng cuả ả ngưởà i tả.
nhất  khái  nhi  luận: (thảành
ngưữ ) tảạm diạch lảà  vơ đũa cả nắm.
nhục thân, nhục thể: thảận theổ
xảá c thiạt; nhục → thiạt.
Phật tượng: híành tưởạ ng Phảậạ t,
cốá  theổ  lảà  bưá c  tưởạ ng  hốảặạ c  bưá c
trảnh.

quan: quản  ảả i,  cưả ả,  khảảố
nghieậạm; vượt quan → vưởạ t quả
quản  ảả i,  thốậ ng  quả  khảảố
nghieậạm; mốậạ t sốố  huỳeậạ t viạ, khieốu
cuữ ng đưởạ c gốạ i lảà  quan.
quarter: 1/4,  đốầ ng  25  xu
(cent)  tieần  Mỳữ ;  25  cent  =  1/4
dốllảr.
quán xuyến: tảạm diạch lảà  xuyên
suốt (trống tieống Vieậạ t  tưà  quán
xuyến mảng nghíữả khảá c).
quốc nội: trong nước; hảầu heố t
cảá c tưà  như trong nước, nước ta,
v.v. lảà  đeổ  nốá i veầ  Trung Quốc.
sinh sinh thế thế: tảạm diạch lảà
qua đời này đời khác; chưữ  sinh
vảà  thế đeầu  đưởạ c  diạch  lảà  đời
(lifetime).
suy ba trợ lan: đảổỳ theậm chố
sốá ng cuốầ n cuốậạ n  hởn,  tảạm diạch
lảà  thêm  dầu  vào  lửa (thảành
ngưữ ).
sát  nhân  phóng  hỏa: giết
người đốt [nhà], ỳá  lảà  nốá i chung
cảác  vieậạ c  ảá c  nghieậm trốạ ng mưá c
đốậạ  ảốỳ.
sắc vị: nhưữ ng gíà  nhíàn thảốỳ  thíà
gốạ i  lảà  sắc,  nhưữ ng  gíà  neốm  thảốỳ
thíà gốạ i lảà  vị.
số tự:  chữ số,  chưữ  đeổ  bieổu đảạ t
sốố , trống bảản diạch nảàỳ tảạm diạch
lảà  con  số;  triệu: tảạm  diạch  lảà
triệu  triệu (triệu tieống  Hảán  =
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1012,  triệu tieống  Vieậạ t  =  106);
kiếp (phieận ảậm tưà  kalpa tieống
Phảạn)  lảà  bieổu  đảạ t  mốậạ t  chu  kỳà
dieễn hốảá , trống ngưữ  cảảnh đốảạn
cuạ  theổ  nảàỳ lảà  cốn sốố  veầ  thởà i giản
mốậạ t chu kỳà  mốậạ t phảạm vi vuữ  truạ
(chưữ  kiếp hốảặạ c  kiếp nạn trống
ngưữ  cảảnh khảá c lảà  nốá i veầ  đại nạn
cuả ả mốậạ t  chu kỳà  ảốỳ,  hốảặạ c  lảà nạn
lớn nốá i chung).
Thiên  Phương  Dạ  Đàm:
Chuỳeậạn  Nghíàn  Leả  Mốậạ t  Đeậm,  ỳá
nốá i  hư  cảốu  hốảng  đưởà ng  như
truỳeậạn cốổ  tíách.
thiên  thể: theố  thieổn  ỳá  cuả ả
ngưởà i diạch, chưữ  thể nảàỳ lảà  cuà ng
nghíữả  trống  cảác  tưà  nhân  thể
(thảận theổ  ngưởà i),  bản thể,  Phật
thể,  Thần  thể,  nãi  bạch  thể;
nghíữả lảà  thiên thể lảà  khốậ ng phảả i
chíả  lảà  nốá i  veầ  cảá c  tinh cảầu,  cảá c
ngốậ i  sảố  như  cảá ch  duà ng  tưà  ởả
ngốảạ i giởá i.
thiên định: trởà i điạnh rả.
thô tháo: thốậ , khốậ ng nhốả  miạn.
thù thắng: tốậ n quỳá, cảố thưởạ ng,
khảả  kíánh, tốố t đeạp.
thất tình lục dục: cảá c thưá  tíành
cảảm  vảà  hảm  muốố n  nốá i  chung,
cảá i ‘tíành’ nốá i chung; thất tình →
bảảỳ trảạng thảá i hỷ (vui mưà ng) nộ
(giảậạ n dưữ ) ái (ỳeậu thíách) ố (chảán
gheá t)  ai (sảầu  khốổ )  lạc (sung

sưởá ng) cụ (sởạ  hảữ i) lảà  nốá i chung
cảá c trảạng thảá i tíành cảảm; lục dục
→ sảáu hảm muốố n (dục) ưá ng vởá i
sảáu  đieầu  thu  nhảậạ n  đưởạ c  sắc
(nhưữ ng  gíà  nhíàn  thảốỳ)  thanh
(nhưữ ng  gíà  nghe  thảốỳ)  hương
(nhưữ ng gíà ngưả i thảốỳ) vị (nhưữ ng
gíà  neốm thảốỳ)  xúc (nhưữ ng gíà  sởà
thảốỳ)  pháp (nhưữ ng gíà  nghíữ  tởá i)
ưá ng  vởá i  sảáu  giảá c  quản  nhãn
(mảắ t)  nhĩ (tải)  tỷ (muữ i)  thiệt
(lưởữ i)  thân (thảận  theổ)  ý (suỳ
nghíữ).
thất đức: mảố t đưá c.
thể hệ: heậạ  thốố ng.
thể  hội: đieầu  trưạ c  tieốp  trảả i
nghieậạm quả, kinh nghieậạm, trống
sảách  nảàỳ  diạch  lảà  thể  nghiệm;
nhieầu chốễ  khảá c duà ng nguỳeận tưà
Hảán Vieậạ t, víá duạ : tâm đắc thể hội.
thể  ngộ: tưạ  thảận  (thể)  trảả i
nghieậạm quả (ngộ), trảả i nghieậạm,
kinh nghieậạm.
tinh hệ: heậạ  cảá c  ngốậ i  sảố;  tảạm
diạch lảà  thiên hà.
tinh tấn:, cuữ ng đốạ c lảà  tinh tiến,
chíả  tieốn  khốậ ng  luà i,  trống  tu
luỳeậạn khi gảặạ p tíành huốố ng mảà  lởà i
giảả i  lảà  cảần  phảả i  tieốn  (víá  như
khảảố  nghieậạm  tảậm  tíánh  vảà  cảần
buốậ ng bốả  chảốp trưởá c) thíà ngưởà i
tu đốá  tieốn chưá  khốậ ng chuà n bưởá c
hốảặạ c  luà i  lảạ i  (tưá c  lảà  buốậ ng  bốả
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tảậm đốá  luốậ n), thíà gốạ i lảà  tinh tấn
(dieễn  giảả i  theố  nghíữả  beầ  mảặạ t
chưữ ).
tiên  thiên: cảá i  nguỳeận  cốá  tưà
đảầu lảà  tiên thiên, trảá i nghíữả vởá i
hậu thiên lảà  cảá i mảà  veầ  sảu mởá i
cốá ; nghíữả cuạ  theổ  cốá  theổ  tuà ỳ ngưữ
cảảnh,  víá  duạ ,  neốu  lảốỳ  thởà i  đieổm
ngưởà i tả sinh rả lảàm mốố c thảm
chieốu,  thíà  tiên  thiên lảà  giốố ng
nghíữả  bẩm sinh,  trời cho; nhieầu
chốễ  trống kinh sảách, lảà  lảốỳ thởà i
sinh meậạnh nguỳeận sở lảàm thảm
chieốu.
tiến  hóa  luận: đưởạ c  diạch  lảà
thuyết tiến hóa.
tiểu táo, cật tiểu táo: lảà  ỳá  nốá i
đưởạ c  ưu  đảữ i,  nhảậạ n  mốậạ t  sốố  lởạ i
íách  đảặạ c  thuà ,  đưởạ c  đảữ i  ngốậạ  đảặạ c
bieậạ t; tảạm diạch lảà  ưu đãi;  táo →
beốp; cật → ảặn.
toàn ngưu giác tiêm: ruá c  vảàố
muữ i sưà ng bốà , duà i sưà ng bốà ; ỳá  nốá i
lảà  đi vảàố ngốữ  cuạ t.
triệu: tảạm  diạch  lảà  triệu  triệu
(triệu tieống  Hảán  =  1012,  triệu
tieống Vieậạ t = 106).
trực chỉ nhân tâm: chíả  thảẳng
(trực chỉ) vảàố tảậm ngưởà i (nhân
tâm).
tân  tân  lạc  đạo: bảàn  tảán  sảỳ
sưả; tân → nưởá c bốạ t;  lạc → vui
veả ; đạo → nốá i.

tùy tâm nhi hóa: bieốn hốá ả tuà ỳ
theố tảậm.
tĩnh chỉ: tíữnh dưà ng hảẳn lảạ i;  chỉ
→ dưà ng lảạ i.
tương  hỗ  ỷ  tồn: cuà ng  hốễ  trởạ
nhảu cuà ng dưạ ả vảàố (ỷ) nhảu mảà
tốầ n tảạ i.
tương phụ tương thành: cuà ng
phuạ  giuá p nhảu cuà ng thảành tưạ u
chố nhảu.
tầng  thứ  diện: tảạm  diạch  lảà
tầng  diện.  Diện: (i)  mảặạ t,  mảặạ t
phảẳng, mảặạ t  cống, beầ  mảặạ t  (biểu
diện);  (ii)  mốậạ t  tầng  thứ  diện
phảận  hốảạch  theố  lieận  đởá i  nảàố
đốá  chưá  khốậ ng phảả i phảận hốảạch
theố khu vưạ c khốậ ng giản.
tầng  xuất  bất  cùng: xuảố t  rả
khốậ ng  ngưà ng,  hieậạn  rả  khốậ ng
dưá t.
tận khoái: nhảnh nhảố t  cốá  theổ ,
gảắng sưá c chố nhảnh nhảố t; bả tưà
tận khoái trống cuốố n sảá ch nảàỳ
đeầu  đưởạ c  diạch  thốảá ng  thảành
thật nhanh.
tổ thành: tốổ  hởạ p thảành.
tụ  chi  thành  hình,  tản  chi
thành  vật: tuạ  lảạ i  thíà  thảành cốá
híành tưởạ ng, tảản rả thíà tảán thảành
vảậạ t  chảố t  (dieễn  nghíữả  beầ  mảặạ t
chưữ ).
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tử thủy: nưởá c cheốt, nưởá c tíữnh;
tĩnh →  bảố t  đốậạ ng,  khốậ ng  dảố
đốậạ ng,  khốậ ng  lảỳ  đốậạ ng,  khốậ ng
xảố  đốậạ ng;  víá  duạ :  yên  tĩnh,  an
tĩnh, tĩnh tọa, nhập tĩnh.
tự tư, vị tư: íách kỳả, víà bảản thảận
míành; trảá i nghíữả vởá i  vị tha;  tha
→ ngưởà i khảác.
tựu sự luận sự: luảậạ n veầ  sưạ  vieậạc
ngảỳ trống bốố i cảảnh vieậạc đốá , tưà
vieậạc luảậạ n vieậạ c.
vi sở dục vi: muốố n gíà lảàm nảốỳ;
sở dục → chốễ  hảm muốố n, đieầu
hảm muốố n.
vân  du: vân →  mảậỳ,  du →  di
chuỳeổn;  vân  du thưởà ng  lảà  nốá i
ngưởà i  tu  hảành  lảng  thảng  nởi
trảần theố , tuà ỳ duỳeận mảà  đeốn theố
duỳeận mảà  đi,  víá  như đảám mảậỳ
theố giốá  nảỳ đảậỳ mải đốá  khốậ ng
cốá  chưởng tríành điạnh trưởá c seữ
đi đảậu.
vô tỷ: khốậ ng gíà sảánh đưởạ c.
vô xứ bất tại: khốậ ng đảậu khốậ ng
cốá , tảạm diạch lảà  khắp nơi.
vô  ảnh  vô  tung: tảạm  diạch  lảà
không còn dấu tích.
Văn  hóa  Đại  Cách  mạng:
thưởà ng  đưởạ c  diạch  lảà  “Cách
mạng Văn hóa” hốảặạ c “Đại Cách
mạng Văn hóa”,  mốậạ t  giải  đốảạn
trống liạch sưả  Trung Quốố c quảững
1966~1976;  trống  bảản  tieống

Hảán tưà  nảàỳ luốậ n đảặạ t trống dảốu
nhảáỳ keáp đeổ  bieổu thiạ nốá  khốậ ng
neận thảậạ t sưạ  đưởạ c hieổu theố teận
đốá  (nhảậạ n thưá c cuả ả ngưởà i diạch).
xác hữu kỳ sự: đieầu đưởạ c xảá c
thưạ c  lảà  thảậạ t;  tảạm  diạch  lảà  xác
thực là có thật.
yếu: cốá  theổ  diạch lảà  muốn,  nên
phải,  cần phải,  phải. Trống ngưữ
cảảnh cảậu nảàỳ cốá  theổ  hieổu ỳá  tưá  lảà :
việc  tu  luyện  là  một  việc  lớn
nhất trong vũ trụ, [vì đây] là an
bài rằng con người nên có thể
quay  về,  thăng  hoa  trở  về,  tu
thành La Hán, Bồ Tát,...
áo diệu: tảạm diạch lảà  huyền bí
(áo) diệu kỳ (diệu); áo → huỳeần
bíá, thảậm sảậu, khốậ ng deễ  lỳá  giảả i.
âm  dương  phản  bối: ảậm
dưởng phảản đảảố vởá i nhảu, nguạ
ỳá  ảậm thiạnh dưởng suỳ;  cốá  chốễ
diạch lảà  âm dương đảo chiều.
Đại  Lục: nốá i  tảắ t  cuả ả  Trung
Quốc Đại Lục'.
Đại  Đạo  chí  giản  chí  dị: Đảạ i
Đảạố lảà  giảản diạ nhảố t, giảản diạ cuà ng
tốậạ t (dieễn giảả i treận nghíữả beầ  mảặạ t
chưữ ).
điểm  hóa: chíả  rả,  gởạ i  ỳá,  bảảố
chố; thưởà ng khốậ ng trưạ c tieốp mảà
lảà  giảán tieốp,  kieổu như duà ng tưà
đốầ ng  ảậm,  ảổn  ỳá  quả bảáố  mốậạ ng,
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xảảỳ  rả  vieậạc  nảàố  đốá  beận  ngốảà i,
lảàm chố trưởạ t ngảữ , v.v.
đoạn chương bất  toàn: đốảạn
tảá ch rả đảữ  thốảá t khốả i tốảàn vảặn,
tốảàn  ngưữ  cảảnh,  khốậ ng  đưởạ c
tốảàn  veạn;  tảạm  diạch  lảà  đoạn
chương không đầy đủ.
đoạn chương thủ nghĩa: tảá ch
rả khốả i  tốảàn vảặn mảà  lảốỳ nghíữả,
tríách  dảễn  tảá ch  khốả i  ngưữ  cảảnh
(thưởà ng  lảà  nốá i  deễ  gảậỳ  rả  hieổu
sải ỳá  nguỳeận gốố c).
đoạn tuyệt thế duyên: cảắ t đưá t
heố t khốả i (đoạn tuyệt) cảá c duỳeận
theố  giản (thế duyên).
đơn truyền: truỳeần đởn leả , trảá i
nghíữả  vởá i  phổ  truyền (truỳeần
phốổ  cảậạ p chố nhieầu ngưởà i).
đại nhã chi đường: nởi thảnh
nhảữ , nởi thảnh liạch, nởi cốá  ỳeậu
cảầu  cảố,  cảảnh  giởá i  hốảàn  mỳữ ;
đăng đại nhã chi đường lảà  ỳá  nốá i
đưởạ c tốậ n vinh.

đả khai cục hạn: phảá  vởữ  tíành
theố  beố  tảắ c,  giảả i  khải  cuốậạ c  hảạn
mởả  rả lốố i mởá i giảả i quỳeố t vảốn đeầ .
đắc Pháp: (i) nhảậạ n đưởạ c Phảáp
Luảận,  đảắc  đưởạ c  Phảáp;  (ii)  bảắ t
đảầu  thảm  giả  Phảáp  Luảận  Đảạ i
Phảáp, bảắ t đảầu tu luỳeậạn, tưá c lảà  veầ
ỳá  tưá  lảà  đốầ ng nghíữả vởá i tưà  nhập
Đạo vảà  khảác  nghíữả  vởá i  tưà  đắc
Đạo (đảậỳ  lảà  lốố i  duà ng  tưà  đắc
Pháp trống  ngưữ  cảảnh  Phảáp
Luảận  Đảạ i  Phảáp).  Mốạ i  ghi  chuá ,
chuá  thíách  đeầu  cuả ả  ngưởà i  diạch,
chíả cốá  tảá c duạ ng thảm khảảố.
địa  ngục  trừ  danh: xốá ả  teận
khốả i  [dảnh  sảá ch  trống]  điạả
nguạ c.
độc  tu: tu  luỳeậạn  đởn  đốậạ c,  tu
mốậạ t míành.
đới tu bất tu: tảạm diạch lảà  lúc tu
lúc không.
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