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Lời nói đầu

Đêể  lầờ m tóế t  hờn nưữ ầ  cóê ng  tầó c  phuụ  đầụ ó  Phầó p  Luầê n  Đầụ i
Phầóp, vầờ  thêó yêêu cầầ u cuả ầ Hóêụ i  Nghiêên cưó u vầờ  cầó c trầụ m
phuụ  đầụ ó cầó c nời, [móêụ t sóế ] giầả ng Phầó p giầả i Phầó p cuả ầ tóê i ờả
hóêụ i  nghiụ  cầó c  phuụ  đầụ ó  viêên,  sầu khi  tóê i  thầể m điụnh,  nầy
chíónh thưó c xuầế t bầả n rầ.

Bầếy giờờ  nhưữ ng ngườờ i thầm giầ hóêụ i nghiụ cóờ n cóó  móêụ t sóế
íót nhưữ ng phuụ  đầụ ó viêên tườ  cầó c tíảnh thầờ nh. Sầu khi tóê i giầả ng
Phầóp giầả i Phầóp, cóó  nhưữ ng ngườờ i cầă n cưó  thêó bầă ng thu ầê m
mầờ  chíảnh lyó  thầờ nh vầă n bầả n, ngóầờ i rầ cóờ n sầó chêóp, in ầến
lưu truyêần vờó i nhầu ờả  móêụ t sóế  điụầ phường. Víờ khi tóê i giầả ng
Phầóp  giầả i  Phầóp,  đêầu  lầờ  tiêến  hầờ nh tróng hóầờ n  cầảnh đầăụ c
điụnh, tróng điêầu kiêêụn đầăụ c điụnh vầờ  [vờó i] đóế i tườụ ng cuụ  thêể ,
nêên khi tầó ch khóả i nhầê n tóế  đóó , thíờ nhưữ ng bầả n lưu truyêần
ầếy, vêầ  lyó  giầả i, sêữ  sinh rầ nghíữầ khầó c vờó i Đầụ i Phầóp mầờ  tóê i
giầả ng, cuữ ng dêễ  biụ ngườờ i tầ hiêểu nhầầ m, bầế t lờụ i chó truyêần
bầó  Đầụ i Phầó p.

Xuầế t bầả n phầó t hầờnh cuóế n «Phầó p Luầê n Đầụ i Phầó p Nghíữầ
Giầả i» lầờ m tầờ i liêêụu đóụ c nóêụ i  bóêụ  chó cầó c phuụ  đầụ ó viêên. Móễ i
phuụ  đầụ ó viêên khi truyêần bầó  Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp, phầả i cóó
trầó ch nhiêêụm vờó i bầả n thầê n, cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i hóụ c viêên, cóó
trầó ch nhiêêụm vờó i xầữ  hóêụ i, cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i Đầụ i Phầóp. Khi
tuyêên truyêần [Đầụ i Phầó p] vầờ  giầả i đầó p cầê u hóả i, phầả i cầă n cưó
mưó c đóêụ  lyó  giầả i vầờ  nầă ng lưụ c đóó n nhầêụ n cuả ầ đóế i tườụ ng nghê
đóế i vờó i Đầụ i Phầó p, mầờ  thu xêếp chó tóế t khi hóầ ng dường Đầụ i
Phầóp.

Lý Hồng Chí
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góầ i tầụ i đầêy đêầu lầờ  phuụ  đầụ ó viêên vầờ  cóế t cầó n, vêầ  kiêến
thiêế t Phầó p Luầê n Đầụ i Phầó p, đầăụ c biêêụ t vêầ  kiêến thiêế t
Phầóp Luầê n Đầụ i  Phầó p tầụ i  Trườờ ng Xuầê n lầờ  cóó  tầó c

duụ ng  cưụ c  kyờ  quần  tróụ ng.  Hóụ c  viêên  tầụ i  rầế t  nhiêầu  điêểm
luyêêụn cóê ng đầăụ t rầ rầế t nhiêầu cầê u hóả i. Phuụ  đầụ ó viêên vầờ  cóế t
cầó n chuó ng tầ vêầ  móêụ t sóế  cầê u hóả i lầờ  giầả i đầó p khóê ng róữ  rầờ ng
hóầăụ c giầả i đầó p khóê ng nóể i, ờả  đầêy cóó  hầi nguyêên nhầê n: Móêụ t
lầờ  lyó  giầả i vêầ  Phầóp khóê ng đườụ c sầê u. Thưụ c rầ chuó ng tóê i đêầu
đầữ  giầả ng cầả  tầụ i lờó p truyêần thuụ  róầ i, chíả cầần lyó  giầả i sầê u sầắ c
vêầ  Phầó p, thíờ giầả i đầó p đườụ c hêế t. Đóó  lầờ  móêụ t nguyêên nhầê n, vầờ
lầờ  nguyêên nhầên chuả  yêếu nhầế t. Móêụ t [nguyêên nhầên] nưữ ầ lầờ
móêụ t sóế  cầê u hóả i cuụ  thêể  mầờ  hóụ c viêên đưầ rầ lầờ  khóê ng hêầ  dêễ
giầả i đầóp. Víờ phuụ  đầụ ó viêên lầờ  tiêếp xuó c trưụ c tiêếp vờó i cầó c hóụ c
viêên, cóó  nhiêầu cầê u hóả i cuụ  thêể  lầờ  khóê ng dêễ  giầả i đầó p.

N

Tóê i  vầễ n  luóê n giưữ  thầó i  đóêụ  như thêế  nầờy,  tóê i  đầữ  giầả ng
Phầóp móêụ t  cầó ch khầó i  quầó t  phóể  biêến rầ róầ i,  vêầ  vầế n đêầ  tu
luyêêụn cuả ầ bầả n thầê n chư viụ lầờ  cầầ n tuầê n thêó Phầóp nầờy mầờ
lầờ m. Nêếu cầó i gíờ cuữ ng giầả ng rầ hêế t thíờ khóê ng cóờ n gíờ đêể  chư
viụ tu luyêêụn nưữ ầ, dó đóó  tóê i khóê ng thêể  giầảng nhiêầu hờn nưữ ầ.
Giầả ng nhiêầu hờn nưữ ầ thíờ  cuữ ng bầằ ng như tóê i  đưầ thầẳ ng
chư viụ  lêên. Phầầ n cóờ n lầụ i lầờ  nhưữ ng vầế n đêầ  cuụ  thêể .  Nhưng
cóờ n  cóó  cầó c  hóụ c  viêên  lầờ  vầễ n  muóế n  hóả i,  chíónh  lầờ  khóê ng
buóê ng cầó i tầê m đóó  xuóế ng đườụ c. Hóụ  khóê ng hóả i đườụ c tóê i, thíờ
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vầễ n lầờ  muóế n hóả i cầó c phuụ  đầụ ó viêên chuó ng tầ hóầăụ c móêụ t sóế
đêêụ  tưả  cuữ  cóó  thờờ i giần luyêêụn cóê ng lầê u hờn, nhưng nhưữ ng
vầế n đêầ  mầờ  phuụ  đầụ ó viêên hóầăụ c đêêụ  tưả  cuữ  chưầ tưụ  thầê n đuụ ng
phầả i thíờ khóê ng dêễ  giầả i đầóp.

Víờ  sầó tóê i  bầả ó  móụ i  ngườờ i  luyêêụn  cóê ng  tầêụ p  thêể  cuờ ng
nhầu? Khi đuụ ng phầả i vầế n đêầ  thíờ cóó  thêể  trầó đóể i vờó i nhầu,
cuờ ng nhầu tíờm tóờ i vầờ  nhưữ ng vầế n đêầ  đóó  cóó  thêể  giầả i quyêế t.
Tưụ  luyêêụn cóê ng móêụ t míờnh khi đuụ ng phầả i vầế n đêầ  mầờ  khóê ng
róữ  rầ đườụ c, thíờ rầế t bóế i róế i, nhưng ờả  điêểm luyêêụn cóê ng, móụ i
ngườờ i cóó  thêể  cuờ ng nhầu tíờm tóờ i tíờm hiêểu, vầờ  rầế t nhiêầu vầế n
đêầ  đêầu cóó  thêể  giầả i quyêế t. Thưụ c rầ [đêể ] nầắ m vưữ ng móêụ t vầế n
đêầ , thíờ hầữy tíờm ờả  tầê m tíónh, vầế n đêầ  nầờ ó cuữ ng đêầu cóó  thêể  giầả i
quyêế t.  Nhưng vầễ n cóờ n cóó  móêụ t  sóế  vầế n đêầ  cuụ  thêể  mầờ  phuụ
đầụ ó viêên xầó c thưụ c lầờ  rầế t khóó  xưả  lyó, [hóê m nầy] tóê i dầờ nh móêụ t
buóể i hóụ p nầờy chó chư viụ nhầắ m vầờ ó nhưữ ng vầế n đêầ  đóó . Đầêy
cuữ ng lầờ  thiêên viụ  cầó c phuụ  đầụ ó viêên Trườờ ng Xuầê n, cầó c điụầ
phường khầó c vầễ n chưầ cóó  cờ hóêụ i thêế  nầờy. Trờả  vêầ  [thầờ nh
phóế  quêê  nhầờ ] lầầ n nầờy [tóê i] cóó  rầế t nhiêầu vầế n đêầ  cầầ n xưả  lyó,
cầó c hóụ c viêên đêầu biêế t, chó nêên, hêế t sưó c trầó nh quầếy nhiêễu
tóê i. Cóó  thêể  móêụ t  hóầ i  chuóê ng điêêụn thóầụ i  cuữ ng dầễ n tờó i  cần
nhiêễu tóê i rầế t mầụ nh, dó đóó  rầế t nhiêầu hóụ c viêên ngầy cầả  góụ i
điêêụn  thóầụ i  cuữ ng  khóê ng  góụ i,  tóê i  biêế t  điêầu  nầờy.  Góụ i  móụ i
ngườờ i tầêụ p hờụ p lầụ i [thêế  nầờy] lầờ  giầả i đầó p móêụ t sóế  vầế n đêầ  chó
móụ i ngườờ i.  Tóể ng trầụ m [phuụ  đầụ ó] đưầ [chó tóê i]  tầê m đầắ c
thêể  hóêụ i cuả ầ móêụ t sóế  hóụ c viêên, cóờ n cóó  móêụ t sóế  cầê u hóả i đườụ c
quy nầụ p lầụ i nưữ ầ, [nhưng] tóê i  vầễ n chưầ kiụp đóụ c, lầờ  víờ  tóê i
đầng  chíảnh  sưả ầ  cuóế n  sầó ch  thưó  bầ  —«Chuyêển  Phầóp
Luầê n»— cóờ n cóó  nhiêầu viêêụ c cuữ ng cầầ n xưả  lyó.

Hóê m nầy giầả i đầó p cầê u hóả i chó móụ i ngườờ i, chuả  yêếu lầờ
đêể  thuầêụ n tiêêụn hờn chó cóê ng tầó c cuả ầ móụ i ngườờ i tườ  nầy vêầ
sầu. Giầả ng tờó i đầêy tóê i cóờ n muóế n nóó i móêụ t vầế n đêầ : Cầó c phuụ
đầụ ó viêên ngóầ i đầêy lầờ  phầả i cóó  trầó ch nhiêêụm, chíả phuụ  đầụ ó vêầ
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đóêụ ng tầó c thóê i thíờ vầễ n lầờ  khóê ng đườụ c, cầần lyó  giầả i Phầó p thầêụ t
sầê u, thầêụ t sưụ  nầắ m vưữ ng. Cầầ n phầả i đóụ c sầó ch chó nhiêầu, nghê
bầă ng tiêếng chó nhiêầu, íót nhầế t cuữ ng phầả i minh bầụ ch hờn
nhưữ ng hóụ c viêên bíờnh thườờ ng thíờ mờó i cóó  thêể  thầêụ t sưụ  lầờ m
tóế t phuụ  đầụ ó viêên, nhầế t điụnh phầả i lyó  giầả i móêụ t cầó ch róữ  rầờ ng
vêầ  Phầóp. Cầó c hóụ c viêên cóó  cầê u hóả i gíờ, íót nhầế t cuữ ng cóó  thêể
giầả i đầóp ờả  mưó c thóê ng thườờ ng, tuy khóê ng thêể  nóó i rầằ ng cóó
tầó c duụ ng chíả đầụ ó, [nhưng] cóó  thêể  nóó i minh bầụ ch trêên đầụ i
thêể . Truyêần cóê ng chầê n chíónh lêên tầầ ng thưó  cầó, ầếy chíónh lầờ
đóêụ  nhầê n,  chíónh lầờ  tu  luyêêụn  chầê n chíónh.  Nêếu  nhíờn  nhầêụ n
như thêế , thíờ cuữ ng khóê ng khầó c chi só vờó i tu luyêêụn chuyêên
móê n ờả  nhầờ  chuờ ầ hóầăụ c tróng nuó i sầê u rườ ng giầờ .

Phầóp  chuó ng  tầ  lầờ  chuả  yêếu  mờả  rầ  ờả  xầữ  hóêụ i  ngườờ i
thườờ ng, đầụ i bóêụ  phầêụ n tu luyêêụn tróng ngườờ i thườờ ng. Như
vầêụ y chuó ng tầ yêêu cầầ u ngườờ i tu luyêêụn, [rầằ ng] biêểu hiêêụn cuả ầ
tu luyêêụn nời ngườờ i thườờ ng vêầ  cờ bầả n nêên lầờ  nhầế t tríó như
ngườờ i  thườờ ng. Nóó i  thầẳ ng rầ, ngườờ i phuụ  trầó ch cuả ầ điêểm
luyêêụn cóê ng lầờ  cuữ ng như truụ  tríờ, phường trườụ ng tu luyêêụn
tróng chuờ ầ. Tóê i chíả lầờ  lầếy tyả  duụ  thêế , chưó  khóê ng cóó  ầi phóng
chưó c hầy hưó ầ hêụn gíờ  chó chuó ng tầ cầả . Chuó ng tầ chíónh lầờ
chuả ng lóầụ i híờnh thưó c tu luyêêụn như thêế , chư viụ nghíữ  xêm
chầẳ ng phầả i lầờ  như nhầu sầó? Dầễn dầắ t thầêụ t tóế t móêụ t nhóó m
ngườờ i  tu luyêêụn  lầờ  viêêụ c  cóê ng đưó c  vóê  lườụ ng;  mầờ  dầễ n dầắ t
khóê ng tóế t, tóê i nóó i rầằ ng chíónh lầờ  khóê ng tróờ n trầó ch nhiêêụm.
Chíónh lầờ  xuầế t phầó t tườ  muụ c đíóch như vầêụ y mầờ  góụ i móụ i ngườờ i
tờó i. Ngầy cầả  ngườờ i phuụ  trầó ch Tóể ng trầụ m cóờ n nóó i vờó i tóê i vêầ
vầế n đêầ  nầờy: ‘Phầả i chầă ng mờả  thêêm móêụ t lờó p nưữ ầ?’ Tóê i cầả m
thầếy rầằ ng Phầóp nầờy nêếu giầảng quầó  minh hiêển [dêễ  hiêểu] thíờ
sêữ  bầế t lờụ i chó móụ i ngườờ i tu luyêêụn, thêế  sêữ  thầờ nh đầụ ó lyó  nời
ngườờ i thườờ ng, chuó ng tầ khóê ng cầần giầả ng vầế n đêầ  tu luyêêụn
như thêế  nầờ ó như thêế  nầờ ó nời ngườờ i thườờ ng. Móêụ t lầó t nưữ ầ
tóê i sêữ  giầả i đầó p chó móụ i ngườờ i nhưữ ng vầế n đêầ  tróng cầó c tờờ
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cầê u hóả i, thờờ i giần cóờ n lầụ i thíờ chư viụ cóó  cầê u hóả i gíờ thíờ hầữy
đầăụ t rầ. Muóế n thầă m dóờ  tri thưó c nầờ ó đóó  thíờ chư viụ đườ ng hóả i,
cầó c  vầế n  đêầ  liêên  quần tờó i  chíónh  sầó ch  quóế c  giầ  thíờ  cuữ ng
đườ ng hóả i. Chuó ng tầ tróng quầó  tríờnh tu luyêêụn mầờ  gầăụ p cầó c
vầế n  đêầ  tường  đóế i  điêển  híờnh,  [tóê i]  chuả  yêếu  lầờ  giầả i  đầó p
nhưữ ng vầế n đêầ  ầếy, móụ i ngườờ i cóó  thêể  hóả i.

Chuó ng tóê i  thóê ng tri chíả  chó nhưữ ng phuụ  đầụ ó viêên vầờ
nhầên viêên cóê ng tầó c  tờó i  thầm giầ hóêụ i  hóụ p,  sầu nầờy nhầế t
điụnh đườ ng đưầ tờó i nhưữ ng ầi khóê ng nhầêụ n đườụ c thóê ng tri.
Ngườờ i tờó i  nhiêầu, móêụ t  sóế  viêêụ c sêữ  khóó  lầờ m. Víờ  đêầu lầờ  phuụ
đầụ ó  viêên,  nguyêên  lầờ  muóế n  giầả ng  cầó  hờn,  cuụ  thêể  hờn,
thuầêụ n tiêêụn chó cóê ng tầó c sầu nầờy cuả ầ phuụ  đầụ ó viêên. Nhưng
cóó  nhưữ ng hóụ c viêên mờó i mầờ  mờó i hóụ c cóó  móêụ t khóầó , thầêụ m
chíó cóó  ngườờ i cóờ n chưầ tườ ng thầm giầ hóụ c lờó p nầờ ó, lầêụ p tưó c
nghê tờó i nhưữ ng điêầu cầó thầê m đêến thêế ,  thíờ  rầế t khóó  tiêếp
thu, đóế i vờó i hóụ  lầờ  khóê ng cóó  tầó c duụ ng tóế t, dêễ  lầờ m hóụ  nầảy
sinh cầả m giầó c mầê u thuầễ n, sêữ  huyả  hầụ i nhưữ ng ngườờ i ầếy.

Phuụ  đầụ ó  viêên  lầờ  cầầ n  cóó  trầó ch nhiêêụm,  hóụ c  viêên  mờó i
đóêụ ng tầó c khóê ng chuầể n xầó c thíờ cầầ n chíảnh sưả ầ chó hóụ . Móêụ t
sóế  hóụ c viêên cuữ  đóêụ ng tầó c đầữ  tóế t róầ i, chíả hời sầi móêụ t chuó t, thíờ
hầữy bầả ó chó hóụ  sầu luó c luyêêụn cóê ng, đêể  trầó nh cần nhiêễu
viêêụ c nhầêụ p tíữnh, khi luyêêụn cóê ng khóê ng đườụ c quầếy nhiêễu hóụ .
Hóụ c viêên mờó i  nhầế t  điụnh cầần phuụ  đầụ ó,  cóó  ngườờ i  hóả i  cầó c
vầế n đêầ  thíờ kiêên nhầễ n giầả i thíóch, tầế t cầả  hóụ c viêên ờả  cầó c điêểm
luyêêụn cóê ng chuó ng tầ đêầu cóó  trầó ch nhiêêụm nầờy: cầần phóể  đóêụ
chuó ng sinh.  Thêế  nầờ ó lầờ  ‘phóể  đóêụ  chuó ng sinh’?  Đêể  chuó ng
sinh  đầắ c  Phầó p  mờó i  lầờ  chầên  chíónh  phóể  đóêụ  chuó ng  sinh.
Ngườờ i tầ tờó i hóả i, chư viụ cóờ n khóê ng giầả i thíóch thíờ cóó  đườụ c
chầă ng?

Phuụ  đầụ ó viêên luyêêụn cóê ng nhầế t điụnh phầả i chuyêên nhầế t.
Đóế i vờó i hóụ c viêên nầờ ó khóê ng thêể  luyêêụn cóê ng chuyêên nhầế t
thíờ  cầầ n bầả ó hóụ ,  giuó p hóụ ,  [nêếu] thầêụ t  sưụ  lầờ  khóê ng chuyêên
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nhầế t, hóụ  khóê ng buóê ng bóả  đườụ c nhưữ ng thưó  kiầ cuả ầ hóụ , thíờ
khuyêên hóụ  rờờ i  đi  mầờ  luyêêụn  cóê ng khầó c,  trầó nh cần nhiêễu
hóụ c viêên chuó ng tầ. Hóụ  mầờ  thầêụ t sưụ  khóê ng đi thíờ cuữ ng khóê ng
cóó  biêêụn phầóp gíờ khầó c, hóụ  luyêêụn cuữ ng sêữ  khóê ng đầắ c gíờ, đóó  lầờ
ngóêụ  tíónh bầế t hầả ó. Phầêụ t giầ chuó ng tầ xuầế t phầó t tườ  tườ  bi, nêếu
nóó i triụ  hóụ  móêụ t  chầêụ p thíờ  cuữ ng lầờ  khóê ng đườụ c, nêếu khóê ng
phầả i phầó  hóầụ i nghiêêm tróụ ng chíónh Phầóp thíờ khóê ng thêể  tuyờ
tiêêụn xuầế t thuả .

Cóó  ngườờ i chưữ ầ bêêụnh chó ngườờ i khầó c, hóầăụ c bầả ó ngườờ i
khầó c tờó i điêểm luyêêụn cóê ng cuả ầ chuó ng tầ đêể  chưữ ầ bêêụnh, thíờ
đêầu lầờ  phầó  hóầụ i Đầụ i Phầó p. Đầêy lầờ  móêụ t vầế n đêầ  nghiêêm tuó c
phi thườờ ng, khóê ng ầi đườụ c phêóp lầờ m thêế . Nêếu lầờ m thêế  thíờ
đầữ  khóê ng lầờ  đêêụ  tưả  cuả ầ tóê i; nêếu phuụ  đầụ ó viêên lầờ m thêế  thíờ
lầêụ p tưó c thầy ngườờ i, kiêên quyêế t cầắ t đưó t hầi lóầụ i hiêêụn tườụ ng
nầờy.

Cầó c phuụ  đầụ ó viêên cầầ n hêế t sưó c cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i cóê ng
tầó c, cầó c viêêụ c nêầ  hầờ  cuữ ng cầầ n chuả  đóêụ ng lầờ m. Cóó  nhưữ ng phuụ
đầụ ó viêên cóó  thêể  đầữ  cầó tuóể i,  lyó  giầả i  vêầ  Phầóp lầờ  cóó  phầầ n
kêóm hờn, tưụ  míờnh cầả m thầếy lầờ  tóế t, nhưng nóó i khóê ng đườụ c
róữ  rầờ ng, thíờ cóó  thêể  tíờm móêụ t sóế  trờụ  thuả  phuụ  giuó p phuụ  đầụ ó
viêên cóê ng tầó c. Lầờ  mầng trầó ch nhiêêụm vờó i Phầó p, chưó  khóê ng
phầả i lầờ  đườụ c-mầế t cầó  nhầê n cuả ầ chư viụ, [mầờ ] đườụ c-mầế t cầó
nhầên cuả ầ chư viụ cuữ ng lầờ  liêên hêêụ  chầăụ t chêữ  vờó i Phầó p. Lầờ m
cóê ng tầó c phuụ  đầụ ó viêên, khóê ng đườụ c đưầ cầó c lóầụ i niêêụm đầầ u
cuả ầ cầó  nhầên lầễ n vầờ ó, nêếu khóê ng sêữ  ầả nh hườả ng tờó i tu luyêêụn
cuả ầ cầó  nhầên vầờ  tầêụ p thêể .  Đóêụ ng tầó c cuả ầ phuụ  đầụ ó viêên cầần
chuầể n  xầó c  hêế t  mưó c,  cóế  gầắ ng chó thầêụ t  gióế ng  như tróng
bầă ng híờnh, vêầ  đầụ i thêể  lầờ  phầả i gióế ng. Cóờ n nhưữ ng sầi khầó c
khóê ng đầó ng kêể  thíờ rầế t khóó  trầó nh khóả i, tuyêêụ t đóế i gióế ng hêêụ t
tưụ ầ như đuó c rầ tườ  cuờ ng móêụ t khuóê n thíờ cóó  thêể  khóê ng lầờ m
đườụ c.  Gióế ng vêầ  cờ bầả n lầờ  khầả  díữ,  nhưng sầi khầó c nhiêầu
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quầó  thíờ khóê ng đườụ c, nhầế t lầờ  vờó i cầó c phuụ  đầụ ó viêên, chư viụ
dầụy ngườờ i tầ thêế  thíờ sầi lêêụ ch mầế t.

Tiêếp thêó bầắ t đầầ u giầả i đầóp cầê u hóả i.
Đệ tử: ‘Hình thần câu diệt’ là loại trạng thái như thế

nào?
Sư phuụ : ‘Híờnh thầầ n cầê u diêêụ t’ lầờ  móêụ t dầnh tườ  cóể  xưầ,

chuó ng tầ góụ i đóó  lầờ  ‘híờnh thầầ n tóầờ n diêêụ t’. Chưữ  ‘cầê u’ phầó t ầê m
khóê ng tiêêụn lầắ m, ‘diêêụ t’ tưó c lầờ  tầả n mầế t đi; chưữ  ‘cầê u’ đóụ c đóầ ng
ầê m vờó i  chưữ  ‘tuụ ’,  mầờ  ‘tuụ ’  tưó c lầờ  hờụ p nóó  lầụ i,  dó đóó  vêầ  sầu
chuó ng tầ góụ i  đóó  lầờ  ‘híờnh thầầ n tóầờ n diêêụ t’.  Tầế t  nhiêên sầó ch
vầễ n viêế t lầờ  ‘híờnh thầầ n cầê u diêêụ t’,  cuóế n sầó ch đóó  vầễ n lầờ  tầờ i
liêêụu đóụ c thờờ i quầó  đóêụ . Khi cuóế n sầó ch thưó  nhầế t cuả ầ chuó ng
tầ, «Phầóp Luầê n Cóê ng», đưầ rầ thíờ cóó  móêụ t sóế  phường diêêụn
rầế t gióế ng vờó i khíó cóê ng tầầ ng thưó  thầế p. Cuóế n sầó ch thưó  hầi
chíónh lầờ  «Phầó p Luầê n Cóê ng (bầả n hiêêụu chíảnh)», đầữ  cầó hờn
khíó cóê ng rầế t nhiêầu. Hiêêụn nầy tóê i đầng chíảnh lyó  [cuóế n sầó ch
vêầ ] tóầờ n bóêụ  Phầó p mầờ  tóê i đầữ  giầảng, tường lầi viêế t rầ chíónh
lầờ  Đầụ i Phầóp đêể  chíả đầụ ó chuó ng tầ chầê n tu. Tróng cuóế n sầó ch
mờó i sêữ  cóó  nhiêầu dầnh tườ  đườụ c chíảnh lầụ i.

‘Híờnh’,  tưó c  lầờ  nóó i  vêầ  thầê n  thêể  hưữ u híờnh,  chưó  khóê ng
phầả i  chíả  lầờ  nóó i vêầ  thầê n thêể  khóê ng giần vầêụ t  chầế t nầờy mầờ
chuó ng tầ duờ ng cầăụ p mầắ t thiụt cóó  thêể  nhíờn thầếy. Cầó c khóê ng
giần đêầu tóầ n tầụ i thầê n thêể  cuả ầ chư viụ, đêầu lầờ  hưữ u híờnh, đêầu
lầờ  tóầ n tầụ i vầêụ t chầế t, móêụ t mầụ ch chó tờó i cưụ c vi quần đêầu cóó
thầê n thêể  tóầ n tầụ i. Nghíữầ lầờ  cóó  bầó nhiêêu khóê ng giần, cón
ngườờ i cóó  bầếy nhiêêu thầê n thêể . ‘Híờnh thầầ n tóầờ n diêêụ t’ chíónh
lầờ  nóó i vêầ  nhưữ ng thầê n thêể  đóó  đêầu khóê ng tóầ n tầụ i nưữ ầ.

‘Thầầ n’,  chíónh lầờ  nóó i  vêầ  nguyêên thầầ n cuả ầ ngườờ i.  [Đóế i
vờó i]  duờ  lầờ  chuả  nguyêên thầầ n cuữ ng vầêụ y,  phóó  nguyêên thầầ n
cuữ ng vầêụ y, cầó c lóầụ i sinh mêêụnh thêể  cuữ ng vầêụ y, thíờ tờó i luó c ‘híờnh
thầầ n tóầờ n diêêụ t’, đêầu vóê  cuờ ng đầó ng sờụ ! Tróng tóầờ n vuữ  truụ  lầờ
khóê ng cóó  viêêụ c gíờ đầó ng sờụ  hờn; chíónh lầờ  tóầờ n diêêụ t róầ i, chầả
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cóờ n gíờ cầả . Đường nhiêên, cóờ n cóó  tóầ n tầụ i vầêụ t chầế t ờả  vi quần
vóê  hầụ n,  tóê i  tườ ng giầảng rầằ ng chầê n khóê ng lầờ  cuữ ng cóó  vầêụ t
chầế t tóầ n tầụ i. Nghiêên cưó u vầêụ t lyó  hóụ c cuả ầ chuó ng tầ hiêêụn nầy
chíả  đầụ t  tờó i  tầầ ng  thưó  nêutrinó,  vầêụ t  chầế t  nhóả  nhầế t  lầờ
nêutrinó. Só vờó i vầêụ t chầế t bầả n nguyêên cuả ầ vầêụ t chầế t, vầờ  vờó i
vầêụ t  chầế t bầả n nguyêên nhóả  nhầế t cuả ầ sinh mêêụnh, [thíờ] cóờ n
cầó ch xầ lầắ m, xầ nhiêầu lầắ m. Vầêụ t chầế t ờả  cưụ c vi quần, khi biụ
tiêêu huyả  chó tờó i  trầụ ng thầó i nguyêên thuyả  nhầế t, chuó ng tóê i
góụ i đóó  lầờ  ‘híờnh thầầ n tóầờ n diêêụ t’. Víờ đầữ  vêầ  trầụ ng thầó i nguyêên
thuyả  nhầế t róầ i, nêên nóó  khóê ng tóầ n tầụ i nưữ ầ, ngầy cầả  cầó c Đầụ i
Giầó c Giầả  tầầ ng thưó  rầế t cầó nhíờn cuữ ng khóê ng thầếy. Đóầ ng thờờ i
khóê ng cóó  tư duy,  hóầờ n tóầờ n  lầờ  híờnh thưó c  tầó n lóầụ n ờả  vi
quần nhầế t,  quầó  khưó  tầụ i  tầầ ng thưó  cầó mầờ  xuó c  phầụ m Đầụ i
Phầóp thíờ mờó i xưả  lyó  như thêế . Tiêêu huyả  cuả ầ nhầên lóầụ i cuữ ng
lầờ  như thêế , bờả i víờ hóụ  đầữ  rờó t xuóế ng tầầ ng thưó  thầế p nhầế t róầ i,
hóụ  lầờ m điêầu xầế u thíờ sêữ  đóế i mầăụ t vờó i vầế n đêầ  như vầêụ y. Cuữ ng
chíónh lầờ  triêêụ t đêể  tiêêu trườ  hóụ  khóả i vuữ  truụ  nầờy, khóê ng cóó  tư
duy, hầầ u như khóê ng cóó  vầêụ t  chầế t,  tiêêu huyả  tờó i  trầụ ng thầó i
nguyêên thuyả  nhầế t nguyêên thuyả  nhầế t.

Đệ tử: Giới tính Phật nam và Phật nữ là do giới tính
thân xác thịt của người tu luyện, hay là do giới tính của
chủ nguyên thần?

Sư phuụ : Ngườờ i tầ khi tu luyêêụn tờó i  tu luyêêụn xuầế t thêế
giần Phầóp, thíờ  đầữ  tiêến nhầêụ p vầờ ó tu luyêêụn quầả  viụ  Lầ Hầó n,
chíónh lầờ  ‘Lầ Hầó n sờ quầả ’. Bầếy giờờ  đầữ  cóó  thêể  nóó i lầờ  ‘Phầêụ t’
róầ i, thưụ c rầ [khi ầếy] chư viụ đầữ  lầờ  tu luyêêụn ‘Phầêụ t thêể ’ róầ i. Lầ
Hầón phầê n rầ thầờ nh ‘Lầ Hầó n sờ quầả ’, ‘Lầ Hầó n chíónh quầả ’, vầờ
‘Đầụ i Lầ Hầó n’. Khóầả ng cầó ch giưữ ầ móễ i tầầ ng thưó  đóó  đêầu kêóó
rầ rầế t lờó n, mầờ  ‘Đầụ i Bóầ  Tầó t’ cuữ ng cóó  thêể  nóó i lầờ  ‘Phầêụ t Đầờ ’. Khi
tu luyêêụn đầụ t tờó i quầả  viụ Lầ Hầón mầờ  khầi ngóêụ , duờ  lầờ  nầm hầy
nưữ  thíờ  đêầu hiêêụn híờnh tườụ ng thầê n nầm. Chư viụ  tu luyêêụn
tróng ngườờ i thườờ ng, [nêên] giờó i tíónh thầê n xầó c thiụt chư viụ
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khóê ng đóể i. [Nêếu] thầê n xầó c thiụt cuả ầ chư viụ  móêụ t  luó c lầụ i lầờ
nầm, móêụ t luó c lầụ i lầờ  nưữ , thíờ rầ sầó chưó ! Quầó  khưó  cóó  ngườờ i
tu luyêêụn đầụ t tờó i viêên mầữ n ờả  quầả  viụ Lầ Hầó n, viêên mầữ n vầờ
đầụ t tờó i cầả nh giờó i lầờ  hầi viêêụ c khầó c nhầu. Ngườờ i tầ nêếu chíả
cóó  thêể  đầụ t tờó i viêên mầữ n ờả  quầả  viụ Lầ Hầó n, hóụ  khóê ng thêể  tu
tiêếp lêên đườụ c nưữ ầ, ngầy tườ  đầầ u đầữ  điụnh [như thêế ]. Hóụ  móêụ t
khi khầi cóê ng róầ i, thíờ duờ  nguyêên bần đầầ u lầờ  nầm hầy lầờ  nưữ ,
thíờ tóầờ n bóêụ  hiêêụn rầ híờnh tườụ ng thầê n nầm. Víờ thầê n thêể  hóụ  lầờ
Phầêụ t  thêể  mầờ  hóụ  tu luyêêụn rầ, ờả  quầả  viụ  Lầ Hầó n thíờ  đêầu lầờ
biêểu hiêêụn thầê n nầm.

Nguyêên thầầ n thầêụ t sưụ , cóó  thêể  lầờ  nầm hóầăụ c lầờ  nưữ . Thầê n
thêể  cuả ầ hóụ , duờ  lầờ  dó vầêụ t chầế t cầó nầă ng lườụ ng chuyêển hóầó
thầờ nh cuữ ng vầêụ y, hóầăụ c lầờ  thầê n thêể  kim cường bầế t hóầụ i mầờ
hóụ  tu thầờ nh cuữ ng vầêụ y, hóầăụ c lầờ  Phầêụ t thêể  mầờ  Phầêụ t cầế p chó
hóụ  luó c niêế t bầờ n cuữ ng vầêụ y, đêầu lầờ  hiêêụn rầ híờnh tườụ ng thầê n
nầm tầụ i quầả  viụ Lầ Hầón. Tờó i cầảnh giờó i Bóầ  Tầó t thíờ đêầu biêểu
hiêêụn  híờnh  tườụ ng  thầê n  nưữ ,  nhưng giờó i  tíónh  cuả ầ  nguyêên
thầầ n khóê ng đóể i. Khi tờó i cầảnh giờó i Phầêụ t, hóụ  vầễ n cóó  mầng
thầê n thêể , chầẳ ng quầ lóầụ i thầê n thêể  ầếy lầờ  vầêụ t chầế t cầó nầă ng
lườụ ng cầế u thầờ nh. Lêên cầó hờn nưữ ầ cuữ ng cóó  mầng thầê n
thêể ,  chíónh lầờ  cầó c  thầê n  thêể  (Phầêụ t  thêể )  ờả  cầó c  khóê ng giần
khầó c nhầu, đầụ t tờó i cầả nh giờó i Phầêụ t thíờ giờó i tíónh khóê i phuụ c
thầờ nh giờó i  tíónh cuả ầ  nguyêên  thầầ n,  Phầêụ t  nầm thíờ  lầờ  Phầêụ t
nầm, Phầêụ t nưữ  thíờ lầờ  Phầêụ t nưữ .

Đệ tử: Ý nghĩa của tu bản thể và Phật thể?
Sư phuụ : ‘Bầả n thêể ’ mầờ  chuó ng tầ nóó i ờả  đầêy lầờ  móêụ t dầnh

tườ  khầó i quầó t tróng tu luyêêụn ờả  tầầ ng thưó  thầế p, lầờ  nóó i vêầ  thầê n
thêể  chư viụ ờả  cầó c tườ ng khóê ng giần, thầê n xầó c thiụt cuả ầ chư viụ
cuữ ng bầó hầờ m tróng đóó .

Đệ tử: Đắc chính Pháp, thành chính quả, là xem như
viên mãn, vậy thì chúng ta tu luyện tới trình độ nào thì
mới viên mãn?
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Sư phuụ : Viêên mầữ n vầờ  quầả  viụ cầó hầy thầế p cuả ầ chuó ng
tầ lầờ  hầi điêầu khầó c nhầu, chíónh lầờ  chư viụ tu luyêêụn tờó i quầả
viụ Lầ Hầó n róầ i, chư viụ đầữ  lầờ  tu luyêêụn Phầêụ t thêể  róầ i. Quầó  khưó
chíả cóó  Như Lầi mờó i góụ i lầờ  ‘Phầêụ t’, hiêêụn nầy, [góụ i lầờ ] Phầêụ t thíờ
cóó  nhiêầu hờn. Phầên rầ thíờ chíónh lầờ  Như Lầi cuữ ng quầả n móêụ t
sóế  Phầêụ t, mầờ  nhưữ ng viụ Phầêụ t đóó  chưầ đầụ t tầầ ng thưó  Như Lầi,
vườụ t quầó  Bóầ  Tầó t thíờ  góụ i  lầờ  Phầêụ t,  Đầụ i  Bóầ  Tầó t cuữ ng góụ i  lầờ
Phầêụ t, thầêụ m chíó Lầ Hầón vầờ  Bóầ  Tầó t cuữ ng góụ i lầờ  ‘Phầêụ t’, víờ đêầu
lầờ  Phầêụ t giầ. Chó nêên tóê i bầả ó chư viụ, chư viụ tu tờó i quầả  viụ Lầ
Hầón thíờ chíónh lầờ  đầng tu luyêêụn Phầêụ t thêể  róầ i, chíónh lầờ  yó  tưó
đóó . Nhưng mầờ , chư viụ đầờ nh rầằ ng đầng tu luyêêụn Phầêụ t thêể ,
nhưng chư viụ khóê ng nhầế t điụnh viêên mầữ n. Cầă n cờ ngườờ i tầ
khầó c nhầu, sưó c chiụu đưụ ng khầó c nhầu. Cóó  ngườờ i cóó  thêể  tu
tờó i quầả  viụ Bóầ  Tầó t, cóó  ngườờ i cóó  thêể  tu tờó i quầả  viụ Phầêụ t, cóó
ngườờ i cóó  thêể  tu tờó i cầó hờn nưữ ầ, vườụ t khóả i quầả  viụ Như
Lầi, cóó  ngườờ i chíả cóó  thêể  đầụ t tờó i quầả  viụ Lầ Hầó n. Duờ  đầụ t tờó i
tầầ ng thưó  nầờ ó [kêể  trêên], thíờ đêầu lầờ  nhầảy khóả i Tầm giờó i, đêầu
đườụ c tíónh lầờ  đầắ c quầả  viụ róầ i, nghíữầ lầờ  chư viụ đầữ  đầắ c chíónh
quầả  róầ i, nhưng khóê ng nhầế t điụnh viêên mầữ n. Víó như chư viụ
đườụ c ần bầờ i sêữ  tầụ i quầả  viụ Bóầ  Tầó t mầờ  khầi ngóêụ , mầờ  tu thầờ nh
viêên mầữ n, [thêế  thíờ] nêếu chư viụ đầữ  đầụ t tờó i quầả  viụ Lầ Hầó n,
nhưng chưầ đầụ t muụ c đíóch tu luyêêụn cuóế i cuờ ng cuả ầ chư viụ,
thíờ  chưầ viêên mầữ n. Chíónh lầờ  móêụ t tầầ ng quần hêêụ  như thêế .
Chư viụ  phóó  xuầế t  bầó nhiêêu,  tu luyêêụn  ngầầ n  nầờ ó,  thíờ  đầắ c
đườụ c  ngầầ n  nầếy.  Tuy  chư  viụ  chưầ  tu  luyêêụn  viêên  mầữ n,
nhưng chư viụ đầữ  đầắ c quầả  viụ róầ i. Tuy thêế  chư viụ duờ  sầó vầễ n
chưầ tu luyêêụn viêên mầữ n, vầễ n tóầ n tầụ i vầế n đêầ  vêầ  tầầ ng thưó ,
cóờ n chưầ đầụ t muụ c đíóch tu luyêêụn cuóế i cuờ ng cuả ầ chư viụ.

Đệ tử: Quan hệ giữa ‘Phản bổn quy chân’ và ‘đắc chính
quả’? Hàm nghĩa của [các chữ] ‘bổn’ và ‘chân’?

Sư phuụ : ‘Phầả n bóể n quy chầê n’ khầó c vờó i ‘phầản phầó c quy
chầê n’  mầờ  ngườờ i  thườờ ng nóó i.  Chuó ng tầ  giầả ng ‘phầản  bóể n
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quy chầê n’ chíónh lầờ  quầy trờả  vêầ  bầả n tíónh tiêên thiêên cuả ầ chư
viụ, trờả  vêầ  bầả n tíónh cuả ầ chư viụ, bầả n chầế t cuả ầ chư viụ, ‘bầả n lầi
diêêụn muụ c’ cuả ầ chư viụ. Chư viụ lầờ  rời rờó t xuóế ng xầữ  hóêụ i ngườờ i
thườờ ng nầờy, đầữ  chê đầêụ y mầế t bầả n lầi diêêụn muụ c cuả ầ chư viụ
róầ i. Tầụ i xầữ  hóêụ i ngườờ i thườờ ng trầắ ng đên lầễn lóêụ n, điêên đầả ó
thiụ phi, chư viụ cầần phầả i quầy vêầ . ‘Quy chầê n’ lầờ  dầnh tườ  cuả ầ
Đầụ ó giầ, víờ nhưữ ng gíờ chuó ng tầ tu luyêêụn nầờy rầế t lầờ  tó lờó n, đầữ
vườụ t  khóả i  phầụ m vi  bầả n thầê n Phầêụ t  giầ róầ i,  cóó  móêụ t  sóế  lầờ
Phầóp đườụ c giầảng tróng Đầụ ó giầ. Đầụ ó giầ tu thầờ nh xóng, thíờ
lầờ  Chầê n  Nhầê n,  nghíữầ  lầờ  tu  thầờ nh  Phầêụ t,  hóụ  góụ i  lầờ  ‘Chầê n
Nhầê n’, ‘ngườờ i chầê n chíónh’.

Đệ tử: Con phát nguyện sẽ vĩnh viễn tu tiếp, [điều ấy]
có quan hệ gì với con đường mà Thầy an bài cho chúng
con?

Sư phuụ :  Chư viụ  phầó t  nguyêêụn  víữnh viêễn tu,  cầó i  ‘víữnh
viêễn’  ầếy  hầẳ n lầờ  cuữ ng khóê ng tuyêêụ t  đóế i;  khóê ng đầắ c  chíónh
quầả  khóê ng viêên mầữn mầờ  cưó  tu mầữ i ư? Tu lầờ  phầả i cóó  muụ c
tiêêu, tu tờó i tầầ ng thưó  cầó, lầờ  cầă n cưó  thêó nguyêêụn bầả n thầê n
chư viụ phầó t rầ, kêế t hờụ p vờó i chư viụ róế t cuóêụ c cóó  thêể  tu cầó
ngầầ n nầờ ó, Sư phuụ  mờó i ần bầờ i chó chư viụ, đêầu rầế t lầờ  khóầ
hóụ c. Bầả n lầi chư viụ vóế n lầờ  móêụ t khóế i thêóp, [mầờ  lầụ i] ần bầờ i
chó chư viụ thầờ nh khóế i sầắ t, thêế  thíờ khóê ng đườụ c. Chư viụ cóó
thêể  tu tờó i quầả  viụ Bóầ  Tầó t, [mầờ  lầụ i] ần bầờ i chó chư viụ quầả  viụ
Lầ Hầón, thêế  thíờ khóê ng đườụ c. [Tóê i] nhíờn rầế t chuầể n, khóê ng
nhíờn sầi lêêụ ch móêụ t chuó t nầờ ó.

Đệ tử: Trong vũ trụ có những thứ hoàn toàn giống
nhau hay không?

Sư phuụ : Phường phầóp tu luyêêụn lầờ  móêụ t phầó p móê n dó
móêụ t Đầụ i Phầêụ t chuả  tríờ, đầê u cuữ ng vầêụ y cầả . Tuy nhiêên phường
phầó p tu luyêêụn  lầờ  khầó c  nhầu; thưó  gióế ng như Phầóp Luầê n
nầờy cuả ầ chuó ng tầ hóê m nầy, thíờ khóê ng cóó . Nhưng cuữ ng cóó
móêụ t  sóế  thưó  nầờ ó  đóó  xóầy  chuyêển,  trầó i  đầế t  đầng  xóầy
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chuyêển, Mầêụ t tóê ng duờ ng yó  niêêụm đêể  đầểy móêụ t lóầụ i bầó nh xê
xóầy chuyêển. Nhưữ ng thưó  đóó  lầờ  cóó , ờả  Trườờ ng Xuầê n cóó  móêụ t
khíó cóê ng sư nóụ  luyêêụn thầó i cưụ c xóầy chuyêển, nhưng khóê ng
hêầ  gióế ng điêầu nầờy cuả ầ chuó ng tầ, điêầu cuả ầ óê ng ầếy lầờ  thu
[nầă ng lườụ ng] vầờ ó chưó  khóê ng phóó ng rầ ngóầờ i, khầó c vờó i cuả ầ
chuó ng  tầ.  Cầó c  hầờ nh tinh quầy quầnh ngóê i  sầó,  điêêụn  tưả
quầy quầnh hầụ t  nhầê n  nguyêên  tưả ,  đêầu  tóầ n  tầụ i  ‘tóầờ n  cờ’,
nhưng nóêụ i  hầờ m khầó c xầ nhầu nhiêầu lầắ m. Hầi lóầụ i gióế ng
hêêụ t nhầu lầờ  cóó  thêể  tóầ n tầụ i, nhưng cưụ c íót cưụ c hiêếm, tóê i vầễ n
lầờ  chưầ tườ ng thầếy.

Tóê i giầả ng chó móụ i ngườờ i, cầó c Đầụ i Giầó c Giầả  đầữ  ần bầờ i sưụ
viêêụ c ngầờy hóê m nầy, như vầêụ y tầế t cầả  cầó c viêêụ c tróng quầó  tríờnh
diêễn hóầó  cuả ầ vuữ  truụ  thầảy đêầu lầờ  mờả  đườờ ng chó sưụ  viêêụ c
nầờy. Thờờ i kyờ  đầầ u vuữ  truụ  híờnh thầờ nh chíónh lầờ  đầữ  lầờ m nhưữ ng
ần bầờ i  chó đầụ i  sưụ  cuóế i  cuờ ng nầờy róầ i,  như thêế  rầế t  nhiêầu
viêêụ c đêầu cóó  thêể  lầờ  víờ thờờ i mầụ t kiêếp hóê m nầy, [víờ] lầần cuóế i
cuờ ng truyêần chíónh Phầóp mầờ  ần bầờ i. Tóê i nóó i rầằ ng tầụ i sầó ờả
thêế  kyả  nầờy niêên đầụ i  nầờy  đầữ  xuầế t  hiêêụn  cờn sóế t  khíó  cóê ng
chưầ tườ ng cóó  tróng liụch sưả ,  điêầu đóó  khóê ng ngầễ u nhiêên
đầê u. Tầụ i sầó xuầế t hiêêụn cầó c chuả ng cầó c dầụ ng cóê ng phầó p, điêầu
đóó  cuữ ng khóê ng ngầễ u nhiêên. ỞỞ  đầêy khóê ng hêầ  đờn giầả n như
ngườờ i thườờ ng vầễ n nghíữ.

Đệ tử: Pháp Luân và Thế giới Pháp Luân là có quan hệ
gì?

Sư phuụ : Thêế  giờó i Phầó p Luầê n lầờ  thêế  giờó i myữ  diêêụu róêụ ng
lờó n phi thườờ ng dó Như Lầi cuả ầ Thêế  giờó i Phầóp Luầê n chuả
tríờ. Phầóp Luầê n chíả lầờ  thêể  hiêêụn cuả ầ Phầó p vêầ  [phường] diêêụn
‘cóê ng’, ÔÔ ng cóờ n cóó  thêể  hiêêụn vêầ  [phường] diêêụn Phầóp. Thêể
hiêêụn vêầ  [phường] diêêụn Phầóp, thíờ ngóầờ i Phầóp mầờ  tóê i giầả ng
rầ,  [cóờ n  cóó ]  Phầó p  cầó  hờn  vầờ  híờnh  thầó i  mầờ  chuó ng  tóê i
khóê ng cóê ng khầi,  cuữ ng khóê ng chó phêóp cóê ng khầi.  [Vêầ ]
[phường] diêêụn cóê ng, tóê i đầữ  vêữ  rầ đóầ  híờnh róầ i đóó ,  nhưng
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ÔÔ ng cóờ n cóó  [phíóầ] mầăụ t Phầóp nưữ ầ, [phíóầ] mầăụ t cóê ng chíónh lầờ
híờnh thưó c ầếy. Cầó c hóụ c viêên chuó ng tầ tróng tường lầi đầắ c
chíónh quầả , sầu khi tu đầắ c quầả  viụ, thíờ tưụ  míờnh sêữ  cóó  thêể  tu
luyêêụn rầ Phầóp Luầê n, chíả cóó  thêể  tu xuầế t móêụ t cầó i. Chư viụ tờó i
tầầ ng thưó  rầế t cầó cuữ ng chíả lầờ  móêụ t Phầó p Luầên, đóó  lầờ  thêể  hiêêụn
cuả ầ chíónh bầả n thầê n chư viụ, Nóó  sêữ  thầy thêế  Phầó p Luầê n mầờ
tóê i  cầếp chó chư viụ,  ờả  viụ  tríó  buụ ng dườó i,  đóó  lầờ  thầờ nh quầả
chầê n chíónh cuả ầ chư viụ. Nhưng Phầó p Luầê n lầụ i lầờ  thêể  hiêêụn
cuả ầ Phầóp, ÔÔ ng cóó  thêể  phầê n thêể , khi chư viụ sưả  duụ ng móêụ t
chuó t thầầ n thóê ng, ÔÔ ng cóó  thêể  phầên thêể . Chư viụ cuữ ng cóó  thêể
phóó ng rầ móêụ t sóế  Phầó p Luầê n, nhưng sêữ  khóê ng cóó  cầó c lóầụ i
híờnh thưó c vầờ  nhiêầu thêể  đóêụ c lầêụ p đườụ c như [Phầó p Luầê n] mầờ
tóê i tu hiêêụn nầy.

Móụ i ngườờ i biêế t cầó i nầờy tó lờó n đêến thêế , trầê n quyó  đêến
thêế , lầờ  ngườờ i hầằng bầó nhiêêu thêế  hêêụ  sầó ng tầụ ó rầ. Chư viụ
muóế n tróng móêụ t quầó  tríờnh tu luyêêụn mầờ  tu luyêêụn đườụ c rầ
điêầu tó lờó n như cuả ầ tóê i tu thíờ đóó  lầờ  khóê ng thêể , tuyêêụ t đóế i
khóê ng thêể . Móụ i ngườờ i cóó  thêể  tu xuầế t rầ móêụ t Phầó p Luầê n, đóó
lầờ  khầẳ ng điụnh. Phầóp Luầê n nầờy uy lưụ c rầế t lầờ  lờó n, nêếu cóó  thêể
thầêụ t sưụ  đưầ tờó i khóê ng giần nầờy, ÔÔ ng hêễ  đóêụ ng, thíờ quầả  thưụ c
quầó  ghêê  gờó m róầ i, lầờ  điêầu rầế t lờụ i hầụ i. Ngầy cầả  Phầóp Luầê n
mầờ  chư viụ  tường lầi  tu luyêêụn  rầ,  [nêếu]  quầy móêụ t  cầó i  ờả
khóê ng giần nầờy,  thíờ  tóê i  xêm chườ ng sêữ  quêó t  rầ móêụ t  trầêụ n
cuóầ ng  phóng  vóờ i  róầ ng  lờó n,  ÔÔ ng  lầờ  điêầu  cóó  uy  lưụ c  phi
thườờ ng tó lờó n. Tầụ i sầó khóê ng đêể  ÔÔ ng hiêển hiêêụn rầ ờả  xầữ  hóêụ i
ngườờ i thườờ ng? Víờ  sầó khóê ng đêể  ÔÔ ng khờả i tầó c duụ ng thầế u
chó tờó i  khóê ng giần nầờy đi? Chíónh lầờ  víờ  uy lưụ c  cuả ầ  ÔÔ ng
thưụ c sưụ  quầó  lờó n. Ngầy cầả  đêể  ÔÔ ng khờả i tầó c duụ ng tầụ i khóê ng
giần khầó c đầữ  đuả  bầả ó hóêụ  chư viụ róầ i, khờả i tầó c duụ ng rầế t lờó n.

Đệ tử: Pháp Luân là ảnh thu nhỏ của vũ trụ, Thế giới
Pháp Luân có to lớn như vũ trụ không?

Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994] 13



Sư phuụ : Khóê ng. Thêế  giờó i Phầóp Luầê n lầờ  móêụ t  thêế  giờó i
đờn nguyêên ờả  tầầ ng thưó  rầế t cầó tróng vuữ  truụ  chuó ng tầ. Vuữ
truụ  tó lờó n lầắ m. Víờ cóó  móêụ t sóế  hóụ c viêên mờó i, [nêên] cóó  móêụ t sóế
lờờ i tóê i khóê ng tiêêụn giầả ng rầ, hóụ  khóê ng tiêếp thu nóể i. Tróng
vuữ  truụ  rầế t róêụ ng lờó n nầờy cuả ầ chuó ng tầ, cóó  vóê  sóế  cầó c tiêểu vuữ
truụ .  Nhầê n  lóầụ i  lầờ  tóầ n  tầụ i  tróng móêụ t  tiêểu  vuữ  truụ  đóó ,  mầờ
tróng nhưữ ng tiêểu vuữ  truụ  đóó  cóó  vóê  sóế  hêêụ  ngầê n hầờ . Phầêụ t ờả
tầầ ng thưó  Như Lầi mầờ  nhíờn móêụ t tiêểu vuữ  truụ  thíờ nhíờn khóê ng
tờó i biêên [giờó i]; đầụ i vuữ  truụ  tó lờó n nhườờ ng nầờ ó, quầó  khưó  lầờ
khóê ng đêể  chó cón ngườờ i biêế t, nóó  quầả  thưụ c quầó  tó lờó n róầ i.
Ngườờ i  tầ  tróng quầó  tríờnh tu luyêêụn,  thầê n  thêể  sêữ  khuêếch
triêển rầ ngóầờ i,  nghíữầ lầờ  dung lườụ ng thầê n thêể  cầầ n tó lờó n
lêên, dung lườụ ng thầê n thêể  sêữ  lờó n dầầ n lêên, tầê m cuữ ng lờó n lêên,
tư  tườả ng  cuữ ng  thầă ng  hóầ,  tầầ ng  thưó  cuữ ng  đầng đêầ  cầó.
Nhưng thầê n thêể  ngườờ i thườờ ng bêên nầờy thíờ nhíờn khóê ng rầ
[nhưữ ng gíờ]  biêến hóầó ,  vầễ n gióế ng như ngườờ i  thườờ ng,  trườ
phi tờó i luó c viêên mầữ n, [thíờ cầó c phầầ n đóó ] chuó ng mờó i sêữ  hờụ p
vờó i nhầu. ẤẤ y vầêụ y ngầy tróng tíóch tầắ c khi hờụ p thầờ nh móêụ t
ầếy, thầêụ m chíó khi mầờ  chư viụ cóờ n chưầ cóó  thêể  thêể  hóêụ i Phầóp
lưụ c nời ngườờ i thườờ ng, thíờ đầữ  đưầ chư viụ rờờ i đi róầ i. Bờả i víờ
cần nhiêễu cuả ầ nóó  đóế i vờó i ngườờ i thườờ ng sêữ  quầó  lờó n, đêầu lầờ
như thêế . Tóê i thườờ ng giầả ng, cóó  nhưữ ng lầữ ó đầụ ó [syữ ] tu luyêêụn
hầằ ng bầó nhiêêu nầă m ờả  nuó i sầê u, ngườờ i tầ tườả ng rầằ ng bầả n
sưụ  cuả ầ hóụ  rầế t lầờ  lờó n, kyờ  thưụ c bầả n sưụ  cuả ầ hóụ  rầế t nhóả , thíờ
mờó i  chó  phêóp  hóụ  khầi  phóó ng  thầầ n  thóê ng  tầụ i  thêế  giần,
nhưng mầờ  hiêêụn nầy cuữ ng rầế t  íót  [viụ]  mầờ  cóó  hiêển thiụ  chó
ngườờ i  tầ,  hóụ  cuữ ng biêế t  rầằ ng khóê ng thêể  phầó  hóầụ i  xầữ  hóêụ i
ngườờ i thườờ ng, nêếu khóê ng chíónh hóụ  cuữ ng xóng róầ i.

Đệ tử: Chưa từng tham gia lớp [học Pháp Luân Đại
Pháp] thì có thể tu xuất Pháp Luân hay không?

Sư phuụ : Tóê i giầả ng nhiêầu lầầ n vầế n đêầ  nầờy róầ i mầờ , đóụ c
sầó ch cuữ ng như nhầu, chườ ng nầờ ó chư viụ chầên chíónh chiêểu
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thêó Đầụ i  Phầó p mầờ  tu,  thíờ  chư viụ  [chó duờ ]  chíónh lầờ  móêụ t
ngườờ i đầng ờả  nời hêảó lầó nh nhầế t, cuữ ng khóê ng thầờ nh vầế n
đêầ . Tróng sầó ch cuả ầ tóê i lầờ  cóó  Phầó p thầê n cuả ầ tóê i, móễ i tườ ng
chưữ  tầụ i tầầ ng thưó  nóê ng mầờ  nhíờn thíờ đêầu lầờ  nhưữ ng điêầu lờó n
như Phầóp Luầê n, chư viụ  hêễ  đóêụ ng niêêụm ÔÔ ng đêầu biêế t hêế t,
[vầêụ y] cuữ ng lầờ  như nhầu, thầêụ t sưụ  cóó  thêể  tu thíờ cóó  thêể  đầắ c.
Tưụ  đóụ c sầó ch mầờ  luyêêụn, róầ i tờó i điêểm luyêêụn cóê ng cuờ ng luyêêụn
vờó i cầó c hóụ c viêên tu lầê u thíờ cuữ ng đườụ c, chíả cầầ n chư viụ chầê n
tu thíờ  đêầu cóó  thêể  đầắ c.  Móụ i  ngườờ i biêế t,  Thíóch Cầ Mầê u Ni
khóê ng ờả  đầêy trêên hầi nghíờn nầă m róầ i, thờờ i trườó c thờờ i kyờ
mầụ t  phầóp,  cóó  rầế t  nhiêầu tầă ng nhầê n tu luyêêụn  xuầế t  lầi,  cóó
nhưữ ng ngườờ i tu tờó i tầầ ng thưó  rầế t lầờ  cầó. Khóê ng hêầ  nóó i rầằ ng
chư viụ nhầế t điụnh phầả i ờả  trườó c mầăụ t Thầầy, đíóch thầê n [Thầầy]
truyêần thuụ  thíờ mờó i cóó  thêể  tu.

Đệ tử: Con tại không gian này tu tới Thế giới Pháp
Luân rồi, tại các không gian khác còn có rất nhiều ‘con’
nữa, cũng có thể tu tới Thế giới Pháp Luân chăng?

Sư phuụ : Cầó i đóó  khóê ng nhầế t điụnh. Nêếu như hóụ  tu đườụ c
vầờ  híờnh thầờ nh móêụ t chíảnh thêể  cuờ ng vờó i chư viụ, thíờ [hóụ ] cóó
thêể  tóầ n tầụ i như hóêụ  Phầóp cuả ầ chư viụ, nhưng chư viụ lầờ  chuả
đầụ ó, hóụ  đườụ c tíónh lầờ  hóêụ  Phầó p vầờ  khóê ng khầó c nhiêầu só vờó i
phóó  nguyêên thầầ n. Nêếu hóụ  khóê ng tu đườụ c, hóụ  cuữ ng lầờ  cầó c
thêể  sinh mêêụnh đóêụ c lầêụ p, thêế  thíờ hóụ  khóê ng đườụ c đầê u. Chư viụ
đầữ  tu vầờ  cuữ ng chíả lầờ  chư viụ đầắ c, ầi tu ngườờ i ầếy đầắ c.

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp là tiệm ngộ, hỏi chúng con
khi nào tiến nhập trạng thái tiệm ngộ?

Sư phuụ :  Khầó  nhiêầu hóụ c  viêên chuó ng tầ đầữ  tiêến nhầêụ p
trầụ ng thầó i tiêêụm ngóêụ  róầ i. Khầó  nhiêầu hóụ c viêên tu đườụ c tóế t
lầắ m, im ầắ ng khóê ng nóó i, hóụ  chíónh lầờ  khóê ng nóó i gíờ  cầả .  Tóê i
giầả ng ờả  lờó p tầụ i Cầó p Nhíữ Tầê n, tóê i nóó i rầằ ng trêên bóế n nghíờn
ngườờ i ngóầ i ờả  đầêy, cóó  bầó nhiêêu ngườờ i cóó  thêể  tu xuầế t lầi,
tường lầi  cóó  bầó nhiêêu  ngườờ i  đầắ c  Đầụ ó,  tóê i  nóó i  tóê i  vầễ n
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khóê ng lầụ c quần, chíónh lầờ  đêể  xêm móụ i ngườờ i tu thêế  nầờ ó. Lêữ
nầờ ó cóó  thêể  nóó i hờn bóế n nghíờn ngườờ i nầờy móêụ t chóế c móêụ t lầó t
đêầu  thầờ nh  Phầêụ t,  hờn  bóế n  nghíờn  ngườờ i  đêầu  tiêến  nhầêụ p
trầụ ng thầó i tiêêụm ngóêụ , điêầu đóó  lầờ  khóê ng khầả  nầă ng. Ngầy cầả  ờả
điêểm luyêêụn  cóê ng mầờ  luyêêụn  Phầó p Luầê n Đầụ i  Phầó p hóả i  cóó
bầó  nhiêêu  ngườờ i  tiêến  nhầêụ p  trầụ ng  thầó i  tiêêụm  ngóêụ ?  Chầê n
chíónh thưụ c  tu? Tiêến nhầêụ p cầó c trầụ ng thầó i  tiêêụm ngóêụ  khầó c
nhầu, khóê ng cóó  nóó i rầằ ng chư viụ  hêễ  tiêến nhầêụ p trầụ ng thầó i
tiêêụm ngóêụ  thíờ liêần đầụ i hiêển thầầ n thóê ng.

Tiêêụn  ờả  đầêy  nóó i  móêụ t  vầế n  đêầ  nầờy,  khầó  nhiêầu  ngườờ i
chuó ng tầ đầữ  tiêến nhầêụ p trầụ ng thầó i tiêêụm ngóêụ  róầ i, nhưng hóụ
luóê n ê sờụ . E sờụ  điêầu gíờ? Lầờ  víờ  xầữ  hóêụ i  nhầê n lóầụ i ngầờy nầy
tầê m chầếp trườó c quầó  lờó n. Vêầ  phường diêêụn nầờy thíờ tóê i nhầế n
mầụ nh rầế t nầăụ ng, tóê i nóó i rầằ ng cóê ng nầăng đầữ  xuầế t rầ thíờ đườ ng
quầả n  nóó ,  thiêên  muụ c  khầi  mờả  róầ i  cuữ ng  đườ ng  truy  cầầ u.
Nhưng tóê i  bầả ó móụ i  ngườờ i  nầờy:  [Nêếu] thiêên muụ c chư viụ
thầêụ t sưụ  khầi [mờả ] róầ i, chư viụ khóê ng cóó  tầê m truy cầầ u gíờ, thíờ
chư viụ cưó  nhíờn thóê i khóê ng sầó cầả . Thầầ n thóê ng cuả ầ chư viụ
xuầế t  lầi  thíờ  ờả  chóễ  khóê ng ngườờ i  mầờ  vầêụ n  duụ ng móêụ t  chuó t
cuữ ng khóê ng cóó  vầế n đêầ  gíờ. Nóó i róữ  điêầu nầờy chó móụ i ngườờ i,
đườ ng khiêến nóó  thầờ nh tầê m chầế p trườó c. Lầờ  Phầóp cuả ầ bầả n
thầê n chư viụ, chư viụ vầêụ n duụ ng vầêụ n duụ ng Phầóp cuả ầ bầả n thầê n
chư viụ, cầó i đóó  lầờ  khầó c vờó i tầê m chầếp trườó c. Hiêêụn nầy đầữ  cóó
ngườờ i tiêến nhầêụ p trầụ ng thầó i  tiêêụm ngóêụ  róầ i, tưụ  hóụ  ê sờụ ,  cưó
ngầêụ p ngườ ng vầờ  khóê ng duờ ng, [như thêế ] khóê ng đườụ c. Thiêên
muụ c cuả ầ khầó  nhiêầu ngườờ i đầữ  khầi [mờả ] róầ i, hóụ  vầễ n cưó  cầả m
thầếy đóó  lầờ  ầả ó giầó c, như vầêụ y khóê ng đườụ c đầê u, đầữ  khầi [mờả ]
róầ i, cóó  thêể  nhíờn thíờ nhíờn, khóê ng sầó cầả . Chầếp trườó c vầờ  thêể
nghiêêụm lầờ  hầi viêêụ c khầó c nhầu.

Đệ tử: Hiện nay đã có người đạt tới ‘tam hoa tụ đỉnh’
không? Có [người] đắc chính quả chăng?
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Sư phuụ :  Hiêêụn nầy cóó  khầó  nhiêầu ngườờ i  đầữ  vườụ t quầ
tầm hóầ tuụ  đíảnh. Bầêy giờờ  chưầ cóó  [ầi] đầụ t viêên mầữ n, đêầu
đầng tu tầụ i quầả  viụ, tu tầụ i quầả  viụ ờả  cầó c tầầ ng thưó  khầó c nhầu.

Đệ tử:  Chúng con  kể  từ bây  giờ  bắt  đầu khắc  khổ
luyện công và tu tâm tính, trong một năm rưỡi có thể đạt
tu luyện xuất thế gian Pháp chăng?

Sư phuụ : Khóê ng cóó  hầụ n chêế  thờờ i giần, tu hầy khóê ng lầờ
vầế n đêầ  cầó  nhầê n cuả ầ chư viụ. Tu cầó đêến đầê u, lưụ c nhầễ n nầụ i
lờó n ngầầ n nầờ ó, sưó c chiụu đưụ ng đườụ c bầó nhiêêu, cuữ ng lầờ  vầế n
đêầ  cầó  nhầê n cuả ầ chư viụ. Chư viụ nóó i Thầầy quy điụnh thờờ i giần
tu xuầế t lầi chó chư viụ, thíờ  tầê m cuả ầ chư viụ cóó  thêể  đầụ t tờó i
điêểm đóó  chầăng? Tầê m tíónh cóó  thêể  thầă ng hóầ tờó i đóó  chầă ng?
Nhầêụ n thưó c vêầ  Phầó p cóó  thêể  đầụ t cầó tờó i đóó  chầă ng? Tầê m chầếp
trườó c  tầụ i  ngườờ i  thườờ ng thíờ  chư viụ  cóó  thêể  buóê ng xuóế ng
khóê ng? Khi  đưó ng trườó c  lờụ i  íóch  cầó  nhầê n,  tróng cầó c  viêêụ c
trầnh  đầế u  vờó i  ngườờ i  thíờ  chư  viụ  cóó  thêể  buóê ng  xuóế ng
khóê ng? Đêầu lầờ  vầế n đêầ  tu cuả ầ cầó  nhầên,  khóê ng cóó  ầi  quy
điụnh chó chư viụ, khóê ng cóó  hầụ n chêế  thờờ i giần. Ngườờ i tầ tu
tờó i  quầả  viụ  Lầ Hầón,  cóó  thêể  lầờ  tu  lêên  đóó  rầế t  mầu chóó ng.
Nhưng cóó  ngườờ i mầờ  cóó  thêể  cầầ n tu cầả  móêụ t đờờ i [mờó i tờó i quầả
viụ đóó ], chíónh lầờ  tuyờ  vầờ ó nầă ng lưụ c chiụu đưụ ng cuả ầ bầả n thầê n
chư viụ, yêêu cầầ u bầả n thầê n cóó  nghiêêm khầắ c hầy khóê ng, đầêy
đêầu lầờ  vầế n đêầ  cầó  nhầên.

Đệ tử: Chúng con tu tới có thể tự bảo hộ mình rồi,
nhưng chúng con còn muốn tu lên nữa, thì làm thế nào?

Sư phuụ : Vườ ầ róầ i tóê i đầữ  giầả ng, Thíóch Cầ Mầê u Ni khóê ng
cóờ n tầụ i thêế  nưữ ầ, đêêụ  tưả  cuả ầ ÔÔ ng vầễ n cóó  thêể  tu lêên. Chầẳ ng
hầụ n  như Thầầy  quầả  thầêụ t  khóê ng cóờ n  tầụ i  thêế  nưữ ầ,  thíờ  cầó c
Phầóp thầê n cuả ầ tóê i vầễ n cóờ n mầờ , tóê i cuữ ng khóê ng hêầ  thầêụ t sưụ
tiêêu mầế t, cuữ ng khóê ng phầả i híờnh thầầ n tóầờ n diêêụ t.

Đệ tử: Một số người vì tránh nạn mà [tới] luyện công,
kết cục của họ sẽ thế nào?
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Sư phuụ : Bầế t kêể  óê m giưữ  tầê m hưữ u cầầ u nầờ ó mầờ  tờó i luyêêụn
cóê ng đêầu sêữ  khóê ng đầắ c chíónh quầả . Tuy nhiêên ngườờ i tầ vêầ
viêêụ c nhầêụ n thưó c đóế i vờó i Phầó p, chư viụ phầả i đêể  ngườờ i tầ cóó
quầó  tríờnh nhầêụ n thưó c. Cóó  rầế t nhiêầu ngườờ i luyêêụn cóê ng lầờ  víờ
triụ bêêụnh mầờ  tờó i đầêy, quầ nhầêụ n thưó c dầầ n dầầ n thíờ mờó i biêế t
cóó  nhưữ ng điêầu tầầ ng thưó  cầó. Hóê m nầy chuó ng tóê i  truyêần
Phầóp tầụ i tầầ ng thưó  cầó, ngườờ i tầ lầờ  mờó i tiêến vầờ ó lờó p chưầ
biêế t rầ sầó, đóêụ t nhiêên nghê nóó i truyêần cóê ng lêên tầầ ng thưó
cầó, ngườờ i tầ thóê ng quầ chuó ng tóê i giầả ng Phầó p, [vầêụ y lầờ ] hóụ
nhầêụ n thưó c tờó i đườụ c. Chư viụ  đêể  chó hóụ  cóó  móêụ t quầó  tríờnh
như thêế , ầếy lầờ  khầẳ ng điụnh. Hóụ  lầờ  mầng cầó i tầê m triụ bêêụnh,
trầó nh nầụ n, duờ  hóụ  mầng thêó tầê m nầờ ó mầờ  tờó i đầêy, hóụ  cầầ n
phầả i buóê ng cầó i tầê m đóó  xuóế ng, thíờ mờó i cóó  thêể  đầụ t muụ c đíóch
tu luyêêụn. [Nêếu khóê ng] ngầy cầả  víờ muụ c đíóch trườ  bêêụnh khóêả
thầê n, hóụ  mầng thêó lóế i suy nghíữ trầó nh nầụ n mầờ  tờó i thíờ cuữ ng
khóê ng đườụ c.

Nầụ n lầờ  bầả n thầê n tầụ ó thầờ nh, quầ cầó c đờờ i tiêếp nhầu bầả n
thầê n míờnh lầờ m nhưữ ng điêầu bầế t hầả ó mầờ  mầắ c nờụ , thíờ phầả i
hóầờ n trầả .  Nhưữ ng cầó i  khóể  chư viụ  chiụu tróng quầó  tríờnh tu
luyêêụn,  đóó  đêầu lầờ  nghiêêụp  lưụ c  bầả n  thầê n chư viụ  tầụ ó thầờ nh
[nầy] cầả n trờả  chư viụ. Nhưng đóó  cuữ ng lầờ  ‘hầả ó sưụ ’, chuó ng tầ
lờụ i duụ ng [chuó ng], duờ ng đêể  đêầ  cầó tầê m tíónh cuả ầ chư viụ, đóó
chầẳ ng phầả i hầả ó sưụ  sầó? Cóó  thêể  tu thầờ nh Phầêụ t  vầờ  cóó  thêể
thầờ nh mầ, chíónh lầờ  đầụ ó lyó  nầờy. Cóó  nghiêêụp lưụ c tóầ n tầụ i, tróng
mêê  thíờ mờó i cóó  thêể  khiêến chư viụ tu luyêêụn.

Đệ tử: Rất nhiều ‘tôi’ ở không gian khác là các tầng
thứ không gian trong thân xác thịt phải không?

Sư phuụ : Khóê ng phầả i vầêụ y, [hóụ ] ờả  tầầ ng thưó  khóê ng giần
khầó c mầờ  chuó ng tầ khóê ng nhíờn thầếy. Tầụ i khóê ng giần tầầ ng
thưó  đóầ ng đầẳ ng, thíờ ngóầụ i trườ  thầê n thêể  nầờy mầờ  nhầên lóầụ i
chuó ng tầ cóó  rầ, cóờ n cóó  móêụ t khóê ng giần cóó  thầê n thêể  ngườờ i,
ngườờ i cuả ầ khóê ng giần đóó  mầụ nh hờn nhiêầu só vờó i chuó ng tầ
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ờả  đầêy. Hóụ  khóê ng cóó  ‘dầnh’ vầờ  ‘lờụ i’, nhưng cóó  ‘tíờnh’, dó đóó
hóụ  cóó  mầng ‘sầắ c thầê n’. Híờnh dầó ng khóê ng khầó c mầếy só vờó i
ngườờ i  chuó ng tầ,  tróê ng phầần nầờ ó  dêễ  nhíờn  hờn chuó ng tầ
đầêy. Mầờ  thầê n thêể  cuả ầ hóụ  cóó  thêể  bầy lờ lưả ng, hóụ  khóê ng đi
bóêụ ,  chó nêên vêầ  cờ bầả n lầờ  khóê ng nhíờn thầếy chầê n, bầy tờó i
bầy lui, cóó  khóê ng giần như thêế . Đầêy lầờ  khóê ng giần ngầng
bầằ ng vêầ  tầầ ng thưó .

Tóê i lầụ i giầả i thíóch móêụ t chuó t chó móụ i ngườờ i vêầ  vầế n đêầ
khóê ng giần. Cầó c nhầờ  khóầ hóụ c chuó ng tầ ngầờy nầy nghiêên
cưó u phầó t hiêêụn rầằ ng, điêêụn tưả  xóầy quầnh hầụ t nhầên nguyêên
tưả , vầêụ n chuyêển cuả ầ nóó  chầẳ ng phầả i cuữ ng tường tưụ  như trầó i
đầế t  chuó ng  tầ  xóầy  quầnh  mầăụ t  trờờ i?  Chầẳ ng  phầả i  gióế ng
nhầu sầó? Hiêêụn nầy chuó ng tầ chưầ cóó  kíónh hiêển vi cóó  thêể
nhíờn thầếy đườụ c trêên điêêụn tưả  cóó  nhưữ ng gíờ, nêếu chư viụ cóó
thêể  nhíờn, thíờ  cóó  lêữ  chư viụ  cóó  thêể  phầó t hiêêụn rầằ ng trêên bêầ
mầăụ t đóó  cóó  cầó c thêể  sinh mêêụnh. Tóê i tườ ng giầả ng, điêầu nầờy lầờ
phuờ  hờụ p vờó i nhầêụ n thưó c cuả ầ vầêụ t lyó  hóụ c chuó ng tầ hóê m nầy,
nhưng cầó c biêêụn phầóp cuả ầ khóầ hóụ c chuó ng tầ hiêêụn nầy vầễ n
cóờ n cưụ c kyờ  hưữ u hầụ n.

Đệ tử: Rất nhiều học viên cực kỳ mẫn cảm về hoàn
cảnh chung quanh, về khí bệnh, và khí đen, đó là chuyện
gì?

Sư phuụ :  Lóầụ i  hóụ c  viêên  nầờy  đêầu  đầng sầắ p  sưả ầ  xuầế t
cóê ng,  nhưng vầễ n chưầ rầ khóả i  tầầ ng thầế p luyêêụn  khíó.  Tầụ i
híờnh thưó c cầó nhầế t cuả ầ luyêêụn khíó, khi đầữ  tiêến nhầêụ p trầụ ng
thầó i ‘nầữ i bầụ ch thêể ’ đêầu sêữ  cóó  thêể  hiêêụn như thêế . Nhưng ầếy
lầờ  móêụ t quầó  tríờnh rầế t ngầắ n tầụ m thờờ i, chư viụ đườ ng quầả n nóó ,
khóê ng phầả i ê sờụ , cưó  kêêụ  nóó . Chư viụ ê sờụ  quầó  mưó c thíờ cuữ ng lầờ
móêụ t lóầụ i tầê m chầếp trườó c, đườ ng quần tầê m nóó , hêế t thầảy đêầu
cói như lầờ  tầế t nhiêên, cưó  tuyờ  kyờ  tưụ  nhiêên lầờ  đườụ c. Bườó c quầ
khóả i tầầ ng thưó  nầờy, chư viụ sêữ  khóê ng thêể  nghiêêụm [điêầu nầờy]
nưữ ầ, sầu khi xuầế t cóê ng thíờ thầê n thêể  chư viụ sêữ  đườụ c cóê ng
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bầó bóụ c. Nhưữ ng khíó đên khíó bêêụnh kiầ chíónh lầờ  khóê ng tiêến
nhầêụ p nóể i vầờ ó thầê n thêể  chư viụ  nưữ ầ, dó đóó  khóê ng cóó  cầả m
giầó c [đóó ] nưữ ầ.

Đệ tử: Có những học viên không ngừng đề cao tâm
tính, nhưng ngồi đả toạ không thể song bàn [xếp cả hai
chân], cưỡng chế dùng vật nặng đè xuống, dùng dây trói
buộc thì có được chăng?

Sư phuụ : Quầó  khưó  cóó  nhưữ ng hóầờ  thườụ ng khi ngóầ i đầả
tóầụ ,  thêó tóê i  biêế t lầờ  duờ ng tầả ng đầó  mầờ i, cóế i đầó  ầế n xuóế ng,
nhưng duờ  lầờ  duờ ng đầó  mầờ i hầy cóế i đầó  cuữ ng vầêụ y, đêầu lầờ  xuầế t
phầó t tườ  tưụ  nguyêêụn,  hóụ  bầả ó ngườờ i tầ lầờ m [giuờ m]. Nhưng
mầờ  đầụ ó syữ  thíờ khóê ng lầờ m thêế , Đầụ ó giầ dầễ n dầắ t đóầ  đêêụ  chíả
dầễ n móêụ t ngườờ i hầi ngườờ i, tróng đóó  chíả  cóó  móêụ t ngườờ i lầờ
chầê n  truyêần.  Quầản  đóầ  đêêụ  rầế t  nghiêêm,  hời  móêụ t  chuó t  lầờ
đầó nh đầêụ p đóầ  đêêụ , hóụ  khóê ng quần tầê m chư viụ chiụu đưụ ng hầy
khóê ng, cưó  khiêến chư viụ vườụ t quầ. Chó nêên hóụ  thườờ ng đêầu
chóụ n biêêụn phầó p mầụ nh, buóêụ c chầên đêêụ  tưả  lầụ i, tróó i tầy rầ sầu
lưng, tưụ  chư viụ khóê ng thầó ó rầ đườụ c, cóó  nầằ m xuóế ng chư viụ
cuữ ng khóê ng thầó ó rầ đườụ c,  dó đóó  cóó  nhưữ ng [đóầ  đêêụ ]  đầu
quầó  ngầế t đi. Quầó  khưó  lầờ  cóó  lầờ m như thêế , tu luyêêụn thờờ i đóó
rầế t lầờ  khóể .

Ngầờy nầy chuó ng tầ khóê ng yêêu cầầ u như vầêụ y,  víờ  móê n
chuó ng tầ lầờ  trưụ c chíả nhầê n tầê m mầờ  tu, chó nêên, chuó ng tầ cói
viêêụ c đêầ  cầó tầê m tíónh ngườờ i tầ lầờ  cưụ c kyờ  quần tróụ ng. Mầờ  tu
luyêêụn híờnh thêể  đườụ c cói lầờ  viụ tríó  thưó  hầi; chư viụ cầầ n hêế t
sưó c nhầễ n chiụu, kêóó dầờ i thờờ i giần ngóầ i sóng bầờ n cuả ầ chư viụ.
Nhưng khóê ng thêể  quy điụnh mầng tíónh cưó ng nhầắ c, tầụ i sầó?
Như móụ i  ngườờ i  biêế t  thờờ i  đầụ i  Thíóch Cầ Mầê u  Ni cóó  ‘giờó i
luầêụ t’, víờ khi Thíóch Cầ Mầê u Ni cóờ n tầụ i thêế  lầờ  khóê ng cóó  kinh
sầó ch, khóê ng lưu lầụ i vầă n tưụ  nầờ ó cầả . Sầu khi Thíóch Cầ Mầê u
Ni rờờ i khóả i thêế  giần, ngườờ i sầu nhờó  lầụ i nhưữ ng lờờ i Thíóch Cầ
Mầê u Ni tườ ng giầả ng mầờ  chíảnh lyó  rầ thầờ nh kinh sầó ch. Thíóch
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Cầ Mầê u Ni khi cóờ n tầụ i thêế  đầữ  chêế  điụnh rầế t nhiêầu quy điụnh
tu luyêêụn, cói đóó  lầờ  ‘giờó i quy’, nhưữ ng điêầu nầờy lầờ  cóó  vầă n tưụ
lưu lầụ i. Nhưng chuó ng tầ hóê m nầy cóó  Phầó p ờả  đầêy, chó nêên
khóê ng cóó  giờó i luầêụ t. Tu hầy khóê ng tu, cóó  thêể  tu hầy khóê ng,
đuả  hờụ p cầó ch khóê ng, đêầu lầờ  lầếy Phầóp tờó i đó lườờ ng, dó đóó
chuó ng tầ tu luyêêụn khóê ng đầăụ t rầ quy điụnh mầng tíónh rầêụ p
khuóê n cưó ng nhầắ c. Móụ i ngườờ i nghíữ  xêm, đầữ  tờó i  thờờ i mầụ t
kiêếp róầ i, cóó  nhưữ ng ngườờ i hóầờ n tóầờ n khóê ng cóờ n tóế t nưữ ầ,
khóê ng tróng [phầụ m vi] hóầó  đóêụ  nưữ ầ, mầờ  lầờ  tróng [phầụ m vi]
tiêêu huyả.  Khi [tóê i] mờả  cầó c lờó p hóụ c tầêụ p, cóó  thêể  cóó  nhưữ ng
ngườờ i như thêế  cuữ ng vầờ ó, cóó  thêể  lầờ  dó lóê i kêóó vầờ ó. Khi chư
viụ bầả ó hóụ  lầờ m như [tróng cầê u hóả i], cóó  thêể  sêữ  gầữy xường,
chó  nêên  chuó ng  tầ  khóê ng  cóó  quy  điụnh  mầng  tíónh  cưó ng
nhầắ c. Mầờ  chóụ n thêó phường phầóp tưụ  nguyêêụn,  chư viụ  cóó
thêể  nhầễ n, thíờ  cưó  tầêụ n sưó c nhầễn chiụu. Nhưng tóê i  bầả ó móụ i
ngườờ i nầờy, thầêụ t sưụ  muóế n tu, ngườờ i mầờ  thầêụ t sưụ  cầả m nhầêụ n
đườụ c uy lưụ c cuả ầ Phầóp đêầu cóó  thêể  tu, chư viụ hầữy đầăụ t cóê ng
phu, khóê ng ngầụ i gíờ thíờ cưó  thưả  lầờ m đi, sêữ  khóê ng thầờ nh vầế n
đêầ .

Đệ tử: Vũ trụ có biên [giới hạn] hay không?
Sư phuụ : Vuữ  truụ  lầờ  cóó  biêên, nhưng chờó  cóó  thầă m dóờ  cầó i

nầờy. Biêên [duyêên] ầếy quầó  tó lờó n, ngầy cầả  tầụ i tầầ ng thưó  Như
Lầi mầờ  nóó i vêầ  ‘biêên cuả ầ vuữ  truụ ’ thíờ cuữ ng lầờ  biêên cuả ầ tiêểu vuữ
truụ  thóê i. Mầờ  tiêểu vuữ  truụ  nầờy, đườ ng nóó i tờó i nhầên lóầụ i, ngầy
cầả  Phầêụ t Như Lầi cuữ ng cói đóó  lầờ  vóê  biêên vóê  têế , lầờ  khóê ng thêể
thầă m dóờ , nóó  lầờ  phi thườờ ng vóê  cuờ ng róêụ ng lờó n.

Đệ tử: Trong [tạp chí] «Cửa Sổ Văn Nghệ» viết một
con mãng xà từng dẫn đường cho Thầy Lý Hồng Chí, có
phải thật vậy không?

Sư phuụ : Đóó  lầờ  «Cưả ầ Sóể  Vầă n Nghêêụ » đưó ng ờả  góó c đóêụ  tầó c
phầể m vầă n nghêêụ  mầờ  biêên sóầụ n rầ. Hóụ c viêên đóó  đầữ  nghê hầi
khóầó  hóụ c, lyó  giầả i khóê ng sầê u. Nghê xóng khóầó  lầầ n thưó  nhầế t,
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ầnh nầờy bêờn bầắ t đầầ u viêế t,  ầnh tầ kíóch đóêụ ng lầắ m, ầnh tầ
nhíờn nhầêụ n rầằ ng Phầó p nầờy quầó  tóế t, nêên cầầ m buó t viêế t. Nghê
khóầó  hóụ c lầầ n thưó  hầi thíờ ầnh nầờy nghê tróng khi óê m giưữ
lóế i nghíữ sêữ  viêế t rầ điêầu gíờ đóó . Như móụ i ngườờ i biêế t, chíả cóó
tíữnh tíữnh mầờ  nghê thíờ mờó i cóó  thêể  líữnh hóêụ i, dó đóó  ầnh nầờy
vầễ n lầờ  chưầ líữnh hóêụ i  đườụ c,  vầêụ y  lầờ  viêế t  rầ híờnh thưó c  tầó c
phầể m vầă n  nghêêụ  như móụ i  ngườờ i  chuó ng  tầ  thầếy.  Móêụ t  sóế
chuyêêụn lầờ  cóó  ‘giầ cóê ng’ nghêêụ  thuầêụ t, cầê u chuyêêụn mầữ ng xầờ  lầờ
khóê ng tóầ n tầụ i. [Cóờ n] nóó i Bóầ  Tầó t Quầó n ẤÔ m lầờ  sư phuụ  cuả ầ
tóê i, đóó  cuữ ng lầờ  phầầ n giầ cóê ng nghêêụ  thuầêụ t chưó  khóê ng tóầ n
tầụ i.  Nhưng muụ c đíóch cuả ầ ầnh nầờy lầờ  tóế t,  chíónh lầờ  muóế n
tuyêên dường Phầó p nầờy, đóêụ ng cờ lầờ  tóế t, điêểm nầờy lầờ  phầả i
khầẳ ng điụnh. Víờ lyó  giầả i cuả ầ ầnh tầ cóờ n cóó  hầụn, nêên viêế t rầ
tầó c phầể m như thêế . Tầó c phầể m vầă n nghêêụ  mầờ , ầnh nầờy vóế n díữ
đưó ng ờả  góó c đóêụ  vầă n nghêêụ  mầờ  viêế t. Víờ tiêểu thuyêế t lầờ  cóó  thêể
khóầ trường, tíónh có dầữ n cóó  thêể  tó lầắ m. [Móụ i ngườờ i] đườ ng
cói nóó  như lầờ  điêầu gíờ chíả  đầụ ó chuó ng tầ hóụ c tầêụ p lầờ  khầả  díữ
róầ i. Cóờ n như ‘nguữ  giờó i’ vầờ  ‘thầêụ p ầó c thầêụ p thiêêụn’ ờả  tróng đóó
thíờ  đêầu lầờ  tróng Phầêụ t giầó ó nguyêên thuyả. Chuó ng tầ khóê ng
giầả ng ‘giờó i’, tiêêu chuầển cuả ầ tu hầy khóê ng tu thíờ chuó ng tóê i
đầữ  giầả ng chó móụ i ngườờ i ờả  tróng Phầóp róầ i.

Đệ tử: Khác biệt giữa “huyền Pháp chí cực” và “toàn
Pháp chí hư” là gì.

Sư phuụ : ‘Huyêần Phầóp chíó cưụ c’, điêầu chuó ng tầ giầả ng lầờ
móêụ t  dầnh tườ  khầó i  quầó t.  Đầêy  lầờ  vầế n  đêầ  lyó  giầả i  thờờ i  đầầ u
truyêần Phầó p. Khóê ng phầả i chưữ  “huyêần”, mầờ  nêên phầả i lầờ  chưữ
‘tóầờ n’ tróng tườ  ‘tóầờ n chuyêển’. Phầóp chuó ng tầ vóế n lầờ  Phầóp
viêên dung, dó đóó  ÔÔ ng lầờ  xóầy chuyêển, Phầó p Luầên cóó  híờnh
thưó c  biêểu  hiêêụn  tưụ ầ  như  bầó nh  xê.  ‘Tóầờ n  Phầóp  chíó  cưụ c’,
khóê ng sầi,  cóó  thêể  đầụ t  tờó i  cầảnh giờó i  rầế t  cầó,  đầụ t  tờó i  cưụ c
điêểm, lầờ  yó  tưó  đóó . ‘Tóầờ n Phầóp chíó hư’, đầêy lầờ  dầnh tườ  tróng
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quầó  tríờnh chuó ng tầ tu luyêêụn, cuữ ng lầờ  móêụ t chuó  quyêế t tróng
bầờ i cóê ng [phầó p] cuả ầ chuó ng tầ.

Chư viụ biêế t vêầ  chuó  quyêế t, nóó  cóó  thêể  dầễ n mờờ i Giầó c Giầả
tờó i, hóầăụ c Giầó c Giầả  tróng phầóp móê n tu luyêêụn ầếy, hóầăụ c Giầó c
Giầả  cóó  thầờ nh tưụ u tróng phầóp móê n ầếy tờó i đêể  hóêụ  Phầó p chó
chư viụ, giầ tríờ chư viụ; nóó  cóó  thêể  cóó  lóầụ i tầó c duụ ng như thêế .
Tróng tóê n giầó ó thíờ chuó  ngưữ  cuữ ng lầờ  khờả i tầó c duụ ng nầờy. Cóờ n
nêếu  nóó i  niêêụm  chuó  quyêế t  [thíờ]  tầă ng  trườả ng  cóê ng,  đóó  lầờ
hóầờ n tóầờ n khóê ng thêể  nầờ ó; nóó  chíả cóó  tầó c duụ ng kiầ thóê i. [Vêầ
tườ ] ‘chíó  hư’, cuữ ng lầờ  nóó i đêến tầầ ng thưó  rầế t cầó. Cầả nh giờó i
ngườờ i tầ khóê ng nhíờn thầếy [đườụ c] góụ i lầờ  ‘hư giờó i’, chíónh lầờ
yó  tưó  đóó .  Tróng Đầụ ó  giầ  thườờ ng  xuầế t  hiêêụn  dầnh tườ  đóó ,
trườó c khi ‘thầó i cưụ c’ cóờ n chưầ híờnh thầờ nh thíờ  góụ i lầờ  ‘thầó i
hư’, chíónh lầờ  nóó  rầế t nguyêên thuyả  rầế t cầó.

Đệ tử: Khi đả toạ thì để thời gian lâu hơn, [bèn] mặc
niệm khẩu quyết lặp lại nhiều lượt, [chẳng hạn] niệm hơn
nghìn lần, thì sẽ làm Pháp Luân biến hình hay không?

Sư phuụ :  Niêêụm khầể u  quyêế t  lầờ  cóó  chóễ  tóế t,  niêêụm hờn
nghíờn  lườụ t  cuữ ng sêữ  khóê ng khiêến  Phầóp  Luầê n  biêến  híờnh.
Đường nhiêên thuầêụ n thêó viêêụ c chư viụ khầi cóê ng khầi ngóêụ
thíờ chư viụ sêữ  minh bầụ ch, tờó i tầầ ng thưó  rầế t cầó chư viụ khóê ng
thêể  niêêụm khầể u quyêế t,  chư viụ  niêêụm thíờ  lưụ c chầế n đóêụ ng sêữ
quầó  lờó n,  chư viụ  cưó  niêêụm mầữ i  thíờ  chầế n  [đóêụ ng]  tờó i  mưó c
ngườờ i tầ khóê ng chiụu đườụ c, u u [vầó ng cầả  đầầ u].

Đệ tử: Có những học viên sau khi luyện công, cái đầu
tựa như tách nứt ra là vì sao?

Sư phuụ :  “Tầó ch nưó t”  rầ lầờ  đuó ng đầếy.  Chuó ng tầ giầả ng
‘khầi đíảnh’, [nóó i] “tầó ch nưó t” rầ lầờ  đuó ng, cóó  ngườờ i khi nưó t
rầ thíờ [chíả] ‘pầ’ móêụ t tiêếng, khóê ng cóó  cầả m giầó c quầó  lờó n. Cóó
ngườờ i khi nưó t rầ lầờ  tườ  tườ , khóó  chiụu lầắ m. Nhưng cầó c sưụ  viêêụ c
lầờ  cầầ n nhíờn tườ  hầi phường diêêụn, cóó  nhưữ ng ngườờ i khóê ng
buóê ng bóả  tầê m chầế p trườó c, khóê ng muóế n trườ  bóả  nhưữ ng thưó
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bầế t hầả ó đườụ c chiêêu dầễ n tờó i,  khi luyêêụn cóê ng thíờ  Phầóp lầờ
cầầ n thầnh lyó  rờó t chuó ng đi, chuó ng bêờn khiêến chư viụ  đầu
đầầ u, khóê ng đêể  chư viụ  tu chíónh Phầó p,  cuữ ng sêữ  xuầế t  hiêêụn
lóầụ i tíờnh huóế ng nầờy. Thên chóế t lầờ  đêể  xêm chư viụ cóó  thêể  tu
hầy khóê ng, cóó  thêể  duờ ng Phầó p đêể  đó lườờ ng khóê ng, vưó t bóả
nhưữ ng thưó  đóó  đi.

Đệ tử: Có người luyện công đầu đổ mồ hôi lạnh, tiếp
cận trạng thái ngất xỉu, vậy nên làm thế nào?

Sư phuụ : Lóầụ i hiêêụn tườụ ng nầờy lầờ  cóó  thêể  [xầảy rầ], ờả  lờó p
hóụ c cuả ầ chuó ng tầ lầờ  cóó  ngườờ i như vầêụ y, ờả  lờó p nầờ ó cuữ ng cóó .
Tầụ i sầó? Víờ khi cầầ n thầnh lyó  thầê n thêể  tóế ng khưó  bêêụnh, đêầu
phầả n ưó ng rầế t mầụ nh mêữ . Tuy nhiêên ờả  điêểm luyêêụn cóê ng thíờ
thóê ng thườờ ng sêữ  khóê ng mầữnh liêêụ t thêế , bờả i víờ nóó  lầờ  biụ trườ
đi tườ  tườ . Nêếu cầó  nhầê n ầếy rầế t khầó , tóê i nghíữ [đóó ] cuữ ng lầờ  bíờnh
thườờ ng. Nêếu như ngườờ i đóó  khóê ng nghiêêm khầắ c yêêu cầầ u
tưụ  thầê n,  viụ  ầếy  buóê ng  lời  cầể u  thầả ,  biêểu  hiêêụn  rầ  luó c  nầờy
luyêêụn cóê ng nầờy, luó c khầó c luyêêụn cóê ng khầó c, cuữ ng khóê ng óể n
điụnh,  tầê m tíónh khóê ng cầó,  thíờ  cóó  thêể  lầờ  vầế n  đêầ .  Cóó  thêể
khuyêên hóụ  tầụ m dườ ng lầụ i, hóả i xêm hóụ  tườ ng luyêêụn cóê ng gíờ
chầă ng,  hóầăụ c  tườ ng lầầ m lóễ i  viêêụ c nầờ ó đầếy,  quầ quầữ ng cầă ng
thầẳ ng đóó  róầ i  hầẵ ng luyêêụn lầụ i  xêm, víờ  hiêêụn nầy ngườờ i  tờó i
luyêêụn  cóê ng  khóê ng  thêể  đầả m  bầả ó  đêầu  lầờ  ngườờ i  tu  luyêêụn
chầê n chíónh.

Đệ tử: Xoa bóp huyệt vị thì có khả dĩ chăng?
Sư phuụ : Chuó ng tầ khóê ng lầờ m cầó i xóầ bóó p huyêêụ t viụ nầờ ó

cầả , tu luyêêụn thêế  giần Phầó p khóê ng bầả ó triụ bêêụnh chó ngườờ i
khầó c,  khóê ng hêầ  cóó  thưó  nầờy.  Ngườờ i  chầê n tu lầờ  khóê ng cóó
bêêụnh, Phầóp thầê n cuả ầ tóê i đêầu gờữ  bóả  chó chư viụ róầ i, cầầ n lầờ m
gíờ  thíờ  đầữ  lầờ m  róầ i,  khóê ng  cóó  chuyêêụn  xóầ  bóó p  huyêêụ t  viụ.
Nghiêêụp lưụ c cuả ầ ngườờ i tu luyêêụn thíờ xóầ bóó p cóó  thêể  trườ  bóả
đi chầă ng? Chư viụ xóầ bóó p chó ngườờ i khầó c sêữ  mầng thêó
cóê ng, chuó ng tầ cuữ ng khóê ng hêầ  chuả  trường [lầờ m thêế ]. Nêếu
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[chư viụ] lầờ  bầó c síữ thíờ khóê ng thầờ nh vầế n đêầ , lầờ  víờ đóó  lầờ  nghêầ
nghiêêụp nời ngườờ i thườờ ng cuả ầ chư viụ.

Đệ tử: Phó ý thức của người ta là theo người ta suốt
đời, nó có tác dụng gì?

Sư phuụ :  Phóó  yó  thưó c  cuả ầ  ngườờ i  tầ chuả  yêếu lầờ  khiêến
ngườờ i tầ khóê ng lầờ m điêầu xầế u tróng trầụ ng thầó i vóê  yó  thưó c.
Khi chuả  yó  thưó c  ngườờ i  tầ rầế t  mầụ nh thíờ  nóó  vầễ n lầờ  khóê ng
tróê ng nóm đườụ c.

Đệ tử: Con ngồi đả toạ đôi khi có thể xếp bằng rất là
lâu, đôi lúc chỉ có thể 10 phút, nguyên nhân là vì sao?

Sư phuụ : Cầó i đóó  bíờnh thườờ ng mầờ , xêếp bầằ ng cuữ ng lầờ  tiêêu
nghiêêụp, ‘khóể  cầó i tầê m chíó’, ‘nhóụ c cầó i gầê n cóế t’. Chuó ng tầ nhóụ c
cầó i gầê n cóế t như thêế  nầờ ó? Đóó  lầờ  thờờ i giần luyêêụn cóê ng tầă ng
lêên, xêếp bầằ ng khóó  chiụu đưụ ng hờn, chuả  yêếu lầờ  thêể  hiêêụn ờả
hầi phường diêêụn ầếy. Bầả n thầê n viêêụ c ‘nhóụ c cầó i gầê n cóế t’ chíónh
lầờ  quầó  tríờnh tiêêu nghiêêụp vầờ  đêầ  cầó. Ngóầ i xêếp bầằ ng chầẳ ng
phầả i tiêêu nghiêêụp sầó? Mầờ  nghiêêụp ầếy khóê ng cóó  nóó i lầờ  lầêụ p
tưó c đầểy hêế t [nghiêêụp] vầờ ó chầê n. Nóó  lầờ  tườ ng cuụ c tườ ng khóế i,
[đầểy] vầờ ó móêụ t khóế i, đầu khóê ng chiụu nóể i, tiêêu quầ đi, róầ i
thư giầữ n.  Ngóầ i  xêếp bầằ ng thóê ng thườờ ng lầờ  khóó  chiụu móêụ t
chầêụ p, thư giầữ n móêụ t chầêụ p, róầ i lầụ i khóó  chiụu, đêầu lầờ  như thêế .
Chư viụ tiêêu bóả  khóế i nghiêêụp ầếy, thờờ i giần lầầ n xêếp bầằ ng ầếy
lầê u lêên. Nhưng khi nghiêêụp tờó i, chư viụ vườ ầ xêếp bầằ ng thíờ cóó
thêể  rầế t  khóó  chiụu.  Nhưng khi  chư viụ  cóó  thêể  nhầễ n  vưữ ng
vầờ ng, thờờ i giần ngóầ i xêếp bầằ ng sêữ  cuữ ng thêế , nguyêên vóế n cóó
thêể  xêếp bầằ ng lầê u ngầầ n nầờ ó, thíờ  vầễ n cóó  thêể  xêếp bầằ ng lầê u
ngầầ n nầếy, chíả lầờ  đầu khóó  chiụu thóê i.

Đệ tử: Uống rượu phải chăng có thể dẫn tới việc các
thể sinh mệnh mà người luyện công luyện ra ly khai thân
thể?

Sư phuụ : Phầả i róầ i. Huó t thuóế c cuữ ng sêữ  dầễ n tờó i viêêụ c như
thêế . Chư viụ hêễ  [đêể ] thưó  đóó  hun vầờ ó, thíờ chuó ng sêữ  khóê ng ờả
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lầụ i trêên thầê n chư viụ nưữ ầ, sêữ  khóê ng cóờ n gíờ cầả , ngườờ i khầó c
nhíờn  thầếy  trêên  thầê n  chư  viụ  khóê ng  cóó  cóê ng.  Chuó ng  tóê i
giầả ng róầ i, muóế n tu luyêêụn chầê n chíónh, thíờ ngầy cầả  chuó t tầê m
chầếp trườó c ầếy cóờ n khóê ng bóả  đườụ c ư? Khóê ng đườụ c cói tu
luyêêụn như tróờ  đuờ ầ cón trêả , đầêy lầờ  móêụ t vầế n đêầ  rầế t nghiêêm
tuó c.  Chuó ng tóê i  khóê ng nóó i  nhầê n lóầụ i  sêữ  đuụ ng phầả i  phiêần
tóầó i  lờó n như thêế  nầờ ó,  [vầờ  khóê ng nóó i  vầế n đêầ ]  tu đêể  bầả ó
đầả m  mầụng  sóế ng,  chuó ng  tóê i  khóê ng  giầảng  cầó i  đóó ,  cuữ ng
khóê ng lầếy cầó i đóó  lầờ m đóêụ ng lưụ c thuó c đầểy chư viụ tu luyêêụn.
Chuó ng tóê i chíónh lầờ  giầả ng rầằ ng, tu luyêêụn chầê n chíónh chầẳ ng
phầả i giầả i quyêế t vầế n đêầ  víữnh viêễn cuả ầ cầó  nhầên chư viụ sầó?

Tróng Phầêụ t giầó ó ngườờ i tầ giầảng ‘luụ c đầụ ó luầê n hóầ i’, nóó i
rầằ ng ngườờ i ờả  xầữ  hóêụ i ngườờ i thườờ ng, chư viụ cầả m thầếy thờờ i
giần rầế t dầờ i, nhưng tườ  khóê ng giần cóó  thờờ i giần dầờ i hờn mầờ
nhíờn, thíờ thờờ i giần cuả ầ nhầê n lóầụ i tróê i quầ nhầnh chóó ng phi
thườờ ng. Hầi viụ kiầ ngóầ i đóó  nóó i chuyêêụn, ngóầả nh đầầ u lầụ i thíờ
thầếy chư viụ đườụ c sinh rầ; chuyêêụn tróờ  đóê i lờờ i róầ i quầy đầầ u
nhíờn thíờ thầếy chư viụ đầữ  trầă m tuóể i [quầ đờờ i] vầờ  chóê n xuóế ng
đầế t róầ i. Ngườờ i tầ cờó  chi khóê ng tầêụ n duụ ng giầi đóầụ n cóó  thầê n
thêể  ngườờ i  nầờy mầờ  tu luyêêụn  đêể  bầả ó truụ  thầê n thêể  ngườờ i?
Tróng Phầêụ t giầó ó giầả ng, hêễ  nhầêụ p luụ c đầụ ó luầê n hóầ i, khóó  nóó i
đườụ c  chư viụ  chuyêển sinh thầờ nh thưó  gíờ  đóó .  Chuyêển sinh
thầờ nh đóêụ ng vầêụ t, [thíờ cóó  lêữ ] phầả i mầếy trầă m nầă m mầếy nghíờn
nầă m mờó i cóó  thêể  lầụ i móêụ t lầầ n đườụ c thầê n ngườờ i. Nêếu chuyêển
sinh thầờ nh tầả ng đầó , tầả ng đầó  ầếy mầờ  chầẳng tần nầó t, thíờ chư
viụ khóê ng rầ đườụ c, vầụ n nầă m khóê ng rầ. Đóêụ ng vầêụ t lầờ  khóê ng
đườụ c phêóp tu, nhưng bầả n thầê n chuó ng [nêếu] cóó  điêầu kiêêụn
tiêên thiêên [thíờ]  cóó  thêể  tu, đóó  lầờ  hóầờ n cầả nh tưụ  nhiêên tầụ ó
thầờ nh, nhưng khóê ng chó phêóp chuó ng tu lêên cầó cóê ng, hêễ
xuầế t  đườụ c  cầó  cóê ng,  thíờ  chuó ng  chíónh  lầờ  mầ.  Víờ  chuó ng
khóê ng cóó  bầả n tíónh ngườờ i, chó nêên phầả i giêế t chuó ng, đóêụ ng
vầêụ t tu lêên cầó thíờ sêữ  phầả i giêế t chuó ng, sêó t đầó nh chuó ng. Víờ
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sầó chuó ng muóế n  phuụ  thêể?  Chuó ng muóế n đầắ c  đườụ c  thầê n
thêể  ngườờ i,  đầắ c thầê n thêể  ngườờ i thíờ  cóó  thêể  đườờ ng đườờ ng
chíónh chíónh mầờ  tu. Quầó  khưó  lầờ  như thêế , chuó ng cóó  thầê n thêể
ngườờ i thíờ chó phêóp chuó ng tu, ngầờy nầy [duờ ] cóó  thầê n thêể
ngườờ i cuữ ng khóê ng đườụ c đầê u. Cầó c viụ muóế n tu, muóế n đầắ c
Phầóp, thíờ cầó c viụ phầả i biụ tầểy nầữ ó tờó i nời ngườờ i thườờ ng mầờ
đầắ c, hiêêụn tầụ i đầữ  quy điụnh chêế t cưó ng [như thêế ] róầ i. [Tróng
trầụ ng thầó i] minh bầụ ch róữ  rầờ ng mầờ  tờó i ngườờ i thườờ ng đêầu
khóê ng đườụ c, [phầả i] tầểy nầữ ó róầ i tu tróng ngóêụ . Điêầu gíờ cuữ ng
biêế t cầả , hóả i ầi chầẳ ng đêến tu? Viụ Phầêụ t kiầ cóờ n muóế n đêầ  cầó
tầầ ng thưó ,  tờó i  ngườờ i  thườờ ng chiụu khóể ,  thíờ  cuữ ng phầả i  tầểy
nầữ ó. Chưó  minh bầụ ch róữ  rầờ ng cầó i gíờ cuữ ng thầếy cầó i gíờ cuữ ng
biêế t thíờ ầi mầờ  chầẳ ng tu? Thêế  thíờ khóê ng tóầ n tầụ i vầế n đêầ  đêầ
cầó nưữ ầ. ÝÝ  lầờ  muóế n bầả ó chó móụ i ngườờ i rầằ ng tu luyêêụn lầờ
viêêụ c rầế t nghiêêm tuó c, bầế t kêể  chầế p trườó c nầờ ó cuữ ng sêữ  ầả nh
hườả ng tu luyêêụn.

Đệ tử: Các bà đã qua thời mãn kinh, không còn kinh
nguyệt nữa, thì có thể tu chăng?

Sư phuụ : Cầó c bầờ  đầữ  quầ thờờ i mầữn kinh, khóê ng cóờ n kinh
nguyêêụ t nưữ ầ, cóó  thêể  khi tu luyêêụn sêữ  tườ  tườ  cóó . Cóó  nhưữ ng phuụ
nưữ  cầó tuóể i  quầả  thưụ c cầầ n tầêụ n duụ ng thờờ i  giần, cóó  nhưữ ng
ngườờ i tróng sóế  hóụ  nêếu khóê ng tầêụ n duụ ng thờờ i  giần thíờ  sêữ
khóê ng đườụ c đầê u. Hêễ  nóó i tầêụ n duụ ng thờờ i giần bêờn tầêụ n sưó c
luyêêụn đóêụ ng tầó c, [thưụ c rầ] nêên minh bầụ ch rầằ ng tu tầê m tíónh
mờó i  lầờ  quần  tróụ ng  nhầế t.  [Trườờ ng  hờụ p]  cưụ c  cầó  biêêụ t  vêầ
phường diêêụn nầờy lầờ  sêữ  cóó  chầêụ m hờn, nhưng [ầi tu luyêêụn]
bíờnh thườờ ng thíờ hầẳn đêầu sêữ  cóó .

Đệ tử: Vì sao học viên có những chỗ đau, nhức đầu,
đau bụng…

Sư phuụ : Cầó c lóầụ i  phầả n ưó ng tróng luyêêụn cóê ng đêầu lầờ
bíờnh thườờ ng. Tiêêu nghiêêụp  lầờ  khóê ng cóó  khóê ng khóó  chiụu,
trườ  bêêụnh lầờ  khóó  chiụu lầắ m. Cóó  nhưữ ng hóụ c viêên chuầể n biụ
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xuầế t cóê ng, cầó i cóê ng ầếy trêên thầê n chư viụ, mầờ  khóê ng chíả lầờ
hờn vầụ n lóầụ i cóê ng nầă ng. Móễ i cóê ng đêầu lầờ  khóế i vầêụ t chầế t cầó
nầăng lườụ ng cóó  nầăng lườụ ng rầế t lờó n, mầêụ t đóêụ  rầế t cầó, vầờ  uy
lưụ c rầế t mầụ nh; [nóó ] hêễ  đóêụ ng móêụ t chuó t tróng thầê n thêể  chư
viụ thíờ chư viụ đêầu sêữ  khóó  chiụu. Ngóầờ i rầ cầó c cóê ng vờó i híờnh
thầó i khầó c nhầu, cóê ng nầăng vờó i híờnh thầó i khầó c nhầu, cầó c
thưó  thuầêụ t lóầụ i vờó i híờnh thầó i khầó c nhầu, sêữ  thêể  hiêêụn xuầế t
lầi ờả  thầê n thêể  chư viụ, chuó ng hêễ  đóêụ ng thíờ  chư viụ đêầu khóó
chiụu. Chư viụ nóó i chuó ng lầờ  bêêụnh, [thíờ] chư viụ nóó i xêm chư viụ
như thêế  lầờ m sầó tu? Chư viụ  hầữy  chầê n chíónh chiêểu thêó
Phầóp  mầờ  tu,  chư viụ  sêữ  phầó t  hiêêụn  hêế t  thầảy  đêầu  lầờ  bíờnh
thườờ ng.

Cóó  ngườờ i trườó c đầêy trêên thầê n cóó  phuụ  thêể . Cóó  khíó cóê ng
sư tườ ng bầả ó hóụ : ‘Trêên thầê n cuả ầ ầnh cóó  phuụ  thêể  lầờ  mầữ ng
xầờ ’. Ấnh nầờy vầễ n luóê n cầả m thầếy lầờ  cóó  mầữ ng xầờ  phuụ  thêể . Tóê i
bầả ó  ầnh tầ,  nóó i  rầằ ng bầêy  giờờ  ầnh khóê ng cóờ n  [phuụ  thêể ]
nưữ ầ, ầnh tầ vầễ n khóê ng tin, ầnh nầờy vầễ n nhíờn nhầêụ n rầằ ng
[nóó ] đầng đóêụ ng tờó i đóêụ ng lui tróng thầê n thêể  míờnh. Đườụ c
róầ i, người chó rầằ ng đóó  lầờ  phuụ  thêể , [thêế  thíờ] trầụ ng thầó i đầữ
cóó  khi mầững xầờ  tườ ng ờả  đóó  sêữ  phầả n ưó ng rầ trêên thầê n thêể
ầnh tầ. Chườ ng nầờ ó ầnh tầ chưầ bóả  cầó i tầê m đóó , thíờ nóó  cóờ n
khóê ng dườ ng, chíónh lầờ  đêể  chư viụ tóế ng khưó  cầó i tầê m đóó . Nêếu
như đêể  nóó  trờả  thầờ nh móêụ t lóầụ i mầờ  chầếp trườó c vầờ ó đóó , thíờ
sêữ  khóó  bóả , quầ thờờ i giần rầế t lầê u ngườờ i tầ mờó i bóả  đi.

Đệ tử: Đối đãi với công năng như thế nào, chẳng hạn
thiên mục nhìn thấy một số thứ và ánh sáng, thì có nhìn
hay không nhìn?

Sư phuụ : Cóó  thêể  thầếy đườụ c thíờ cưó  nhíờn thóê i, khi luyêêụn
cóê ng  mầờ  tíữnh  tíữnh  quần  sầó t,  đóó  khóê ng  thuóêụ c  vêầ  chầế p
trườó c.
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Đệ tử: Có học viên khai thiên mục và nhìn thấy một số
cảnh tượng,  còn  phụ  đạo  viên  không có  công  năng  và
không nhìn thấy.

Sư phuụ : Nhíờn thầếy đườụ c vầờ  khóê ng nhíờn thầếy đườụ c lầờ
cầă n cưó  thêó trầụ ng thầó i  tiêêụm ngóêụ  cuả ầ nhưữ ng ngườờ i khầó c
nhầu tu luyêêụn tầụ i cầó c tầầ ng thưó  khầó c nhầu. Ngầy cầả  đầữ  đầụ t
tiêêụm ngóêụ  cuữ ng khóê ng nhầế t điụnh lầờ  hêễ  chư viụ cóó  cóê ng rầế t
cầó, thíờ sêữ  khầi mờả  rầế t cầó chó chư viụ, vầờ  cóê ng cuả ầ hóụ  rầế t
thầế p thíờ khầi mờả  rầế t thầế p [chó hóụ ], lầờ  khóê ng gióế ng nhầu.
Víờ tầầ ng thưó  cầó thầế p cuả ầ thiêên muụ c khóê ng thêể  quyêế t điụnh
tầầ ng thưó  cầó thầế p cuả ầ  cóê ng cuả ầ ngườờ i  tầ.  Cầă n cưó  thêó
nhầên tóế  vầờ  điêầu kiêêụn cuả ầ tưụ  thầê n, thêó nguyêên nhầê n nhiêầu
phường diêêụn mầờ  quyêế t điụnh xêm chư viụ nhíờn đườụ c róữ  hầy
nhíờn khóê ng róữ ,  hóầăụ c  nhíờn thầếy hầy nhíờn khóê ng thầếy,  lầờ
nguyêên nhầên nhiêầu mầăụ t quyêế t điụnh rầ. Nóó  khóê ng thêể  nóó i
lêên rầằ ng ngườờ i ầếy tu luyêêụn tóế t hầy khóê ng tóế t; nhầế t điụnh
phầả i chuó  yó  điêểm nầờy. Nóó i ‘tóê i đầữ  khầi thiêên muụ c róầ i, tóê i cóó
cóê ng cầó hờn ngườờ i khầó c’ thíờ đóó  lầờ  nhầêụ n thưó c sầi lầầ m.

Chíónh  nời  Trườờ ng  Xuầê n  chuó ng  tầ  chầẳ ng  phầả i  xuầế t
hiêêụn ngườờ i như thêế? Ấnh tầ mờả  thiêên muụ c róầ i, cầả m thầếy
gióả i  hờn móụ i  ngườờ i.  [Ấnh tầ] nóó i  rầằ ng trêên thầê n ngườờ i
nầờy cóó  phuụ  thêể , ngườờ i kiầ lầờ  cóó  gíờ đóó , đêầu lầờ  tưụ  ầnh tầ nghíữ
rầ thóê i.  Lầờ m lóầụ n móêụ t  hóầ i  ờả  điêểm luyêêụn cóê ng chuó ng tầ,
cuóế i cuờ ng ầnh tầ khóê ng phuụ c ầi cầả , ầnh tầ nóó i ầnh tầ cầó
hờn cầả  tóê i. Víờ thêế  chuó ng tầ khóê ng đườụ c lầếy viêêụ c khầi mờả
thiêên muụ c đêể  đó lườờ ng ầi tu tờó i tầầ ng thưó  cầó ngầầ n nầờ ó.
Tróng tíờnh huóế ng bíờnh thườờ ng thíờ [chuó ng lầờ ] tường phuụ
tường thầờ nh vờó i nhầu. Chuó ng tầ cóó  nhưữ ng [trườờ ng hờụ p]
đầăụ c biêêụ t  tóế t,  vầễ n khóê ng đêể  hóụ  nhíờn, đờụ i tu luyêêụn tờó i  rầế t
cầó thíờ mờó i đêể  hóụ  nhíờn, dó đóó  khóê ng đườụ c lầếy cầó i đóó  đêể
đó lườờ ng tóế t xầế u.

Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994] 29



Tườ  nầy vêầ  sầu móụ i ngườờ i duờ  cóó  thêể  gầăụ p đườụ c tóê i hầy
khóê ng gầăụ p đườụ c tóê i cuữ ng vầêụ y, chíónh lầờ  như vườ ầ cóó  ngườờ i
đêầ  cầêụ p đêến, nóó i rầằ ng Thầầy nêếu khóê ng cóó  mầăụ t thíờ chuó ng tầ
lầờ m sầó đầêy? Bầếy  giờờ  khi  Thíóch Cầ Mầê u Ni cóờ n tầụ i  thêế
cuữ ng cóó  ngườờ i tườ ng hóả i: ‘Thưầ Sư tóê n, khi Ngầờ i khóê ng tầụ i
đầêy, thíờ  lầếy ầi lầờ m Thầầy?’ Thíóch Cầ Mầê u Ni nóó i: ‘Hầữy lầếy
Giờó i [luầêụ t] lầờ m Thầầy’. Cóờ n chuó ng tầ lầờ  ‘díữ Phầóp vi Sư’ [lầếy
Phầóp lầờ m Thầầy]. Phầả i lầếy tầê m tíónh cầó thầế p ngầầ n nầờ ó lầờ m
tiêêu chuầể n đó lườờ ng tu luyêêụn tóế t xầế u rầ sầó, khóê ng đườụ c
lầếy  cóê ng  nầă ng  lờó n  nhóả  ngầầ n  nầờ ó  lầờ m  tiêêu  chuầể n.  Nêếu
khóê ng thíờ chầẳ ng phầả i đêầu chầụy thêó truy cầầ u cóê ng nầă ng?
Cóê ng nầăng lầờ  nhưữ ng thưó  mầng kêờm tờó i  tróng quầó  tríờnh
chư viụ tu luyêêụn. Cóê ng nầă ng xuầế t lầi tróng tu luyêêụn tầụ i thêế
giần Phầóp đêầu lầờ  bầả n nầă ng cuả ầ ngườờ i, thuầêụ n thêó viêêụ c tư
tườả ng cón ngườờ i trờả  nêên phưó c tầụ p, mầờ  dầầ n dầầ n thóầó i hóầó .

Thuầêụ n  thêó thờờ i  giần chư viụ  tu  luyêêụn,  chuó ng sêữ  tưụ
nhiêên xuầế t lầi. Chư viụ phầả n bóể n quy chầê n, khi quầy trờả  vêầ ,
thíờ mờó i cóó  thêể  đưầ bầả n tíónh ngườờ i tầ tầó i hiêêụn. Hóụ  nhíờn róữ
đêến đầê u cuữ ng khóê ng nhíờn thầếy tầầ ng thưó  mầờ  tóê i nhíờn thầếy.
Hóụ  nhíờn róữ  đêến mầếy thíờ vầễ n cầó ch rầế t xầ vờó i chầê n lyó  tóế i cầó
cuả ầ vuữ  truụ . Điêầu hóụ  thầếy chíả  lầờ  thêể  hiêêụn ờả  móêụ t tầầ ng thưó
nầờ ó đóó , khóê ng đườụ c cói đóó  lầờ  chầên lyó. Ngườờ i tầ tróng quầó
tríờnh tu luyêêụn, duờ ng móêụ t tầầ ng thưó  nầờ ó đóó  lầờ m tiêêu chuầể n
đó lườờ ng thíờ  lầờ  khóê ng đuó ng. Giầả ng “Phầó p vóê  điụnh Phầó p”,
chíónh lầờ  đầụ ó lyó  nầờy, khóê ng đườụ c lầếy thêể  hiêêụn ờả  móêụ t tầầ ng
nầờ ó đóó  lầờ m chầê n lyó. Phầó p vóê  điụnh Phầó p, Phầóp tầụ i móêụ t tầầ ng
thưó  nầờ ó đóó  chíả khờả i tầó c duụ ng ờả  móêụ t tầầ ng thưó  đóó . Chó nêên
hóụ  nhíờn thầếy nhưữ ng thưó  ờả  móêụ t tầầ ng thưó  nầờ ó đóó , trầụ ng thầó i
cuả ầ tầầ ng thưó  ầếy, lầụ i nêếu nhíờn đườụ c rầế t róữ  rầờ ng thíờ bêờn hiu
hiu tưụ  mầữ n, [kyờ  thưụ c] đóó  lầờ  nhưữ ng gíờ ờả  tầầ ng thưó  rầế t nóê ng
cầụ n thóê i, nhầế t điụnh phầả i nhờó  kyữ  điêầu nầờy.
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Đệ tử: Trẻ em tu luyện có buộc phải làm năm bài công
pháp chăng?

Sư phuụ : Trêả  êm cóó  thêể  luyêêụn nhiêầu thíờ luyêêụn nhiêầu, cóó
thêể  luyêêụn íót thíờ luyêêụn íót. Muụ c đíóch chuả  yêếu cuả ầ tu luyêêụn lầờ
đêầ  cầó tầê m tíónh ngườờ i tầ, dó đóó  đóế i vờó i trêả  nhóả  thíờ giầả ng
thêêm nhưữ ng điêầu liêên quần tờó i phường diêêụn tầê m tíónh lầờ
cóó  chóễ  tóế t  chó chuó ng. Khi tóê i  cóờ n rầế t  íót  tuóể i  hóầờ n tóầờ n
khóê ng luyêêụn nóể i nhưữ ng thưó  ngóầụ i híờnh, [nêên] chuả  yêếu lầờ
tu vêầ  tầê m tíónh. Ngầờy nầy cóó  nhưữ ng trêả  nhóả , chư viụ chờó  cói
chuó ng như trêả  nhóả  bíờnh thườờ ng. Cóó  nhưữ ng đưó ầ trêả  rầế t
xuầế t sầắ c, lầờ  víờ  tườ  đầầ u khi điụnh rầằ ng chuó ng tóê i sêữ  lầờ m sưụ
viêêụ c  nầờy,  thíờ  cóó  nhưữ ng ngườờ i  ờả  tầầ ng thưó  rầế t  cầó đầữ  hầụ
xuóế ng thêó. Khi tóê i tờó i [thêế  giần nầờy], thíờ cầó c tầầ ng thưó  đêầu
cóó  ngườờ i thêó đóó  mầờ  hầụ  xuóế ng đầêy, hóụ  đầữ  dưụ  tíónh đườụ c tóê i
sêữ  lầờ m sưụ  viêêụ c nầờy. Nhầế t lầờ  thờờ i kyờ  gầầ n đầêy, tróng tiêểu vuữ
truụ  nầờy vầờ  tróng hêêụ  Ngầê n Hầờ  chuó ng tầ lầờ  đầăụ c biêêụ t nhiêầu
[viụ] đầữ  tờó i. Víờ sờó m hờn móêụ t chuó t, thíờ hóụ  dưụ  tíónh khóê ng rầ,
chíả vầờ ó đóầụ n thờờ i giần ngầy trườó c luó c tóê i rầ cóê ng chuó ng,
thíờ hóụ  biêế t đườụ c, nhíờn thầếy sầắp xuầế t hiêêụn viêêụ c gíờ róầ i, nêên
cóó  khóê ng íót [cầó c viụ] đầữ  thêó đóó  mầờ  xuóế ng. Tờó i đêể  lầờ m gíờ?
Tờó i đầắ c Phầóp. Hóụ  biêế t rầằ ng Phầóp trườó c đóó  đầữ  biụ bầụ i hóầụ i
róầ i, [nêên] cầầ n rêờn luyêêụn lầụ i tườ  mờó i đầầ u. Chư viụ chờó  cói hóụ
như nhưữ ng ngườờ i  bíờnh thườờ ng,  hóụ  đêầu rầế t  lầờ  xuầế t  sầắ c,
nhưng khóê ng phầả i lầờ  trêả  cón cuả ầ ầi cuữ ng đêầu như vầêụ y cầả ,
[chíả] cóó  móêụ t bóêụ  phầêụ n trêả  cón lầờ  rầế t khầó .

Đệ tử:  Làm sao biết  được bản thân mình luyện tới
tầng thứ nào?

Sư phuụ :  Chuó ng tầ cóó  hóụ c viêên đầữ  đầụ t  tờó i  trầụ ng thầó i
tiêêụm ngóêụ , cóó  hóụ c viêên sêữ  dầầ n dầầ n đầụ t tờó i trầụ ng thầó i tiêêụm
ngóêụ . [Nhưữ ng ầi] đầữ  đầụ t tờó i hóầăụ c chưầ đầụ t tờó i ầếy, hóầăụ c chư
viụ  lầờ  nhíờn đườụ c róữ  cuữ ng vầêụ y,  nhíờn khóê ng róữ  cuữ ng vầêụ y,  ờả
điêểm luyêêụn cóê ng thíờ sầu khi luyêêụn cóê ng xóng, khi chiầ sêả
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vờó i nhầu thíờ  cóó  thêể  nóó i móêụ t chuó t chó móụ i ngườờ i, khóê ng
sầó. Chư viụ nóó i mầờ  khóê ng óê m giưữ  tầê m lyó  hiêển thiụ, [thíờ] đóế i
vờó i tóầờ n thêể  tu luyêêụn chuó ng tầ lầờ  cóó  chóễ  tóế t. Cóó  ngườờ i bầả ó
rầằ ng thiêên muụ c nhíờn thầếy gíờ  cuữ ng khóê ng thêể  nóó i, hêễ  nóó i
thíờ  thiêên  muụ c  sêữ  đóó ng lầụ i,  cầó i  nầờy  lầờ  điêầu  mầờ  tróng tu
luyêêụn quầó  khưó  đầữ  đườụ c ngườờ i tầ nhầêụ n thưó c chung như
thêế , [thưụ c rầ] khóê ng phầả i lầờ  víờ hóụ  nóó i nêên thiêên muụ c mầế t
đi. Móụ i ngườờ i nghíữ xêm, thờờ i phóể  cầêụ p khíó cóê ng thíờ [nhưữ ng
ngườờ i] luyêêụn cóê ng nầờ ó cóó  ầi rầế t cói tróụ ng đưó c? Rầế t íót lầờ  tu
luyêêụn chầê n chíónh, hóụ  khóê ng biêế t cói tróụ ng đưó c, nhíờn thầếy
sưụ  tíờnh gíờ  thíờ  hóụ  nóó i rầ, mầng thêó chầếp trườó c cầó  nhầê n
cuả ầ bầả n thầê n hóụ , mầng thêó tầê m lyó  hiêển thiụ cuả ầ bầả n thầê n
hóụ , vầêụ y thiêên muụ c đường nhiêên sêữ  biụ đóó ng lầụ i.

Cóờ n cóó  ngườờ i mầờ  nhưữ ng gíờ duờ  nêên nóó i hầy khóê ng nêên
nóó i thíờ  hóụ  đêầu nóó i rầ, dó đóó  thiêên muụ c cuả ầ hóụ  bêờn phầả i
đóó ng lầụ i, chíónh víờ  nguyêên nhầê n ầếy. Cóờ n nêếu lầờ  đêể  đêầ  cầó
nhầêụ n thưó c vêầ  Phầó p, giuó p nhầu tíờm hiêểu, tóê i  nóó i  rầằ ng sêữ
khóê ng cóó  vầế n đêầ  gíờ cầả , điêểm nầờy lầờ  cầầ n phầê n biêêụ t róữ . Nêếu
thiêên muụ c cuả ầ hóụ  biụ đóó ng lầụ i, biụ thường, thíờ đóó  lầờ  víờ hóụ  nóó i
lờờ i mầờ  khóê ng nêên nóó i chó ngườờ i thườờ ng hóầăụ c mầng thêó
tầê m lyó  hiêển thiụ. Tầê m hiêển thiụ cuả ầ ngườờ i luyêêụn cóê ng chầẳ ng
phầả i lầờ  thêể  hiêêụn cuả ầ tầê m chầế p trườó c? Nêên bêờn phầả i đóó ng
lầụ i. Thờờ i đầầ u khi thiêên muụ c móêụ t sóế  ngườờ i biụ đóó ng lầụ i cuữ ng
lầờ  chó hóụ  móêụ t cờ hóêụ i, khi hóụ  nhíờn đườụ c róữ  hóầăụ c khóê ng róữ ,
cóó  nhưữ ng luó c nhíờn thầếy,  cóó  nhưữ ng luó c nhíờn khóê ng thầếy,
chíónh lầờ  đầng cầảnh tíảnh hóụ , nhưng nhưữ ng ngườờ i đóó  khóê ng
ngóêụ  rầ, cuóế i cuờ ng đầữ  đóó ng lầụ i triêêụ t đêể . Cóó  ngườờ i quầả  thưụ c
lầờ  biụ thường [thiêên muụ c], biụ thường rầế t nghiêêm tróụ ng.

Đệ tử: Đắc chính quả và viên mãn, là ở tầng thứ nào?
Sư phuụ :  Vầế n đêầ  nầờy thíờ  tóê i  đầữ  giầả ng róầ i.  ‘Đầắ c chíónh

quầả ’, tờó i quầả  viụ Lầ Hầón thíờ lầờ  chíónh quầả  róầ i. Viêên mầữ n thíờ lầờ
tu luyêêụn kêế t thuó c, thóê ng thườờ ng đêể  nóó i đầữ  đầắ c chíónh quầả
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vầờ  đầữ  khầi cóê ng, chíónh lầờ  cầả  hầi đóầ ng thờờ i  tu luyêêụn kêế t
thuó c ầếy lầờ  ‘viêên mầữ n’.

Đệ tử: Sau này tu luyện như thế nào? Có gì khác với
người thường?

Sư phuụ : Vầễ n lầờ  phầả i ờả  nời ngườờ i thườờ ng mầờ  chiụu khóể
gióế ng như ngườờ i  thườờ ng. [Duờ ] chư viụ  đầữ  đầắ c quầả  viụ  Lầ
Hầón, nhưữ ng trêả  nhóả  vờó  vầể n nời ngườờ i thườờ ng cóó  khi cóờ n
mầụ  lyụ  chư viụ, víờ chư viụ vầễ n tu luyêêụn nời ngườờ i thườờ ng, vầễ n
cầầ n tiêếp tuụ c tóế ng khưó  cầó c tầê m cuả ầ chư viụ. Cóó  ngườờ i, ngườờ i
cóó  cầă n cờ rầế t cầó, nhưữ ng tầê m cuả ầ hóụ  đầữ  trườ  bóả  đi rầế t tóế t
róầ i, [vầêụ y] cóó  thêể  cầầ n chó chư viụ quầy lầụ i móêụ t lầầ n nưữ ầ. Tu
luyêêụn  thóê ng thườờ ng,  tu luyêêụn  chíónh thườờ ng,  [quầ] móêụ t
quầó  tríờnh lầờ  viêên mầữ n róầ i;  cóó  nhưữ ng ngườờ i lầờ  xuầế t hiêêụn
phầả n hóầ i lầụ i chó chư viụ, đêể  chư viụ phầả n hóầ i lầầ n hầi. Nêếu
chư viụ vầễ n tu lêên cầó nưữ ầ, [thíờ] quầy lầụ i lầầ n bầ; đầữ  tu quầ
hêế t róầ i, lầụ i phầả n hóầ i lầụ i đêể  chư viụ tu. Lầờ  tu tờó i cầó hờn nưữ ầ
mầờ , chíónh lầờ  sêữ  xuầế t hiêêụn vầế n đêầ  nầờy, chó nêên chư viụ vầễ n
cầầ n ờả  nời ngườờ i  thườờ ng mầờ  tu.  Nêếu như nóó i  chư viụ  tu
thầờ nh quầả  viụ  Lầ Hầó n róầ i,  khóê ng ầi cóờ n tầụ ó thầờ nh phiêần
tóầó i chó chư viụ nưữ ầ, nời ngườờ i thườờ ng ầi cuữ ng khóê ng gầêy
rầắ c róế i chó chư viụ nưữ ầ, chư viụ thóầó t ly hóầờ n cầả nh nầờy thíờ
lầờ m sầó tu đầêy! Nêếu như [sinh mêêụnh] tầụ ó phiêần phưó c chó
chư viụ khóê ng phầả i lầờ  ngườờ i thườờ ng, ờả  ngườờ i thườờ ng xuầế t
hiêêụn nhưữ ng viụ Phầêụ t, Bóầ  Tầó t, Lầ Hầón nầờ ó đóó , tờó i tầụ ó thầờ nh
phiêần tóầó i đêể  trườ  bóả  tầê m chầế p trườó c chó chư viụ, điêầu đóó  lầờ
khóê ng thêể  nầờ ó. Ngầy cầả  Sư phuụ  ần bầờ i cầó c viêêụ c phiêần tóầó i
chó chư viụ, ần bầờ i nhưữ ng sưụ  tíờnh đóó , ần bầờ i hêế t thầảy cầó c
nầụn, thíờ cuữ ng đêầu lầờ  lờụ i duụ ng ngườờ i thườờ ng tờó i lầờ m, ngườờ i
thườờ ng tờó i cần nhiêễu chư viụ, tầụ i hóầờ n cầả nh ngườờ i thườờ ng
mầờ  đêầ  cầó.
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Đệ tử:  Một số học viên tham gia lớp học rồi,  lại  đi
tham gia công pháp khác,  nhưng vẫn muốn tiếp tục tu
luyện Pháp Luân Đại Pháp thì làm thế nào?

Sư phuụ :  Lóầụ i  ngườờ i  nầờy  hóụ  thườờ ng  lầờ  ngóêụ  tíónh  cóó
phầầ n  kêóm,  nhưng  chuó ng  tầ  giầảng  tu  luyêêụn  lầờ  phầả i  tuyờ
duyêên.  Ngườờ i  tầ  muóế n  đầắ c,  thíờ  hóụ  hóụ c  Phầóp  Luầê n  Đầụ i
Phầóp, khóê ng ầi bầắ t hóụ  tờó i hóụ c; hóụ  cầả m thầếy Phầóp Luầê n Đầụ i
Phầóp khóê ng hầy,  thíờ  hóụ  khóê ng hóụ c  nưữ ầ.  Sầu nầờy hóụ  lầụ i
cầả m thầếy Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp lầờ  tóế t, thíờ hóụ  lầụ i tờó i hóụ c; vầêụ y
lầờ  cầó c viụ cóó  thêể  hóụ c thíờ cầó c viụ tờó i hóụ c lầờ  đườụ c róầ i. Cóó  thêể  tu
đườụ c hầy khóê ng lầờ  vầế n đêầ  cầó  nhầê n cuả ầ hóụ . Cóờ n nóó i đêến
viêêụ c cóó  thêể  tiêến vầờ ó nhóó m Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp chuó ng tầ ờả
đầêy  vầờ  trờả  thầờ nh đêêụ  tưả  chầên tu,  thíờ  chuó ng tầ cầầ n triụnh
tróụ ng nóó i vờó i hóụ : Cầó c viụ tu nời chuó ng tóê i đầêy, thíờ phầả i lầờ  tu
luyêêụn  đờn  nhầế t,  chuyêên  tầê m  tu  luyêêụn  Phầó p  Luầê n  Đầụ i
Phầóp, nêếu khóê ng cầó c viụ sêữ  chầẳ ng đầắ c đườụ c gíờ, cầó c viụ ờả  đầêy
luyêêụn lóầụ n khóê ng chuyêên nhầế t thíờ  vóê  duụ ng. Chuó ng tầ cóó
thêể  thiêêụn yó  giầả ng chó hóụ ,  đườ ng nóó i: Cầó c viụ  khóê ng đườụ c
luyêêụn  cóê ng nời chuó ng tóê i  đầêy.  Chuó ng tầ cuữ ng khóê ng cóó
quyêần lưụ c  gíờ,  khóê ng cóó  vóế n liêếng mêêụnh lêêụnh chó ngườờ i
khầó c, chíả  cóó  thêể  khuyêên ngườờ i tầ, khuyêến thiêêụn, khuyêến
thiêêụn.

Đệ tử: Tình huống mở các lớp ở các nơi, hình thế toàn
quốc của Pháp Luân Đại Pháp như thế nào?

Sư phuụ :  Hiêêụn  nầy [vêầ  viêêụ c]  mờả  lờó p  Phầóp  Luầê n  Đầụ i
Phầóp  [tóê i]  tầụ m thờờ i  đêầu  tườ  chóế i.  Nguyêên  nhầê n  tườ  chóế i
chíónh lầờ  hiêêụn nầy tóê i cóó  rầế t nhiêầu viêêụ c cầầ n xưả  lyó, sưụ  tíờnh vêầ
cầó c phường diêêụn đêầu cầầ n phầả i xưả  lyó. Cóờ n như nóó i vêầ  sầu
nầờy lầờ m thêế  nầờ ó, bầêy giờờ  cóờ n chưầ cóó  kêế  hóầụ ch. Đờụ i sầu
khi xưả  lyó  xóng, cầă n cưó  tíờnh huóế ng xưả  lyó  mầờ  quyêế t điụnh.
Nóó i vêầ  tíờnh huóế ng phầó t triêển cuả ầ Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp, tóê i
cóó  thêể  bầả ó chư viụ: Phầóp Luầên Đầụ i Phầó p chuó ng tầ hiêêụn nầy
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ngườờ i truyêần ngườờ i, hóụ c viêên hóụ c Phầó p Luầê n Đầụ i Phầóp cóó
sóế  ngườờ i đầữ  khầả  quần lầắ m, tóê i nóó i rầằ ng cóó  mầếy chuụ c vầụ n
róầ i. Lầờ  víờ móễ i khi tóê i tờó i móêụ t thầờ nh thiụ mờả  lờó p, thíờ đêầu cóó
ngườờ i tườ  cầó c thiụ,  huyêêụn điụầ phường tờó i, hầầ u như khóê ng
đêể  sóó t mầế t huyêêụn nầờ ó. Như thêế , hêễ  trờả  vêầ  thíờ hóụ  sêữ  truyêần
tờó i  truyêần lui, cưó  vầêụ y  mầờ  tiêếp tuụ c truyêần, chó nêên phầó t
triêển đầữ  rầế t nhầnh, sóế  ngườờ i rầế t nhiêầu róầ i. Hóầ  Bầắ c cóó  móêụ t
huyêêụn thầờ nh nóụ ,  tườ  hóầ i  đầầ u cóó  hầi ngườờ i  hóụ c,  hiêêụn giờờ
phầó t triêển đêến hờn nghíờn ngườờ i, nhưữ ng sưụ  viêêụ c như thêế
cóó  nhiêầu víó  duụ  lầắ m.  Cóó  [ngườờ i]  tờó i  luyêêụn ờả  điêểm luyêêụn
cóê ng, cóó  [ngườờ i] khóê ng tờó i luyêêụn ờả  điêểm luyêêụn cóê ng, rầế t
khóó  thóế ng kêê  cón sóế  cuụ  thêể .

Đệ tử: Người từng bị bệnh tâm thần và người bệnh
động kinh có thể luyện công hay không?

Sư  phuụ :  Tóê i  khuyêên  móụ i  ngườờ i,  đườ ng  đưầ  nhưữ ng
ngườờ i như thêế  tờó i điêểm luyêêụn cóê ng cuả ầ chuó ng tầ hóầăụ c lờó p
hóụ c cuả ầ chuó ng tầ, chư viụ xưả  lyó  khóê ng khêóó thíờ lầờ  tờó i phầó
hóầụ i Phầó p chuó ng tầ. Nêếu như hóụ  phầó t bêêụnh tầụ i lờó p hóầăụ c ờả
điêểm luyêêụn cóê ng chuó ng tầ, ngườờ i tầ đêầu sêữ  nóó i lầờ  luyêêụn
Phầóp  Luầê n  Đầụ i  Phầó p  mầờ  luyêêụn  thầờ nh  như  thêế ,  chư  viụ
chầẳ ng phầả i phầó  hóầụ i Phầó p chuó ng tầ sầó? Víờ thêế  chuó ng tầ lầờ
cóó  móêụ t  tiêần  đêầ :  Khóê ng  đườụ c  triụ  bêêụnh  chó  ngườờ i.  Mầờ
chuó ng tầ lầờ  cóó  móêụ t điêầu kiêêụn, [vờó i] ngườờ i tu luyêêụn chầê n
chíónh, nhưữ ng bêêụnh nhêụ  cuả ầ hóụ , ngầy luó c đóó  lầờ  cóó  thêể  giầả i
quyêế t chó hóụ . Ngườờ i mầắ c bêêụnh nầăụ ng, ngườờ i trêên thầê n thêể
mầng quầó  nhiêầu nhưữ ng thưó  bầế t hầả ó, chíả khi hóụ  cầả i biêến lóế i
nghíữ, thíờ mờó i đóêụ ng tờó i đườụ c, hóụ  móng muóế n tu luyêêụn thíờ
mờó i cóó  thêể  trườ  nghiêêụp chó hóụ .  Đường nhiêên, cóó  móêụ t  sóế
ngườờ i cóờ n chưầ nghíữ gíờ tờó i tu luyêêụn, mầờ  hóụ  đầữ  đườụ c đóêụ ng
tờó i róầ i, vườ ầ đóụ c sầó ch lầờ  hóụ  đầữ  đườụ c đóêụ ng tờó i róầ i. Tầụ i sầó?
Lầờ  víờ cầăn cờ cuả ầ hóụ  rầế t tóế t, hóụ  chíónh lầờ  đầó ng đườụ c [điêầu
ầếy], cầó i nầờy khóê ng thêể  rầêụ p khuóê n nhíờn nhầêụ n nghíờn trườờ ng
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hờụ p như móêụ t  đườụ c. [Chư viụ]  ờả  nhầờ  cóó  ngườờ i bêêụnh như
thêế , cầả m thầếy Đầụ i Phầóp lầờ  tóế t, thíờ bầả ó hóụ  hóụ c, chư viụ cóó  thêể
bầả ó  hóụ  hóụ c  ờả  nhầờ .  Chuó ng tóê i  cóó  lờờ i  nóó i  trườó c,  rầằ ng tóê i
cuữ ng  khóê ng  thêể  tuyờ  tiêêụn  giầả i  quyêế t  vầế n  đêầ  cuả ầ  ngườờ i
thườờ ng. Hóụ  cóó  thêể  tu hầy khóê ng, thíờ  phầả i xêm bầả n thầê n
hóụ ; hóụ  khóê ng thêể  tu, thíờ chư viụ đườ ng bầả ó hóụ  tu. Móêụ t khi
xuầế t hiêêụn vầế n đêầ  lầờ  sêữ  phầó  hóầụ i Đầụ i Phầóp, tóê i nầờ ó cóó  thêể
giầả i quyêế t nhưữ ng vầế n đêầ  đóó  cuả ầ ngườờ i thườờ ng? Tóê i khóê ng
triụ  chó hóụ , hóụ  đi cầó c nời gầêy kíóch đóêụ ng, nóó i  luyêêụn Phầóp
Luầê n Đầụ i Phầó p mầắ c bêêụnh tầê m thầầ n róầ i, Thầầy khóê ng chưữ ầ
triụ chó, hóụ  bầụ i hóầụ i [thầnh dầnh] tóê i. Duờ  sầó thíờ chuó ng tầ
cóó  lờờ i nóó i trườó c, ờả  lờó p hóụ c lầờ  khóê ng nhầêụ n, ờả  điêểm luyêêụn
cóê ng cuữ ng khóê ng đêể  hóụ  vầờ ó. Ngườờ i bêêụnh đóêụ ng kinh thóê ng
thườờ ng khóê ng cóó  vầế n đêầ . Trêên lờó p hóụ c chuó ng tóê i chưầ hêầ
minh xầó c đêầ  xuầế t  rầằ ng ngườờ i  bêêụnh đóêụ ng kinh lầờ  khóê ng
thêể  thầm giầ lờó p hóụ c tầêụ p.  Nhưng thườờ ng thíờ  nhầê n viêên
cóê ng tầó c cuả ầ chuó ng tóê i sêữ  khóê ng thíóch đêể  hóụ  vầờ ó, víờ khi hóụ
cóờ n chưầ cầả i biêến tư tườả ng, thíờ dêễ  phầó t bêêụnh. Thờờ i giần
phầó t bêêụnh dêễ  tầụ ó thầờ nh ầả nh hườả ng chó chuó ng tóê i. Ngườờ i
bêêụnh đóêụ ng kinh lầờ  khầó c vờó i ngườờ i bêêụnh tầê m thầầ n, víờ hóụ  lầờ
[móêụ t vầế n đêầ ] đờn nhầế t, chíả lầờ  tróng nầữ ó hóụ  cóờ n cóó  thưó  đóó ,
lầếy thưó  bầế t hầả ó đóó  rầ thíờ  sêữ  khóả i,  thóê ng thườờ ng lầờ  như
vầêụ y.

Đệ tử: ‘Đề cao chỉnh thể’ được lý giải thế nào?
Sư phuụ : ‘Đêầ  cầó chíảnh thêể ’ chíónh lầờ  đêầ  cầó móêụ t cầó ch

hóầờ n chíảnh. Chuó ng tầ tróng quầó  tríờnh tu luyêêụn, trêên thầê n
thêể  chư viụ thíờ tầế t cầả  cầó c thêể  sinh mêêụnh vầờ  cầó c sinh mêêụnh
thêể  dó chư viụ tu luyêêụn đêầu cuờ ng đêầ  cầó thêó chư viụ. ‘Điêầu
chíảnh chíảnh thêể ’ mầờ  chuó ng tóê i giầả ng, [lầờ ] chíảnh thêể  điêầu
chíảnh thầê n thêể  chó chư viụ, chó cầó c hóụ c viêên. ‘Đêầ  cầó chíảnh
thêể ’ chuả  yêếu lầờ  nóó i vêầ  viêêụ c tầê m tíónh chư viụ đầữ  lêên róầ i, cóê ng
cuả ầ chư viụ cuữ ng cầầ n lêên thêó, tưụ ầ như tóê i vườ ầ giầả ng. Như
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cóó  ngườờ i đêầ  xuầế t, víờ sầó khóê ng rầ kinh nguyêêụ t? Tầê m tíónh
chư viụ đầữ  lêên róầ i, cóê ng cuữ ng lêên thêó róầ i. Ngườờ i cóó  nghiêêụp
lưụ c quầó  lờó n [khi] điêầu chíảnh thầê n thêể , móêụ t bóêụ  phầêụ n khóê ng
lêên thêó, hóụ  cóó  thêể  cuữ ng sêữ  tuụ t hầêụ u, nghíữầ lầờ  đêầ  cầó chíảnh
thêể  ầếy, điêầu kiêêụn tiêên quyêế t ầắ t phầả i lầờ  đêầ  cầó tầê m tíónh. Nóó i
‘tóê i chíả lầờ  muóế n cầả i biêến thầê n thêể ’, ‘tóê i chíả lầờ  muóế n trầó nh
nầụ n’, thêế  vầễ n lầờ  khóê ng đườụ c, lầờ  víờ tu luyêêụn nêếu muóế n cầả i
biêến chư viụ, thíờ ầắ t phầả i bầắ t đầầ u tườ  tu tầê m tíónh. Khóê ng cóó
cầó i  cóê ng quyêế t  điụnh tầầ ng thưó  cầó thầế p,  nghíữầ  lầờ  nhưữ ng
thưó  vêầ  tầê m tíónh cầó thầếp cuả ầ chư viụ, thíờ chíả lầờ  nóó i chuyêêụn
quầê n sưụ  trêên giầếy [nóó i suóê ng] mầờ  thóê i.

Đệ tử: Một số học viên đặt [câu hỏi], ‘đối đãi như thế
nào về can nhiễu của ma đối với Đại Pháp?’

Sư phuụ :  [Tóê i]  bầả ó  móụ i  ngườờ i  nầờy,  chuó ng  tầ  truyêần
chíónh Phầóp mầờ  nêếu khóê ng cóó  ầi tờó i phầản đóế i, đóó  mờó i lầờ
chuyêêụn  lầụ !  Móụ i  ngườờ i  nghíữ  thưả  xêm,  hóê m  nầy  tóê i  nêếu
khóê ng lầờ m viêêụ c nầờy, thíờ tóê i lầờ  nhầờ n nhầữ  nhầế t. Chíónh víờ tóê i
lầờ m nhưữ ng viêêụ c nầờy chó chư viụ,  [chó nêên] nhưữ ng phiêần
tóầó i  mầờ  tóê i  gầăụ p  phầả i  ờả  đầêy vầờ  nhưữ ng phiêần tóầó i  chư viụ
đuụ ng phầả i, đêầu lầờ  trờả  ngầụ i Phầó p nầờy, khóê ng đêể  ngườờ i đầắ c
Phầóp. Cón ngườờ i đầữ  tờó i bườó c nầờy róầ i, muóế n đầắ c Phầóp, thíờ
chuó ng mầ kiầ mờó i lầờ  khóê ng chiụu, chuó ng muóế n ngầă n trờả
chư viụ.  Chuó ng nghíữ:  ‘Nhưữ ng gíờ  người nờụ  tầ,  tầ  vầễ n tíờm
người đóờ i hóầờ n trầả ,  người đầắ c Phầóp róầ i, nhưữ ng gíờ  nờụ  tầ
thíờ  lầờ m  sầó  đầêy?’  Chuó ng  cóờ n  hầêụ n  chư  viụ!  Nhầê n  tóế  cầó c
phường diêêụn đêầu cóó  móêụ t lóầụ i tầó c duụ ng ngầă n trờả . Nóó i trầắ ng
rầ, cuữ ng đêầu lầờ  bầả n thầê n cón ngườờ i tầụ ó thầờ nh, ngườờ i đêầu
cóó  nghiêêụp  lưụ c.  Quầó  khưó  Jêsus  giầả ng:  ‘Cón  ngườờ i!  Cầó c
người  lầờ  cóó  tóêụ i.’  ÔÔ ng  giầả ng  rầằ ng  ngườờ i  lầờ  cóó  tóêụ i,  nóó i
‘nghiêêụp’ thầờ nh ‘tóêụ i’, trêên thưụ c têế  cuữ ng lầờ  như thêế . Chíónh lầờ
víờ bầả n thầê n ngườờ i tườ ng lầờ m nhưữ ng sưụ  viêêụ c bầế t hầả ó mầờ  tầụ ó
thầờ nh nghiêêụp lưụ c, đóó  chầẳ ng phầả i lầờ  tóêụ i sầó? Chuó ng sêữ  gầêy
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tầó c duụ ng ngầă n trờả  trêên cầó c lóầụ i phường diêêụn. Chư viụ  đầữ
đầắ c chíónh Phầóp, vầêụ y đường nhiêên [chuó ng] phầả i cần nhiêễu
chư viụ,  chíónh lầờ  nguyêên nhầê n nầờy, dó đóó  chuó ng tầ đuụ ng
phầả i nhưữ ng sưụ  tíờnh đóó  thầảy đêầu lầờ  khầả ó nghiêêụm tầê m tíónh
chuó ng tầ. Cóó  ngườờ i sêữ  nóó i rầằ ng, hóụ c Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp
lầờ  khóê ng tóế t như thêế  nầờ ó đóó , hóầăụ c thêế  nầờy thêế  kiầ, chíónh
lầờ  đêể  xêm chư viụ cóó  thêể  kiêên điụnh yó  chíó hầy khóê ng, cóó  thêể
tườ  bầả n chầế t mầờ  nhầêụ n thưó c Phầó p hầy khóê ng. Chư viụ  vầễ n
chưầ nhầêụ n thưó c đườụ c Phầó p nầờy tườ  bầả n chầế t,  thíờ  chư viụ
lầờ m sầó tu? Khi chư viụ chưầ khầi ngóêụ , đêầu luóê n luóê n tóầ n
tầụ i móêụ t lóầụ i quần niêêụm như thêế  rầằ ng cóó  thêể  kiêên điụnh vầờ ó
Phầóp  hầy  khóê ng,  ờả  móê n  [phầó p]  nầờ ó  cuữ ng  như  thêế  cầả .
Nhưữ ng điêầu ờả  bầả n chầế t  mầờ  chư viụ  vầễ n khóê ng thêể  kiêên
điụnh, thíờ chư viụ cóờ n tu gíờ đầêy? Chó nêên hóụ  cóó  khầả ó nghiêêụm
vầờ  cần nhiêễu vêầ  phường diêêụn nầờy.

Chư viụ cói, khi mầờ  hêễ  tóê i mờả  lờó p hóụ c tầêụ p, bầả ó đầả m sêữ
cóó  rầế t nhiêầu lờó p hóụ c khíó cóê ng cuữ ng đóầ ng thờờ i mờả  rầ. Nêếu
tóê i khóê ng mờả  lờó p ờả  đóó  thíờ khóê ng cóó  nhiêầu chuyêêụn thêế , tóê i
hêễ  mầờ  mờả  lờó p thíờ  vêờó móêụ t cầó i lầêụ p tưó c rầế t nhiêầu tầờ  cóê ng
đêầu tờó i mờả  lờó p. Tầụ i sầó? Chíónh lầờ  Ngầờ i muóế n lầờ m viêêụ c nầờy,
thíờ  móêụ t  cầó ch ‘tường phuụ  tường thầờ nh’ hầẳ n lầờ  cóó  nhưữ ng
mầ đóó  muóế n thêó tờó i, cuữ ng lầờ  đầữ  ần bầờ i như thêế . Chíónh lầờ
đêể  xêm ngườờ i tầ vầờ ó cưả ầ nầờ ó, đầắ c chíónh Phầóp hầy lầờ  đầắ c
tầờ  phầó p; chư viụ lầờ  muóế n vầờ ó cưả ầ nầờ ó, chíónh xêm chư viụ.
Chầẳ ng  phầả i  giầả ng  rầằ ng,  ngườờ i  rầế t  khóó  tu,  chíónh  lầờ  cầần
phầả i như thêế  đóó , rầế t khóó  ầếy cuữ ng lầờ  cầần phầả i thêế , bờả i víờ
hêế t thầảy nhưữ ng gíờ cuả ầ chuó ng tầ đêầu lầờ  dó chíónh míờnh tầụ ó
thầờ nh. Mầờ  khóó  nầụn ầếy, tườ  tróng đóó  thêể  hiêêụn ngườờ i tầ vêầ
tầê m tíónh, ngóêụ ,  nguyêên nhầê n vêầ  cầó c phường diêêụn như cóó
thêể  đêầ  cầó hầy khóê ng, đóó  cuữ ng lầờ  tường phuụ  tường thầờ nh,
[hầữy] nhíờn nhầêụ n nhưữ ng viêêụ c nầờy móêụ t cầó ch biêêụn chưó ng, dó
đóó  hóụ  sêữ  cóó  cần nhiêễu.
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Chầẳ ng  hầụ n  như  ờả  Trườờ ng  Xuầê n  chuó ng  tầ  cóó  móêụ t
ngườờ i, ầnh tầ nóó i: ‘Tầ lầờ  Phầêụ t róầ i, cầó c viụ đườ ng thêó ngườờ i
khầó c hóụ c, tầ lầờ  thêế  nầờy thêế  kiầ’, cần nhiêễu cầó c lóầụ i phường
diêêụn, thầêụ m chíó sêữ  cóó  cầả  viêêụ c phầó  hóầụ i dầnh dưụ  cầó  nhầê n tóê i,
dó vầêụ y hầữy xêm chư viụ  nghê thêó hầy khóê ng, chư viụ tin
hầy khóê ng, chư viụ sêữ  như thêế  nầờ ó. Chuó ng sêữ  viêêụn tờó i thuả
đóầụ n đuả  cầó c phường diêêụn đêể  phầó  hóầụ i,  chíónh lầờ  đêể  dầó
đóêụ ng cầó i tầê m cuả ầ chư viụ, xêm chư viụ cóó  thêể  óể n hầy khóê ng?

Cóó  ngườờ i nóó i ‘tầ sêữ  vưữ ng tầê m tu chíónh Phầó p, tầ khóê ng
tin  nhưữ ng  thưó  cuả ầ  người’.  Kyờ  thưụ c  rầế t  nhiêầu  hóụ c  viêên
chuó ng tầ đầữ  thêể  nghiêêụm đườụ c uy lưụ c cuả ầ Phầóp, hờn nưữ ầ
biêến hóầó  cuả ầ tưụ  thầê n rầế t lờó n, cuữ ng minh bầụ ch đầụ ó lyó  mầờ
tóê i  giầả ng rầ nầờy.  [Thêế  mầờ ]  hóụ  vầễ n khóê ng óể n, đầêy chầẳ ng
phầả i  vầế n đêầ  ngóêụ  tíónh ư, ngóêụ  tíónh chíónh lầờ  quầó  thầế p mầờ ,
chíónh lầờ  đầụ ó lyó  nầờy. Chó nêên nhưữ ng cần nhiêễu ầếy, tóê i nóó i
rầằ ng đóó  lầờ  chíónh thườờ ng. Tu luyêêụn chíónh lầờ  như sóó ng lờó n
cuóế n cầó t đi, cầó t đêầu biụ sầờ ng lóụ c đi, cóờ n lầụ i thíờ mờó i lầờ  vầờ ng
kim. Cóó  thêể  cóờ n lầụ i bầó nhiêêu vầờ ng, đóó  chíónh lầờ  xêm bầả n
thầê n móụ i ngườờ i tu luyêêụn thêế  nầờ ó.

Đệ tử: Liên quan tới tài liệu tuyên truyền Pháp Luân
Đại  Pháp nên chăng làm nhiều hơn,  để  tuyên truyền ở
điểm luyện công?

Sư phuụ : Tuyêên truyêần cuả ầ Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp chuó ng
tầ,  [vầờ ]  tóầờ n  thêể  phường  phầóp  truyêần  cóê ng,  đêầu  khầó c
phường phầóp tuyêên truyêần cuả ầ  cầó c  móê n khíó  cóê ng hiêêụn
nầy.  Cóó  lêữ  móụ i  ngườờ i  đêầu  thầếy  róầ i,  chuó ng  tầ  khóê ng hêầ
khóầ trường phóó ng đầụ i viêêụ c nầờ ó đóó , cuữ ng khóê ng cóó  đêm
gíờ  đóó  rầ tầê ng bóế c lêên, khóê ng hêầ  cóó  chuyêêụn như thêế . Cầó c
khíó cóê ng sư khầó c nêếu chưữ ầ triụ tóế t móêụ t bêêụnh nhầê n, thíờ hóụ
liêần tuyêên truyêần rầế t ghêê , đêến tầêụ n luó c hóụ  tuyêên dường tờó i
mưó c  khóê ng  ầi  nghê  nưữ ầ  mờó i  thóê i.  Chuó ng  tầ  khóê ng  cóó
chuyêêụn đóó , hóụ c viêên chuó ng tầ tờó i hầờ ng chuụ c vầụ n ngườờ i, hóụ
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đêầu khóê ng cóờ n bêêụnh nưữ ầ, mầờ  chuó ng tầ cuữ ng khóê ng nóó i gíờ,
khóê ng đêầ  cầêụ p tờó i nhưữ ng viêêụ c đóó . Tầế t nhiêên vầờ ó thờờ i đầầ u,
móụ i ngườờ i đóụ c thầếy móêụ t sóế  bầờ i tin trêên bầó ó. Tầụ i sầó? Víờ
thờờ i kyờ  đầầ u, chuó ng tầ lầờ  xuầế t hiêêụn quầ híờnh thưó c khíó cóê ng
thóê ng thườờ ng, [nêếu] lầêụ p  tưó c  liêần giầảng cầó đêến thêế ,  thíờ
ngườờ i tầ khóê ng tiêếp thu nóể i. Dó đóó  chuó ng tầ cuữ ng đi quầ
quầó  tríờnh sờ bóêụ  dầầ n dầầ n đêể  ngườờ i tầ nhầêụ n thưó c. Như móụ i
ngườờ i  biêế t,  khi  chuó ng  tầ  mờả  lờó p  thờờ i  đầầ u  tầụ i  Trườờ ng
Xuầê n, tóê i giầả ng cuữ ng lầờ  rầế t cầó, nhưng, vầễ n lầờ  luóê n miêêụng
nóó i vêầ  khíó cóê ng. Cóờ n chuó ng tầ ngầờy nầy, víờ đầữ  truyêần cóê ng
lêên tầầ ng thưó  cầó róầ i, chíónh lầờ  khóê ng giầả ng nhưữ ng điêầu đóó
nưữ ầ, đóó  cuữ ng lầờ  móêụ t quầó  tríờnh dầầ n dầầ n đêể  ngườờ i tầ nhầêụ n
thưó c.

Đệ tử: “Motor City” là cơ quan có trên 10 vạn công
nhân viên chức, [chúng ta ở đó] khai triển không tốt thì
làm thế nào?

Sư phuụ : Phầó p Luầê n Đầụ i Phầóp chuó ng tầ, tầụ i nhầờ  mầóy óê -
tóê  nầờy nguyêên luó c đầầ u triêển khầi khầó  tóế t.  Móụ i ngườờ i cóó
thêể  đầữ  biêế t đêến nhưữ ng mầ kiầ, chuó ng cần nhiêễu rầế t ghêê
gờó m, đóó  chíónh lầờ  mầ róầ i. Nhưng chuó ng tầ đầữ  giầả ng, nhưữ ng
sưụ  viêêụ c  nầờy  lầờ  tường  phuụ  tường  thầờ nh;  cóó  bầó  nhiêêu
ngườờ i  cóó  thêể  tu,  cóó  bầó  nhiêêu  ngườờ i  khóê ng  thêể  tu,  ầếy
chíónh lầờ  nhíờn xêm ngườờ i tầ [thêế  nầờ ó]. Nóó i rầằ ng khóê ng cóó
cần nhiêễu, đóó  lầờ m sầó cóó  thêể ; nóó i như khóê ng ầi cần nhiêễu,
thêế  chầẳ ng phầả i chư viụ tu quầó  dêễ  dầờ ng róầ i?! Đườờ ng lờó n kiầ
bíờnh thầả n bầằ ng phầẳng thêế , cưó  tu lêên, khóê ng cóó  nầụ n gíờ, thíờ
đóó  đầê u phầả i tu luyêêụn, phầả i vầêụ y khóê ng? Cóó  mầ nầụ n mờó i cóó
thêể  nhíờn xêm ngườờ i tầ cóó  thêể  tu hầy khóê ng, mờó i cóó  thêể
tóế ng khưó  cầó c lóầụ i tầê m chầếp trườó c cuả ầ cón ngườờ i. Nhưng
mầ nầờy xầó c thưụ c rầế t lầờ  lờó n, chuó ng gầêy rầ tầó c hầụ i rầế t tó lờó n,
huyả  móêụ t lóê  rầế t nhiêầu ngườờ i, tầó c hầụ i gầêy rầ đầữ  vườụ t quầó  tầó c
hầụ i  cuả ầ nhưữ ng mầ thóê ng thườờ ng. Nhưữ ng viêêụ c nầờy thíờ  ờả
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tầầ ng thưó  rầế t cầó đêầu biêế t cầả , cầó c sinh mêêụnh cầó cầế p cuữ ng
đêầu biêế t. Xưả  lyó  như thêế  nầờ ó? Víờ cóó  móêụ t sóế  viêêụ c cầầ n tóê i gầêụ t
đầầ u [chầế p thuầêụ n], tóê i muóế n lưu móêụ t lầầ n cờ hóêụ i chó ngườờ i
tầ.  Nhưng xêm  rầ  cờ  hóêụ i  ầếy  lầờ  khóê ng  thêể  lưu lầụ i  nưữ ầ,
tường lầi ngườờ i hóụ c Đầụ i Phầó p ờả  nhầờ  mầóy óê -tóê  nầờy cuữ ng
nhầế t điụnh sêữ  nhiêầu lêên.

Đệ tử: Một số học viên đã chuẩn bị tham gia lớp học,
nhưng mãi vẫn không thể tham gia, học viên của các điểm
luyện công sáng sớm và chiều muộn thì làm thế nào?

Sư phuụ : ‘Móêụ t  sóế  hóụ c viêên đầữ  chuầể n biụ  thầm giầ lờó p
hóụ c’, ngầy cầả  nêếu tóê i tiêếp tuụ c lầờ m lờó p hóụ c nầờy, thíờ cóó  mờả
10 nầă m nưữ ầ vầễ n cóó  ngườờ i ‘chuầển biụ thầm giầ’. Chuó ng tầ cóó
nhiêầu hóụ c viêên cuữ  như thêế  nầờy, cóờ n cóó  sầó ch, bầă ng tiêếng vầờ
bầă ng híờnh cuả ầ tóê i, đêầu cóó  thêể  cóó  tầó c duụ ng truyêần bầó  Phầó p
nầờy vầờ  hóầó  đóêụ  ngườờ i. Kyờ  thưụ c móụ i ngườờ i đầữ  cóó  tầó c duụ ng
cuả ầ lưụ c lườụ ng chuả  lưụ c róầ i, đầăụ c biêêụ t tróng quầữ ng thờờ i giần
nầờy, chư viụ bầả ó đầả m đầữ  lầờ  chuả  lưụ c róầ i. Khóê ng cầầ n tóê i trưụ c
tiêếp truyêần [hóụ ] cuữ ng cóó  thêể  đầắ c [Phầó p], phầả i vầêụ y khóê ng?
Đầữ  lầờ  như vầêụ y, tóê i nghíữ rầằ ng móụ i ngườờ i chuó ng tầ hầữy lầờ m
thêêm móêụ t chuó t cóê ng tầó c vêầ  phường diêêụn nầờy, trờụ  giuó p hờn
nưữ ầ nhưữ ng ngườờ i khầó c, nhầế t lầờ  ngườờ i tầ lầờ  tờó i hóụ c ờả  điêểm
luyêêụn  cóê ng,  tóê i  nóó i  rầằ ng cầó c  phuụ  đầụ ó  viêên cầờ ng nêên cóó
trầó ch nhiêêụm hờn nưữ ầ. Trầó ch nhiêêụm chư viụ khóê ng nhóả  đầê u,
chờó  cói đóó  như lầờ  tầêụ p hờụ p móụ i ngườờ i móêụ t cầó ch đờn giầản,
hầữy  gầắ ng sưó c  líữnh hóêụ i  Phầó p,  hóụ c  Phầó p nhiêầu hờn,  nầắ m
vưữ ng thêêm móêụ t sóế  điêầu.

Cóờ n móêụ t điêểm nưữ ầ mầờ  tóê i cầầ n đầăụ c biêêụ t đêầ  xuầế t rầ, tầụ i
cầó c  điêểm  luyêêụn  cóê ng  chuó ng  tầ,  phầờ m lầờ  xuầế t  hiêêụn  lóầụ i
ngườờ i gầêy rầắ c róế i, xuầế t hiêêụn thiêên sầi, thầầ n hóầ n điêên đầả ó,
thíờ  đêầu lầờ  luyêêụn lóầụ i cóê ng khầó c, khóê ng cóó  vưó t bóả  nhưữ ng
truy cầầ u khầó c, điêầu nầờy lầờ  khầẳ ng điụnh, tuyêêụ t đóế i khóê ng sầi
nhầầ m chuó t nầờ ó đầê u. Phầờ m lầờ  ngườờ i như thêế  thíờ 100% lầờ
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đầữ  luyêêụn thưó  khầó c, hóầăụ c ờả  nhầờ  cuó ng cầó i gíờ đóó  khầó c, chưầ
hêầ  buóê ng bóả ,  đóó  lầờ  móêụ t.  Móêụ t  nưữ ầ lầờ  Phầóp Luầê n đầữ  biêến
híờnh, cuữ ng lầờ  luyêêụn lầễ n vờó i cóê ng phầó p khầó c, hóầăụ c đầữ  lầễ n
vầờ ó tróng yó  thưó c.  Vêầ  hầi lóầụ i  tíờnh huóế ng nầờy tóê i  cóó  thêể
giầả ng chó móụ i ngườờ i rầằ ng, đầả m bầả ó rầằ ng chíónh lầờ  dó tíờnh
huóế ng ầếy tầụ ó thầờ nh, chíả cóó  hầi lóầụ i tíờnh huóế ng nầờy lầờ  Phầó p
thầê n cuả ầ  tóê i  thóê ng thườờ ng sêữ  khóê ng quầả n.  Víờ  hóụ  luyêêụn
cóê ng khầó c, hóụ  luyêêụn tầụ p lầễn vầờ ó, hóụ  khóê ng phầả i ngườờ i cuả ầ
Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp chuó ng tầ, Phầó p thầê n cuả ầ tóê i khóê ng
quầả n hóụ ,  cuữ ng khóê ng cầếp Phầó p chó hóụ .  Nhưữ ng mầ lóầụ n
bầó t nhầó ó kiầ nhíờn thầếy hóụ  bầắ t đầầ u luyêêụn Phầóp Luầên Đầụ i
Phầóp, thíờ  đường nhiêên tờó i ‘chầă m sóó c’ hóụ , lầờ m hầụ i hóụ , hóụ
thíờ  thầầ n hóầ n  điêên đầả ó,  khóê ng chườ ng sêữ  phầó  hóầụ i  Phầó p
Luầê n Đầụ i Phầó p, sêữ  xuầế t hiêêụn vầế n đêầ  nầờy. Cóó  ngườờ i chíónh lầờ
nhầế t tầê m luyêêụn Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp, nhưng tróng yó  niêêụm
cuả ầ hóụ  hóầăụ c tróng đóêụ ng tầó c cưó  lầờ  muóế n cóó  cầả m thuụ  cầả m
thuụ  cuả ầ bầả n thầê n, thêêm vầờ ó móêụ t chuó t gíờ  đóó  khầó c. Trườó c
đầêy tườ ng luyêêụn cóê ng khầó c vầờ  cóó  chuó t  cầả m giầó c,  lầầ n nầờy
luyêêụn Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp róầ i, khóê ng cóờ n lóầụ i cầả m giầó c đóó
nưữ ầ. Hóụ  vầễ n lầờ  muóế n cầả m giầó c, đóó  chầẳ ng phầả i chầế p trườó c
truy cầầ u sầó, hóụ  hêễ  thêêm vầờ ó nhưữ ng thưó  nguyêên cuả ầ hóụ  tườ
trườó c, thíờ Phầóp Luầê n sêữ  biêến híờnh, phầóp [cuả ầ hóụ ] sêữ  xuầế t
hiêêụn vầế n đêầ , bầả ó đầả m sêữ  lầờ  như vầêụ y.

Đệ tử: Ý nghĩa chân chính của đời người phải chăng
là để sống được tốt hơn?

Sư phuụ : Cóó  ngườờ i vầễ n cóờ n lóế i nghíữ như vầầy, nóó i rầằ ng
‘Míờnh tu thầờ nh Phầêụ t  đêể  lầờ m gíờ?’  [Điêầu đóó ]  nóó i  lêên rầằ ng
nhầêụ n thưó c vêầ  Phầêụ t rầế t kêóm, nóó i ‘Tu Phầêụ t cóó  tầó c duụ ng gíờ
chưó ?’ Chư viụ chờó  cườờ i, hóụ  quầả  thưụ c khóê ng biêế t mầờ . Víờ sầó
tu Phầêụ t? Móêụ t lầờ  víữnh viêễn bầả ó [tríờ] thầê n ngườờ i; hầi lầờ  víữnh
viêễn khóê ng chiụu khóể , víữnh viêễn myữ  hầả ó. Móêụ t đờờ i ngườờ i rầế t
tầụ m vầờ  ngầắ n,  bầả ó  truụ  đườụ c  thầê n ngườờ i  lầờ  móêụ t  phường
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diêêụn; ngóầờ i rầ hóụ  khóê ng chiụu khóể , nời sinh rầ sinh mêêụnh
cuả ầ chư viụ lầờ  khóê ng giần rầế t cầó cuả ầ vuữ  truụ . [Chư viụ] tờó i tườ
khóê ng giần vuữ  truụ ,  nguyêên bầả n đầăụ c  tíónh lầờ  thiêêụn lường.
Chíónh víờ  tưụ  míờnh biêến thầờ nh khóê ng tóế t nưữ ầ, tườ ng bườó c
tườ ng bườó c rời xuóế ng đầêy, chíónh lầờ  đầng đờụ i huyả  diêêụ t róầ i,
hóụ  lầờ  móêụ t quầó  tríờnh như thêế . Muóế n nóó i quầy vêầ  đóó  đêể  lầờ m
gíờ? Nời mầờ  chư viụ thầêụ t sưụ  đườụ c sinh rầ lầờ  ờả  khóê ng giần
cầó tầầ ng, nời đóó  mờó i lầờ  tóế t đêụp nhầế t, chư viụ lầờ  nêên ờả  nời
ầếy.

Duờ ng lờờ i cuả ầ Đầụ i Giầó c Giầả  mầờ  nóó i thíờ chíónh lầờ  tưụ ầ như
cón ngườờ i  đêầu  rời  vầờ ó  đầầ m lầầy  cầả  róầ i,  ờả  đầêy  mầờ  chời
nghiụch  buờ n  đầế t.  Nhưng khi  ngườờ i  tầ  tờó i  [cóữ i  nầờy]  đêầu
gióế ng nhầu, cóờ n cầả m thầếy tóế t lầắ m. Ngườờ i tầ đêầu cầả m thầếy
rầế t  tóế t,  ờả  nời buờ n nhầữ ó mầờ  lầă n quầ lầă n lầụ i,  hóụ  cóờ n cầả m
thầếy rầế t thóầả i mầó i, rầế t lầờ  tóế t. Chuó ng tầ lầếy móêụ t víó duụ , đầêy
khóê ng phầả i lầờ  mầụ  lyụ  cón ngườờ i; chầẳ ng hầụ n nóó i cón hêó, nóó
nguả  tróng óể  hêó, cầả  phầên vầờ  nườó c tiêểu lầễ n lóêụ n tróng đầó m
buờ n ầếy, nhưng ờả  cầả nh giờó i cuả ầ nóó  mầờ  cầả m giầó c, nóó  cầả m
thầếy rầế t lầờ  tóế t. Cón ngườờ i ờả  cầả nh giờó i nầờy đầêy, móêụ t khi hóụ
thầă ng hóầ lêên trêên,  hóụ  ngóầả nh đầầ u lầụ i  cói thíờ  quầả  thưụ c
khóê ng sầó nhíờn nóể i  nưữ ầ,  chíónh lầờ  đầụ ó  lyó  nầờy.  Ngườờ i  tầ
thuyêế t rầằ ng cón ngườờ i ờả  ngườờ i thườờ ng chíónh lầờ  lầă n lóêụ n
tróng buờ n, nời nầờ ó cuữ ng rầế t dờ bầể n, chíónh lầờ  yó  tưó  đóó . Tầụ i
hóầờ n cầả nh khóê ng sầụ ch sêữ  nầờy hóụ  cóờ n cầả m thầếy míờnh sầụ ch
sêữ  hờn ngườờ i  khầó c chuó t nầờ ó thíờ  thầếy tóế t  hờn chuó t nầếy,
trêên thưụ c têế  cuữ ng chầẳng quầ lầờ  duờ ng nườó c buờ n mầờ  tầểy cầó i
thầê n thêể  nhuóế m đầầy buờ n đầế t mầờ  thóê i, tóê i nóó i rầằ ng cuữ ng
chầẳ ng sầụ ch sêữ  hờn lầờ  bầó.

Đệ tử: Ý nghĩa chân chính của đời người phải chăng
là tu luyện cho tốt, biến thành Phật?

Sư phuụ :  Khóê ng phầả i  ‘biêến thầờ nh Phầêụ t’,  mầờ  lầờ  ‘phầả n
bóể n quy chầê n’. Tu luyêêụn xóng xuóê i, quầy trờả  vêầ , đầêy lầờ  yó
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nghíữầ chầên chíónh, tườ  sinh mêêụnh cầó cầế p mầờ  nhíờn thíờ  lầờ
như vầêụ y  đóó .  Nhưng chư viụ  ờả  nời ngườờ i thườờ ng mầờ  hóả i
thầầy giầó ó ờả  trườờ ng hóụ c nời ngườờ i thườờ ng chư viụ, thíờ  hóụ
cóó  lêữ  sêữ  khóê ng trầả  lờờ i  chư viụ  như vầêụ y.  Víờ  ngườờ i thườờ ng
quầó  cói tróụ ng nhưữ ng viêêụ c nời ngườờ i thườờ ng, víờ hóụ  khóê ng
nhíờn thầếy nhưữ ng chầên tườó ng kiầ cuả ầ vuữ  truụ . Biụ trầờ n đầầy
bờả i tri thưó c truyêần tườ  phường Tầêy, hiêêụn nầy nhầê n lóầụ i [tư
tườả ng] quầó  tuyêêụ t  đóế i róầ i, hờn nưữ ầ cầờ ng ngầờy khiêến cón
ngườờ i vầêụ t chầế t hóầó . Lầếy lyó  luầêụ n hiêêụn hưữ u đêể  đó lườờ ng tầế t
cầả , nhầê n lóầụ i cầờ ng ngầờy cầờng sầ lầầy têêụ  hầụ i hờn vầờ ó ngườờ i
thườờ ng nầờy.

Đệ tử:  Trong mộng chạy khắp nơi  tìm nhà vệ sinh,
[cuối cùng] tìm được một nơi cũng khá dễ dàng, tỉnh dậy
thì đã tiết ra rồi?

Sư phuụ :  Lầếy  móêụ t  víó  duụ  nầờy  chó móụ i  ngườờ i.  Nuó i  Vóữ
Đầng lầờ  nời tu luyêêụn cuả ầ Chầê n Vóữ  tưó c lầờ  Huyêần Vuữ , Huyêần
Vuữ  Đầụ i Đêế  mầờ  Đầụ ó giầ giầả ng. Tầụ i nuó i Vóữ  Đầng thầếy đườụ c
móêụ t cầê u chuyêêụn tu luyêêụn cuả ầ Huyêần Vuữ , kêể  vêầ  quầó  tríờnh tu
luyêêụn  cuả ầ  óê ng,  mầờ  tróng đóó  cóó  móêụ t  đóầụ n  miêêu  tầả  cầê u
chuyêêụn nầờy cuả ầ óê ng. ÔÔ ng tu luyêêụn rầế t nhiêầu nầă m róầ i, hầẳn
lầờ  trêên 40 nầă m, óê ng đầữ  tu luyêêụn tờó i tầầ ng thưó  rầế t cầó róầ i.
Móêụ t hóê m tróng móêụ ng, mầ tờó i cần nhiêễu óê ng tróng huyêễn
cầả nh, cuữ ng lầờ  hóầó  thầờ nh myữ  nưữ , cuữ ng lầờ  khóê ng mầăụ c chuó t
gíờ. Kêế t quầả  khi mêê  mần óê ng khóê ng thuả  truụ  vưữ ng, óê ng đầữ
đóêụ ng tíờnh. Sầu viêêụ c đóó  óê ng tưó c giầêụ n, vầờ  rầế t hóế i hầêụ n, óê ng
nghíữ rầằ ng tu luyêêụn cuả ầ míờnh liêêụu cóờ n hy vóụ ng khóê ng? Đầữ
tu bầó nhiêêu nầă m như thêế  mầờ  móêụ t viêêụ c nhóả  cuữ ng khóê ng
thầờ nh,  vầễ n  khóê ng  giưữ  vưữ ng  tầê m  cuả ầ  míờnh,  tróng  tầê m
khóê ng chiụu đườụ c, tróng cờn giầêụ n dưữ  đầữ  xuóế ng nuó i. Xuóế ng
nuó i đườụ c nưả ầ đườờ ng, tróê ng thầếy móêụ t cuụ  bầờ  đầng ờả  đóó  mầờ i
kim,  duờ ng  móêụ t  quê  sầắ t  mầờ i  thầờ nh  kim.  Cóó  lêữ  bầếy  giờờ
ngườờ i cóể  đầụ i đêầu lầờ  duờ ng cầó ch mầờ i kim như vầêụ y.
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‘Nầờy’, óê ng hóả i bầờ  lầữ ó: ‘Sầó bầờ  duờ ng thầnh sầắ t tó như
thêế  đêể  mầờ i kim?’ Bầờ  cuụ  nóó i vờó i óê ng: ‘Lầê u róầ i tầế t nhiêên sêữ
mầờ i thầờ nh kim.’ Chầê n Vóữ  mầóy đóêụ ng tầê m móêụ t cầó i. Luó c nầờy
bầờ  cuụ  luó c mầờ i kim thíờ đóể  nườó c vầờ ó tróng bầó t, nườó c đầữ  đầầy
róầ i, mầờ  bầờ  vầễ n đóể  vầờ ó. ÔÔ ng bêờn nóó i vờó i bầờ  lầữ ó: ‘Nườó c trầờ n
cầả  rầ róầ i.’ Bầờ  nóó i: ‘Đầầy thíờ tưụ  nhiêên sêữ  trầờ n rầ thóê i.’ Bầờ  nầờy
trêên thưụ c têế  lầờ  điêểm hóầó  chó óê ng, yó  cuả ầ bầờ  ầếy lầờ  nóó i vờó i
óê ng: ‘[Lầờ ] móêụ t ngườờ i tróng quầó  tríờnh tu luyêêụn, óê ng chờó  cói
tróụ ng điêầu ầếy quầó . Móêụ t lầầ n chưầ lầờ m tóế t, thíờ lầầ n sầu lầờ m
chó tóế t.’ Lầờ  víờ [thầê n] thêể  ngườờ i đêầu cóó  bầả n nầăng, đầầy róầ i
thíờ nóó  tiêế t rầ. Bầờ  lầữ ó lầờ  điêểm hóầó  cầó i yó  đóó  chó óê ng. Nhưng
ờả  đầêy lầờ  kêể  cầê u chuyêêụn nầờy như thêế , cuữ ng khóê ng đầầy đuả
lầắ m, xêm rầ cuữ ng khóê ng đíóch xầó c như thêế  lầắ m. Nhưng tóê i
bầả ó móụ i ngườờ i, sưụ  viêêụ c nầờy cuữ ng cóó  thêể  lầờ  như thêế . Chíónh
lầờ  như tờờ  giầếy vườ ầ viêế t đầêy cuữ ng cóó  thêể  lầờ  chuyêêụn như vầêụ y.

Đệ tử: Mỗi khi [con luyện công] trạm trang hoặc ngồi
bàn toạ, tiến nhập vào trạng thái luyện công, thì lập tức
không muốn luyện nữa, dừng [luyện] thì sau đó hối hận?

Sư phuụ : Đóó  chíónh lầờ  cần nhiêễu cuả ầ tưụ  tầê m sinh mầ,
tầê m ngườờ i thườờ ng chíónh lầờ  cóó  thêể  sinh mầ (cần nhiêễu cuả ầ
nghiêêụp lưụ c tư tườả ng). Đóó  lầờ  víờ sầó? Lầờ  víờ nhưữ ng vầêụ t chầế t
tư tườả ng bầế t hầả ó trườó c đầêy tườ ng sinh rầ tróng tầê m, tróng
tư tườả ng chư viụ đêầu khờả i tầó c duụ ng gầêy xung đóêụ t. Chư viụ
mầờ  tu tóế t thíờ chuả ng vầêụ t chầế t xầế u đóó  sêữ  tiêêu diêêụ t, chó nêên
chuó ng khóê ng chiụu, chuó ng chíónh lầờ  khóê ng đêể  chư viụ luyêêụn.
Tầụ i sầó chư viụ luyêêụn cóê ng cưó  dầó đóêụ ng? Tróng tư tườả ng
nghíữ: ‘Thóê i khóê ng luyêêụn nưữ ầ, khóể  thêế .’ Tóê i bầả ó chư viụ nầờy,
cầó i tư tườả ng đóó  lầờ  cóó  nguyêên nhầên, khóê ng phầả i lầờ  cóó  mầ
bêên ngóầờ i cần nhiêễu thíờ lầờ  cóó  mầ ờả  tưụ  thầê n cần nhiêễu. Bờả i
víờ vầêụ t chầế t bầế t hầả ó kiầ đầng khờả i tầó c duụ ng, bầế t kêể  vầêụ t chầế t
nầờ ó đêầu lầờ  linh thêể  ờả  khóê ng giần khầó c.
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Tóê i chầẳ ng phầả i tườ ng giầả ng lờờ i nầờy sầó, chư viụ muóế n
hóầờ n thầờ nh tu luyêêụn thíờ phầả i tiêêu diêêụ t chuó ng, đêm chuó ng
diêêụ t đi thíờ  chư viụ mờó i cóó  thêể  tu xóng, chư viụ mờó i cóó  thêể
tóế ng khưó  nhưữ ng tư tườả ng xầế u. Cóó  nhưữ ng ngườờ i ngóầ i đầả
tóầụ  khóê ng nhầêụ p tíữnh đườụ c,  cầó c niêêụm đầầ u cưó  mầữ i  ầờ ó rầ,
chíónh lầờ  víờ chư viụ cóó  cầó i vầêụ t chầế t kiầ tóầ n tầụ i. Chuó ng cuữ ng lầờ
‘sóế ng’, chuó ng chíónh lầờ  sinh rầ trườó c đầêy tróng tư tườả ng
chư viụ, dó đóó  chuó ng khờả i tầó c duụ ng cần nhiêễu. Chư viụ mầờ
tu tóế t, chuó ng sêữ  biụ tiêêu diêêụ t, cầờ ng ngầờy biụ diêêụ t cóờ n cầờ ng íót,
cuóế i cuờ ng tiêêu diêêụ t tóầờ n bóêụ , vầêụ y chuó ng cầm chiụu ư? Chư viụ
tu luyêêụn, chuó ng bêờn cần nhiêễu.

Cóó  nhưữ ng tư tườả ng tróng đóó  cóờ n lầă ng mầụ  Sư phuụ , mầụ
lyụ  Đầụ i Phầóp chuó ng tầ. Nhưng [chư viụ] nhầế t điụnh cầầ n phầên
biêêụ t róữ , đóó  khóê ng phầả i lầờ  chuả  yó  thưó c chư viụ muóế n mầụ  lyụ,
mầờ  lầờ  chuả ng vầêụ t chầế t xầế u nghiêêụp tư tườả ng kiầ phầả n ầó nh
vầờ ó tróng tư tườả ng chư viụ mầờ  thầờ nh. Hêễ  khi xuầế t hiêêụn vầế n
đêầ  nầờy thíờ  cầầ n lầêụ p tưó c tầểy chầy chuó ng! Chuả  yó  thưó c nhầế t
điụnh phầả i mầụ nh mêữ , ‘khóê ng đêể  chó luyêêụn tầ cưó  luyêêụn’, bầờ i
trườ  chuó ng. Như thêế  thíờ, Phầóp thầê n cuả ầ tóê i thầếy chư viụ tư
tườả ng rầế t  kiêên điụnh, thíờ  sêữ  giuó p  chư viụ  tiêêu trườ  đầụ i  bóêụ
phầêụ n, chó nêên chư viụ cóó  thêể  nghiêêụm như vầêụ y.

Đệ tử: Tầng thứ luyện công là đã được định rồi, nhưng
mà ‘Đại Pháp vô biên’, vẫn có thể tu thành Đại Phật cao
thâm phải chăng là nói rằng người ấy tu tới tầng thứ đó
rồi, chẳng hạn tới La Hán rồi bèn phát nguyện lại tu luyện
nữa?

Sư phuụ : Móêụ t ngườờ i tu tờó i quầả  viụ Lầ Hầó n róầ i, nguyêên
bần đầầ u điụnh rầ viêên mầữ n [tầụ i] quầả  viụ  Lầ Hầó n, [róầ i] nóó i
‘Khóê ng đườụ c, míờnh cóờ n tu lêên cầó hờn’. Chư viụ  nêếu quầả
thưụ c cóó  nầă ng lưụ c đóó , thíờ chư viụ lầụ i phầó t nguyêêụn, cóờ n cóó  thêể
tu lêên cầó hờn. Quầó  khưó  tườ ng cóó  như thêế , nhưng khóê ng
gầăụ p nhiêầu. Víờ sầó khóê ng gầăụ p nhiêầu? Víờ thóê ng thườờ ng khi
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ần bầờ i chó ngườờ i tu luyêêụn, tầầ ng thưó  đườụ c ần bầờ i đầữ  lầờ  cầă n
cưó  thêó tíờnh huóế ng cuả ầ tưụ  thầê n hóụ  mầờ  ần bầờ i, cầó c chuả ng
vầêụ t chầế t bầó nhiêêu lầờ  dó nầă ng lưụ c chiụu đưụ ng cuả ầ bầả n thầê n
điụnh rầ, dó đóó  thóê ng thườờ ng khóê ng chêênh lêêụ ch nhiêầu quầó
như vầêụ y. Nhưng cuữ ng cóó  [trườờ ng hờụ p] cầó  biêêụ t mầờ  cưụ c kyờ
tóế t,  hóụ  cóó  nhưữ ng thưó  ầể n giầế u,  tầụ i  tầầ ng thưó  kiầ thíờ  nhíờn
khóê ng thầếy. Cóó  ngườờ i mầờ  phầó t hiêêụn rầằ ng, sầu khi tu luyêêụn
tờó i móêụ t tầầ ng thưó  nhầế t điụnh, thíờ sư phuụ  [cuả ầ hóụ ] nhíờn liêần
thầếy  khóê ng  [đuả  nầă ng  lưụ c]  quầả n  đườụ c  nưữ ầ,  óê ng bêờn  tưụ
đóêụ ng ruó t lui, lầụ i cóó  móêụ t ngườờ i khầó c tờó i quầả n tiêếp, cuữ ng lầờ
cóó  tíờnh huóế ng như vầêụ y. Đưầ lêên tầầ ng thưó  cầó hờn, cuữ ng
khóê ng  cầầ n  bầả n  thầê n  [chư  viụ]  nóó i,  óê ng  đầữ  đưầ  chư  viụ
hườó ng tờó i tầầ ng thưó  cầó róầ i.

Đệ tử: Có một hôm trong mộng gặp Thầy Lý, Thầy nói
rằng, tình huống của con có một số đặc thù, xem ra là ý
nói rằng, con có phương diện nào đó là không được, sau
đó Thầy Lý đã điều chỉnh thân thể cho con, con bèn cảm
giác thấy ở bụng dưới, ở gan bàn chân ‘xoạt’ một cái…

Sư phuụ : Cầó i nầờy rầế t đờn giầả n, đầêy khóê ng phầả i lầờ  nóó i
chư viụ khóê ng thêể  tu, mầờ  lầờ  tróng quầó  tríờnh chư viụ tu luyêêụn
cóờ n cóó  nguyêên nhầê n khầó c, thóê ng thườờ ng Phầó p thầê n cóó  thêể
giầả i  quyêế t.  Lóầụ i  trầụ ng thầó i  nầờy khóê ng phầả i  móêụ ng, mầờ  lầờ
hêế t sưó c chầên thưụ c, đêầu lầờ  tiêếp xuó c tờó i đườụ c, víờ bần ngầờy
chư viụ điụnh lưụ c khóê ng đuả , chư viụ tróng điụnh lầờ  khóê ng thêể
nhíờn, chó nêên khi nầằ m móêụ ng mầờ  nhíờn thầếy thíờ cuữ ng khóê ng
cầầ n khầển trường. Gầăụ p tóê i tróng giầế c móêụ ng lầờ  bíờnh thườờ ng.

Đệ tử:  Để tu luyện được tốt  hơn,  thầm niệm Chân-
Thiện-Nhẫn trong sinh hoạt thường ngày có được không?

Sư  phuụ :  Tróng  sinh  hóầụ t  thườờ ng  ngầờy  nhầể m  niêêụm
Chầê n-Thiêêụn-Nhầễn, như thêế  khóê ng cóó  gíờ khóê ng tóế t, khóê ng
sầó cầả ,  cóờ n  tróng luó c  luyêêụn  cóê ng thíờ  khóê ng đườụ c  đóêụ ng
niêêụm.
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Đệ tử: Trên tờ báo «Tin chiều Trường Xuân» có bài
viết,  rằng Hè năm nay Tây Tạng có vị nọ giảng kinh, có
khoảng hơn 200 Phật sống tham gia, nhìn nhận việc này
như thế nào?

Sư phuụ : Hóầờ  thườụ ng, lầụ t-mầ cuữ ng lầờ  ngườờ i, hóụ  muóế n
lầờ m gíờ thíờ  lầờ m nầếy thóê i. Điêầu hóụ  lầờ m khóê ng phầả i lầờ  Phầêụ t
lầờ m, cuữ ng khóê ng phầả i dó Phầêụ t bầả ó lầờ m, ngườờ i thườờ ng rầế t
cói tróụ ng nhưữ ng viêêụ c đóó . Ngườờ i tu luyêêụn thíờ cầầ n phầả i hiêểu
róữ , ‘giầả ng kinh’ cuữ ng như vầêụ y, lầờ  móêụ t lóầụ i hóầụ t đóêụ ng tóê n
giầó ó cuả ầ ngườờ i tu hầờ nh mầờ  thóê i. Lầụ i nóó i, thờờ i kyờ  mầụ t phầó p
cuữ ng khóê ng cóờ n gíờ cóó  thêể  giầảng nưữ ầ. Ngóầờ i rầ giầả ng móêụ t
vầế n đêầ  nầờy, như móụ i ngườờ i biêế t, hóầờ  thườụ ng cuữ ng vầêụ y, mầờ
lầụ t-mầ cuữ ng vầêụ y, lầờ  khóê ng thêể  cần thiêêụp chíónh triụ vầờ  phầóp
lêêụnh cuả ầ  quóế c  giầ,  khóê ng cần thiêêụp  vầờ ó  nhưữ ng sưụ  viêêụ c
ngườờ i thườờ ng. Cóờ n lầờ m nhưữ ng gíờ  lầờ  đi ‘diêễn hầờnh’, nhầó ó
lêên  ‘đóêụ c  lầêụ p’  nầờ ó  đóó ,  móụ i  ngườờ i  hầữy  nghíữ  xêm,  lầờ  móêụ t
ngườờ i tu luyêêụn thíờ lầờ m nhưữ ng viêêụ c đóó  sầó? Đóó  chầẳng phầả i
tầê m  chầếp  trườó c  tróng ngườờ i  thườờ ng  ư?  Quầó  cói  tróụ ng
nhưữ ng sưụ  viêêụ c  ngườờ i  thườờ ng sầó? Chíónh lầờ  nóó i  vêầ  viêêụ c
nầờy, đóó  chầẳ ng phầả i lầờ  tầê m chầế p trườó c mầờ  ngườờ i tu luyêêụn
cầầ n tóế ng khưó  sầó? Tóê i nóó i Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp chuó ng tầ
cóêụ ng đóầ ng nầờy lầờ  móêụ t  vuờ ng đầế t thầnh tiụnh, tóê i  dầó m nóó i
như vầêụ y, cầó c hóụ c viêên chuó ng tầ lầờ  yêêu cầầ u tầê m tíónh rầế t lầờ
cầó. Chuó ng tầ yêêu cầầ u hóụ c  viêên cói tróụ ng tu luyêêụn  tầê m
tíónh. Tóê i nóó i rầằ ng cầó c nhầê n vầêụ t ầnh huờ ng mầễ u mưụ c ầếy, hóụ
duờ  sầó vầễ n lầờ  nhầê n vầêụ t ầnh huờ ng mầễ u mưụ c tróng ngườờ i
thườờ ng thóê i. Chuó ng tóê i yêêu cầầ u chư viụ hóầờ n tóầờ n lầờ  móêụ t
ngườờ i siêêu thườờ ng, hóầờ n tóầờ n buóê ng bóả  nhưữ ng lờụ i íóch cầó
nhầên, hóầờ n tóầờ n víờ ngườờ i khầó c. Nhưữ ng viụ Đầụ i Giầó c Giầả  kiầ
hóụ  lầờ  víờ điêầu gíờ? Hóụ  hóầờ n tóầờ n lầờ  víờ ngườờ i khầó c. Chó nêên
nóó i, chuó ng tầ yêêu cầầ u ngườờ i tu luyêêụn cuữ ng rầế t cầó, vầờ  hóụ c
viêên đêầ  cầó lêên cuữ ng rầế t nhầnh.
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Chuó ng  tầ  lầếy  víó  duụ  nầờy  nhêó ,  lờờ i  mầờ  tóê i  vườ ầ  giầả ng
khóê ng quầó  bóế c hóầả  đầê u. Cầó c nời trêên tóầờ n quóế c chư viụ duờ
lầờ  tờó i hóêụ i nghiụ lờó n nầờ ó dó cầó c ngầờ nh nghêầ  mờả  rầ, thíờ đóầ
thầế t lầụ c lầờ  chư viụ rầế t khóó  tíờm lầụ i đườụ c, đường nhiêên vầễ n lầờ
cóó  nhưữ ng ngườờ i tóế t cầó  biêêụ t, nhưng hóụ  lầờ  cầó  biêêụ t thóê i. Lờó p
hóụ c Phầó p Luầê n Đầụ i Phầó p chuó ng tầ thíờ đóầ  thầế t lầụ c lầờ  hóầờ n
tóầờ n tíờm lầụ i  đườụ c, cầó c lờó p cầó c nời đêầu như thêế  cầả .  Lờó p
hầờ ng mầếy nghíờn ngườờ i hóụ c thíờ nhầăụ t đườụ c nầờ ó lầờ  đóầ ng hóầ
đêó tầy,  vóờ ng vầờ ng,  nhầễ n,  tiêần,  íót  nhiêầu,  tó nhóả  đêầu cóó ,
lườụ ng tiêần nhiêầu íót đêầu cóó ,  cầả  trêên nghíờn đóầ ng cuữ ng cóó ,
nhầăụ t đườụ c đêầu giầó lêên. Tóê i ờả  đóó  tuyêên bóế , ầi mầế t thíờ hầữy
tờó i nhầêụ n. Cầó c hóụ c viêên cuữ ng nóó i rầằ ng, lóầụ i tíờnh huóế ng nầờy
lầờ  vầờ ó  nhưữ ng nầă m ‘hóụ c  thêó Lóê i  Phóng’  lầờ  tườ ng chưó ng
kiêến, nhưng bầêy giờờ  bầó nhiêêu nầă m lầờ  chưầ tườ ng gầăụ p lầụ i.
Sầu khi lờó p hóụ c kêế t thuó c cầó c hóụ c viêên đêầu cóó  thêể  tưụ  giầó c
yêêu cầầ u tầê m tíónh, cóó  trầó ch nhiêêụm víờ ngườờ i khầó c vầờ  víờ xầữ
hóêụ i,  nghiêêm  khầắ c  yêêu  cầầ u  bầả n  thầê n,  tóê i  nóó i  rầằ ng  cóêụ ng
đóầ ng chuó ng tầ lầờ  miêần ‘tiụnh thóể ’ chầẳ ng đuó ng sầó?

Đệ tử: Có học viên từng giở qua một cuốn sách nào đó
của ‘tự nhiên gì gì đó công’, trong sách [giở] đúng tới chỗ
phản bác người khác và tự khoác lác về công của mình, hạ
thấp Pháp Luân Đại Pháp,  học viên đó sau khi xem hai
trang, [thì nhìn thấy] trong công [của mình] có ảnh của
động vật  của  công kia  đang di  động,  ảnh  hưởng nhập
tĩnh?

Sư phuụ : Tóê i đêầu giầả ng róầ i, nhưữ ng thưó  đóó  lầờ  khóê ng thêể
đóụ c,  chư viụ  đóụ c  chuó ng lầờ m gíờ!  Đêêụ  tưả  chầê n  tu đêầu  đêm
nhưữ ng thưó  giầả  thưó  tầờ  đóó  đóế t đi róầ i, thêế  mầờ  chư viụ cóờ n đóụ c,
sầi kêóm sầó nhiêầu như vầêụ y? Chư viụ đóụ c chuó ng chầẳ ng phầả i
óê m giưữ  tầê m hưữ u cầầ u? Đườ ng xêm nhưữ ng thưó  lóầụ n bầó t nhầó ó
nầờ ó hêế t.  Nhưữ ng cóê ng phầóp chầê n chíónh, ngườờ i  tầ khóê ng
bườó c rầ truyêần, hóụ  cuữ ng khóê ng quầả n nhưữ ng viêêụ c kiầ cuả ầ

Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994] 49



chư viụ; nhưữ ng khíó cóê ng sư mầờ  phóể  cầêụ p khíó cóê ng, ngườờ i tầ
đầữ  lầờ m xóng sưụ  viêêụ c  đóó  róầ i.  Giờờ  đầêy,  hóê m nầy nhầảy  rầ
cóê ng nầờy, ngầờy mầi nhầảy rầ cóê ng khầó c, nhưữ ng khíó cóê ng đóó ,
vêầ  cờ bầả n đêầu lầờ  giầả . ỞỞ  ngóầờ i kiầ, chíónh đầng lầờ m lóầụ n vầờ
phầó  hóầụ i viêêụ c truyêần chíónh Phầóp.

Nhưữ ng khíó cóê ng sư minh bầụ ch đêầu khóê ng truyêần nưữ ầ,
cầó c viụ mầờ  cóờ n truyêần nưữ ầ, thíờ cầó c viụ chầẳ ng phầả i đầng cần
nhiêễu Phầó p róầ i? Nhưữ ng gíờ nêên lầờ m thíờ đầữ  bườó c rầ lầờ m róầ i,
lầêụ p đườụ c cóê ng lờó n róầ i, [nhưng] cầó c viụ mầờ  lầờ m nưữ ầ thíờ lầờ
cần nhiêễu. Chó nêên vêầ  cờ bầả n thíờ nhưữ ng khíó cóê ng sư giầả  víờ
tiêần, víờ dầnh, víờ lờụ i kiầ đêầu lầờ  mầ, bầả n thầê n hóụ  khóê ng biêế t
đườụ c míờnh đầữ  lầờ  mầ róầ i. Nhưng chuó ng tầ ờả  lờó p hóụ c thíờ
khóê ng cóó  nóó i [điêầu nầờy] móêụ t cầó ch tuyêêụ t đóế i, chuả  yêếu lầờ  ê
rầằ ng cóó  ngườờ i khóê ng tiêếp thu nóể i, kyờ  thưụ c vêầ  cờ bầả n lầờ  mầ
đầng cần nhiêễu.

Đệ tử: Học viên khi nhập tĩnh luyện công, luôn là có tà
niệm xuất hiện?

Sư phuụ : Phầả i róầ i, đóó  cuữ ng lầờ  điêầu tóê i vườ ầ giầả ng, víờ quầó
khưó  tưụ  míờnh lầờ m nhưữ ng sưụ  viêêụ c khóê ng tóế t nêên cầó c lóầụ i
vầêụ t chầế t cuả ầ lóế i suy nghíữ mầờ  đườụ c sinh rầ ầếy đêầu đầng tóầ n
tầụ i, nhưữ ng thưó  đóó  đêầu khờả i tầó c duụ ng. Khi chư viụ ngóầ i đóó
luyêêụn cóê ng thíờ  cóó  thêể  nhưữ ng lóế i nghíữ  bầế t hầả ó kiầ, muóế n
mầụ  lyụ  ngườờ i, cóờ n nghíữ nhưữ ng chuyêêụn xầế u, bưó c bầó ch chư viụ
nghíữ, chíónh lầờ  nhưữ ng vầêụ t chầế t trườó c đầêy sinh rầ tróng tư
tườả ng cuả ầ chư viụ vầễ n đầng khờả i tầó c duụ ng, thầêụ m chíó  cóờ n
muóế n mầụ  lyụ  Thầầy. Chư viụ khóê ng phầả i ló, chư viụ gầắ ng sưó c
ầóp chêế  chuó ng, bầờ i xíóch chuó ng, chuó ng sêữ  biụ huyả  rờó t đi, nhầế t
điụnh bầờ i xíóch nhưữ ng lóầụ i lóế i nghíữ bầế t hầả ó ầếy. Móêụ t khi xuầế t
hiêêụn thíờ khóê ng đườụ c ló lầắ ng, đóó  khóê ng phầả i chư viụ muóế n
mầụ  lyụ  Thầầy đầê u,  mầờ  lầờ  nghiêêụp  lưụ c tư tườả ng đầng phầả n
ầó nh lêên đầụ i nầữ ó cuả ầ chư viụ.
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Đệ tử: Học viên khi nhập tĩnh luyện công, luôn là có
học viên [khác] và người khác nói chuyện rằng công ABC
là công của phụ thể con chồn, đến tối thì học viên này nằm
mộng, có người dạy anh ấy thắp hương?

Sư phuụ : Vêầ  sầu thíờ nhưữ ng lờờ i thêế  nầờy khóê ng nêên nóó i
quầó  trưụ c tiêếp nhầắ m vầờ ó nhưữ ng ngườờ i luyêêụn nhưữ ng cóê ng
khầó c lóầụ n bầó t nhầó ó kiầ. Chuó ng tầ cóó  hóụ c viêên mầờ  cóó  bầụ n
rầế t thầê n, hóụ  luyêêụn nhưữ ng cầó i cóê ng phuụ  thêể , [thêế  thíờ] chư viụ
cóó  thêể  bầả ó chó hóụ , khóê ng sầó cầả , tóế t nhầế t lầờ  bầả ó móêụ t cầó ch
giầó n tiêếp. [Nhưng nêếu] chư viụ tờó i nhóó m rầế t nhiêầu nhưữ ng
ngườờ i khóê ng quên biêế t, vầờ  hóụ  luyêêụn nhưữ ng cóê ng cuả ầ phuụ
thêể  đêể  nóó i rầằ ng lóầụ i cóê ng đóó  lầờ  khóê ng tóế t rầ lầờ m sầó, thêế
thíờ  tầế t nhiêên hóụ  sêữ  cóê ng kíóch chư viụ,  bầó vầêy cóê ng kíóch
chư viụ, thầêụ m chíó cóờ n nóó i nhưữ ng lờờ i khóó  nghê, chuó ng tầ cầầ n
trầó nh  nhưữ ng  chuyêêụn  phiêần  tóầó i  đóó .  Chuó ng  tầ  giầảng
khuyêến Thiêêụn, hóụ  cóó  thêể  nhầêụ n thưó c đườụ c thíờ  nhầêụ n thưó c
đườụ c,  nhưng  chuó ng  tầ  hêế t  sưó c  trầó nh  nhưữ ng  viêêụ c  nầờy.
Nhưữ ng ngườờ i  thầêụ t  sưụ  tiêến  nhầêụ p  vầờ ó  cầó nh cưả ầ  cuả ầ  lóầụ i
cóê ng đóó , vầờ  tầụ i đóó  cuữ ng khóê ng hêầ  nguyêêụn yó  muóế n rầ, thíờ
hóụ  đầữ  tiêến vầờ ó óầi móê n tầờ  đầụ ó róầ i, bầả n tíónh cuả ầ hóụ  đầữ  mêê
mầế t róầ i, íót nhầế t thíờ lầờ  ngóêụ  tíónh khóê ng tóế t. Nhưữ ng ngườờ i ầếy
nêếu cầả i biêến thíờ đường nhiêên lầờ  tóế t, nhưng khóê ng cầả i biêến
trờả  lầụ i, chư viụ cườờ ng ngầụ nh khuyêên bầả ó thíờ khóê ng đườụ c.
Duờ  sầó thíờ hầữy chuó  yó  móêụ t chuó t vêầ  phường phầóp sầó ch lườụ c,
chuó  yó  móêụ t chuó t vêầ  nhưữ ng viêêụ c nầờy lầờ  đườụ c róầ i, nhưữ ng thưó
tầờ  sêữ  khóê ng hầụ i đườụ c chư viụ.

Đệ tử: Có người chụp ảnh [và làm] lịch treo [mà trên
đó có ảnh Sư phụ], in thành các bản rồi đưa cho các học
viên và có thu phí, [nhưng] không lấy lãi chút nào thì có
được không?

Sư phuụ : Vêầ  nhưữ ng viêêụ c đóó  thíờ  tóê i  nghíữ  thêế  nầờy, [tóê i]
nóó i  cầó c  hóụ c  viêên chuó ng tầ  rầế t  lầờ  tóế t,  lầờ m giuó p chó móụ i
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ngườờ i cầó c viêêụ c, trêên nguyêên tầắ c cuữ ng khóê ng vi phầụ m gíờ cầả .
Nhưng ờả  đầêy cóó  móêụ t vầế n đêầ  trầả  vầờ  nhầêụ n tiêần, duờ  lầờ  giầó  vóế n
thíờ cuữ ng díónh đêến tiêần róầ i. Tóê i nhíờn nhầêụ n rầằ ng hầữy hêế t sưó c
trầó nh nhưữ ng điêầu ầếy, chờó  cóó  đóêụ ng chầụ m tờó i tiêần. Lầờ  víờ chư
viụ mầờ  đuụ ng chầụ m tiêần bầụ c róầ i, thíờ  khóê ng khêóó thờờ i giần
lầê u dầầ n lêên tróng tầê m sêữ  mầế t sưụ  bíờnh thầả n. Cưó  lầờ m mầữ i
nhưữ ng viêêụ c nầờy thíờ sêữ  cóó  lóế i nghíữ: ‘Míờnh đầêy cuữ ng khóê ng
thêó đườụ c, chi phíó đi lầụ i cuả ầ míờnh chầẳ ng phầả i tườ  đầêy rầ’,
‘míờnh cóó  chuó t tóể n thầế t nầờy thíờ phầả i chầă ng cuữ ng đưầ vầờ ó’,
nóó  sêữ  giuó p tầă ng trườả ng cầó c lóầụ i tầê m ngườờ i thườờ ng. Dầần
dầầ n  khóê ng truụ  vưữ ng trườó c  nhưữ ng thưó  nầờy,  dó đóó  nhầế t
điụnh cầầ n chuó  yó  nhưữ ng viêêụ c nầờy.

Như móụ i  ngườờ i biêế t,  chuó ng tầ víờ  sầó khóê ng đêể  móụ i
ngườờ i đóêụ ng tờó i tiêần? 2500 nầă m trườó c Thíóch Cầ Mầê u Ni víờ
khóê ng đêể  móụ i  ngườờ i đóêụ ng tờó i  tiêần vầờ  vầêụ t,  [nêên đầữ ] dầễ n
móụ i ngườờ i vầờ ó tu luyêêụn tróng nuó i sầê u rườ ng giầờ . Chíả cóó  móêụ t
chiêếc bầó t xin ầă n, mầờ  vầễ n cóờ n giầả ng móêụ t  lầầ n Phầó p nhầắ m
vầờ ó bầó t xin ầăn nầờy, rầằ ng khóê ng đườụ c chầế p trườó c ngầy cầả
vầờ ó bầó t xin ầăn đóó . Nhưữ ng viêêụ c nầờy lầờ m khóê ng khêóó sêữ  cần
nhiêễu  nghiêêm  tróụ ng  ngườờ i  tầ,  ầả nh  hườả ng  ngườờ i  tầ  tu
luyêêụn, chó nêên nhầế t điụnh phầả i chuó  yó  viêêụ c nầờy. Chư viụ nóó i
nầă m xưầ Jêsus chầẳ ng cuữ ng dầễ n móụ i ngườờ i đi tờó i đầê u ầă n ờả
đóó  [tuyờ  thêó hóầờ n cầả nh],  vầờ  khóê ng đóêụ ng chầụ m tờó i  tiêần
sầó? Tóê i chíónh lầờ  nóó i viêêụ c nầờy, đưầ rầ víó duụ  đóó . Chư viụ cóó
thêể  khóê ng lyó  giầả i đườụ c thầê m sầê u như thêế . Tóê i nhầế t điụnh
phầả i đi chó chíónh. Tóê i cuữ ng khóê ng thêể  dầụy chư viụ lầờ m như
thêế . [Nêếu khóê ng] nhiêầu nầă m quầ đi vầờ  nhưữ ng ngườờ i sầu
sêữ  nóó i rầằ ng, thờờ i kyờ  Lyó  Hóầ ng Chíó  chíónh lầờ  cóó  ngườờ i lầờ m
như thêế , vầêụ y thíờ  Phầó p nầờy cóờ n cóó  thêể  truyêần chầăng? Đầữ
sờó m kêế t thuó c róầ i, quầ thờờ i giần khóê ng lầê u liêần xóng róầ i.
Cóó  ngườờ i muóế n chuụ p ầả nh [tóê i], [nêếu] muóế n, [thíờ] chư viụ
tưụ  lầếy rầ chuụ p, chư viụ tưụ  lầếy đi trầó ng ầả nh cuữ ng đườụ c thóê i,
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nhưng chuó ng tầ gầắ ng sưó c bầả ó tríờ  tróng nóêụ i bóêụ  hóụ c viêên.
Tường lầi thíờ  nhưữ ng điêầu nầờy, chuó ng tầ cóó  thêể  cầầ n phầó t
hầờ nh rầ cóê ng chuó ng ờả  xầữ  hóêụ i, bờả i víờ ngầy cầả  liụch trêó [cóó
híờnh]  cuả ầ  tóê i  cuữ ng  lầờ  cóó  mầữ  sóế  [xuầế t  bầả n].  Tường  lầi
chuó ng tầ cầầ n thóế ng nhầế t quầả n lyó  nhưữ ng sưụ  viêêụ c nầờy, nhầế t
quyêế t khóê ng đườụ c tưụ  yó  chuả  trường, lầờ m khóê ng tóế t thíờ sêữ
phầó  hóầụ i Đầụ i Phầóp.

[Chư viụ] bầó n thêế  nầờ ó đầêy, thu bầằ ng vóế n cuữ ng khóê ng
đườụ c.  Nhầế t  điụnh khóê ng đườụ c  khờả i  bầế t  kêể  tầê m nầờ ó lóầụ i
nầờy, khóê ng cóó  tầó c duụ ng gíờ. Tưụ  míờnh tu luyêêụn đêầ  cầó, giuó p
đờữ  ngườờ i  khầó c,  cuữ ng  khóê ng  nhầế t  điụnh  phầả i  duờ ng  híờnh
thưó c ầếy. Đêể  ngườờ i tầ biêế t đêến Phầó p, nóó i vờó i móụ i ngườờ i vêầ
Phầóp [thêế  thíờ] tóế t hờn móụ i cầó ch khầó c. Tầê m tíónh ngườờ i tầ
đêầ  cầó lêên lầờ  tóế t hờn nhiêầu só vờó i đêầ  cầó nhưữ ng thưó  bêầ
ngóầờ i. Nhưữ ng cầó i đóó  thóế ng nhầế t dó Hóêụ i Nghiêên cưó u Phầó p
Luầê n Cóê ng quầả n lyó. Tóể ng trầụ m, cầó c phầê n trầụ m, cầó c điêểm
phuụ  đầụ ó khóê ng chó phêóp đóêụ ng tờó i  tiêần bầụ c. Hóêụ i  Nghiêên
cưó u Phầó p Luầê n Cóê ng chuó ng tầ lầờ m viêêụ c gíờ  cuữ ng đêầu quầ
tóê i đóầ ng yó  thíờ hóụ  mờó i lầờ m. [Mườụ n cờó ] nhưữ ng [hầụng] dầnh
muụ c  mầờ  tưụ  míờnh đi  lầờ m,  đêầu  khóê ng đườụ c  đầê u,  lầờ  xầê m
phầụ m bầả n quyêần, phầóp luầêụ t cuả ầ xầữ  hóêụ i cuữ ng lầờ  khóê ng chó
phêóp.

Đệ  tử:  Có  người  muốn  tu  luyện  thật  tốt  tâm  tính,
nhưng trong  sinh  hoạt  thường ngày  không có  gì  động
chạm tới tâm linh anh ta, cũng không có giấc mộng, [anh
này] lo rằng Sư phụ không quản anh ấy?

Sư phuụ :  Khóê ng phầả i  vầêụ y  đầê u.  Lầờ  víờ  vờó i  móễ i  ngườờ i,
nhưữ ng thưó  tưụ  thầê n hóụ  mầng thêó cuữ ng như trầụ ng thầó i cuả ầ
bầả n thầê n hóụ  lầờ  khầó c nhầu, nhưữ ng thưó  hóụ  mầng thêó cóó
thêể  rầế t phưó c tầụ p, tầế t nhiêên tóê i  cóó  thêể  lầếy móêụ t  víó  duụ  chó
móụ i ngườờ i. Mầờ  cuữ ng khóê ng phầả i nóó i vêầ  móêụ t ầi đóó ; móêụ t sóế
ngườờ i cầó  biêêụ t đêến tườ  tầầ ng thưó  khầó  lầờ  cầó, hóụ  khóê ng cầầ n

Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994] 53



chiụu khóể , hóụ  lầờ  đêến đêể  đóầ ng hóầó  vờó i Phầóp nầờy, đóầ ng hóầó
xóng thíờ hóụ  tíónh lầờ  xóng viêêụ c. Cuữ ng cóó  móêụ t sóế  ngườờ i, lầờ  cóó
cưụ c  íót  ngườờ i  như  thêế ,  nhưng  khóê ng  nhầế t  điụnh  lầờ  tíờnh
huóế ng mầờ  chư viụ  nóó i,  tóê i  chíả  lầờ  giầả ng yó  tưó  nầờy.  Cóó  rầế t
nhiêầu ngườờ i cóó  thêể  lầờ  víờ  tóầ n tầụ i cầó c lóầụ i nhầê n tóế ,  nhưng
mầờ , duờ  chư viụ cóó  chiụu khóể  hầy khóê ng, [thíờ] đóầ ng hóầó  vờó i
Phầóp nầờy, hóụ c Phầóp nầờy mờó i lầờ  quần tróụ ng nhầế t.

Đệ tử: Không ít học viên trong mộng gặp Sư phụ dạy
công không phải là trong năm bài công pháp thì làm thế
nào?

Sư  phuụ :  Khóê ng  phầả i  đóêụ ng  tầó c  tróng  nầă m  bầờ i  cóê ng
phầó p, thíờ chíónh lầờ  mầ tờó i dầụy chư viụ, đóó  đêầu lầờ  giầả , khầẳ ng
điụnh khóê ng phầả i lầờ  tóê i tờó i dầụy chư viụ. Điêầu tóê i truyêần chó
móụ i  ngườờ i  hóê m  nầy  chíónh  lầờ  nầă m  bầờ i  cóê ng  phầó p  nầờy,
nhưữ ng điêầu ầếy đầữ  đuả  đêể  cầả i biêến thầê n thêể  chư viụ vầờ  luyêêụn
rầ tầế t cầả  cầó c thuầêụ t lóầụ i cuờ ng nhưữ ng gíờ hưữ u híờnh róầ i. Cóờ n
cầó i cóê ng thầêụ t sưụ  quyêế t điụnh tầầ ng thưó  cầó thầế p cuả ầ chư viụ,
víờ  lầờ  khóê ng phầả i dó luyêêụn xuầế t lầi, [nêên] đóó  đầữ  đuả  duờ ng
róầ i. Tróng móêụ ng mầờ  luyêêụn cóê ng, tróng đầầ u nầữ ó phầả n ầó nh
[vầờ  nhầêụ n] rầ thíờ  chư viụ đườ ng luyêêụn nưữ ầ. Luyêêụn cầó i đóó  lầờ
tầê m  tíónh  khóê ng  vưữ ng  chầắ c  lầắ m,  nêếu  vưữ ng  vầờ ng  thíờ  hêễ
đóêụ ng niêêụm liêần phầả n ầó nh [vầờ  nhầêụ n] rầ róầ i.

Đệ tử: Một khi có người tu chưa viên mãn mà đã rời
khỏi [thế gian] thì làm sao?

Sư phuụ : Chưầ tu viêên mầữ n, chưầ đầụ t viêên mầữ n, hóụ  ờả
quầả  viụ nầờ ó, đầữ  đầắ c tờó i quầả  viụ róầ i, thíờ hóụ  cuữ ng lầờ  tu thầờ nh
róầ i. Mầờ  nêếu chưầ xuầế t khóả i ngầy cầả  thêế  giần Phầó p, thêế  thíờ
dờả  quầó . Đầờ nh rầằ ng chưầ rầ khóả i thêế  giần Phầó p, hóụ  cóó  thêể
cóó  chóễ  đêến cuả ầ  míờnh tróng khóê ng giần ờả  cầó c  tầầ ng thưó
khầó c nhầu nóêụ i tróng Tầm giờó i, hóụ  tu tờó i tầầ ng thưó  nầờ ó thíờ
lầờ  tầụ i tầầ ng thưó  đóó , cuữ ng lầờ  cóó  chóễ  tóế t. Nêếu hóụ  nóó i: ‘Khóê ng
đườụ c,  tầ  chưầ tu xóng,  tầ  phầó t  tầê m nguyêêụn  đờờ i  sầu tu
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tiêếp.’ Vầêụ y thíờ cóó  thêể  dầễ n tờó i đờờ i sầu hóụ  thầêụ t sưụ  vầễ n nhầêụ p
vầờ ó trầụ ng thầó i  tu luyêêụn,  vầễ n sêữ  tu luyêêụn tiêếp. Nhưng cóó
điêểm nầờy, nêếu giưữ  khóê ng vưữ ng thíờ sêữ  rầế t nguy hiêểm, tu lầụ i
cuữ ng khóê ng tóế t, thíờ vầễ n như thêế  mầờ  giầóng hầụ  xuóế ng, cóờ n
khóê ng đườụ c như bần đầầ u. Nêếu tu tóế t, thíờ sêữ  tóế t hờn bần
đầầ u; hóụ  đêầu cóó  tóầ n tầụ i quần hêêụ  như thêế .

Đệ tử:  Trong quá trình tu  luyện tâm tính mọi  thời
khắc  e  rằng  mình  sẽ  làm  sai,  luôn  luôn  dùng  Pháp  đo
lường, [nhưng mà] vẫn có chuyện, không biết [làm như
vậy] đúng hay không?

Sư phuụ : Móễ i khi lầờ m móêụ t viêêụ c đêầu rầế t ló lầắ ng, [thêế  thíờ]
tóê i nghíữ rầằ ng khóê ng nêên chầếp trườó c đêến thêế . Rầế t khóó  thu
xêếp quần hêêụ  nầờy,  nghíữ  nhiêầu thíờ  lầờ  chầế p trườó c;  mầờ  nêếu
nghíữ íót, xêm rầ chuó ng tầ sêữ  ê sờụ  lầờ m sầi viêêụ c nầờ ó đóó . Tóê i
nghíữ rầằ ng khóê ng đêến mưó c lầờ m tư tườả ng khầển trường đêến
thêế , chó nêên móễ i khi chuó ng tầ lầờ m viêêụ c nầờ ó đóó ,  vờó i  cầó c
viêêụ c thóê ng thườờ ng thíờ hêễ  lầờ m lầờ  biêế t đườụ c tóế t xầế u thêế  nầờ ó.
Hờn nưữ ầ chư viụ cuữ ng hầẳ n lầờ  khóê ng cóó  nhiêầu viêêụ c đêến thêế ,
[đêến mưó c như] buóê ng viêêụ c nầờy xuóế ng thíờ lầụ i cóó  viêêụ c khầó c.
Tóê i nghíữ rầằ ng nhưữ ng viêêụ c tróng ngườờ i thườờ ng thíờ khóê ng
cầầ n nghíữ cuữ ng biêế t nóó  lầờ  viêêụ c tóế t hầy xầế u. Móêụ t sóế  sưụ  tíờnh
đóêụ t  nhiêên  xuầế t  hiêêụn,  chuó ng  tầ  cầầ n  cầê n  nhầắ c  móêụ t  chuó t,
rầằ ng đầêy lầờ  viêêụ c tóế t hầy viêêụ c xầế u? [Cóờ n như] móụ i luó c đêầu
nghíữ  thêế ,  móễ i  khi  lầờ m móêụ t  viêêụ c  đêầu  nghíữ  thêế ,  viêêụ c  nhóả
nhầăụ t cuữ ng nghíữ,  [thêế  thíờ] tóê i nóó i rầằ ng chíónh lầờ  quầó  chầếp
trườó c  róầ i.  Hầữy  tu  luyêêụn  móêụ t  cầó ch  đườờ ng  đườờ ng  chíónh
chíónh, đêể  mầắ t vầờ ó nhưữ ng viêêụ c lờó n. Tầế t nhiêên ờả  đầêy vầễ n lầờ
tróng quầó  tríờnh tu luyêêụn, sưụ  viêêụ c mầờ  tầ chưầ nhầêụ n thưó c
tờó i, lầờ m sầi róầ i hóầăụ c xưả  lyó  khóê ng tóế t, thíờ tóê i nghíữ rầằ ng đóó
lầờ  chư viụ cóờ n chưầ tu tờó i đóó . Cóó  móêụ t sóế  viêêụ c mầờ  chư viụ cóờ n
chưầ phầả n ầó nh rầ,  chư viụ  đườ ng quầó  chầếp trườó c, tờó i  luó c
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nêên phầả i tóế ng khưó  cầó i tầê m đóó , thíờ nóó  tưụ  nhiêên phầả n ầó nh
rầ.

Đệ tử: Tính mệnh song tu là trùng hợp với nguyên anh
đúng không?

Sư phuụ : Nghíữầ lầờ  chư viụ tíónh mêêụnh sóng tu ầếy, cầả i biêến
cuả ầ bầả n thêể  vầờ  nguyêên ầnh tu luyêêụn rầ khi đêến luó c đêầu
hờụ p lêên nguyêên thầầ n chư viụ, hờụ p thầờ nh nhầế t thêể .

Đệ tử: Ăn thịt có nghiệp lực hay không?
Sư phuụ :  Bầả n thầê n viêêụ c  ầă n thiụt,  nóó  khóê ng cóó  nghiêêụp

lưụ c, cuữ ng khóê ng tóầ n tầụ i khầó i niêêụm sầó t sinh. Bầả n thầê n viêêụ c
ầă n thiụt  khóê ng phầả i  tầê m chầế p trườó c,  ầă n thiụt  cóó  thêể  tầă ng
trườả ng tầê m chầế p trườó c đóế i vờó i muờ i viụ thiụt.

Đệ tử: Đức trên thân mỗi người là có hạn, tu cao công
là đã định rồi, sau khai công khai ngộ thì còn có thể tích
đức đề cao nữa không?

Sư phuụ : Đưó c lầờ  hưữ u hầụ n, sầu khầi cóê ng khầi ngóêụ  lầờ
tuyêêụ t đóế i khóê ng thêể  đêầ  cầó nưữ ầ. Lầờ  víờ khầi cóê ng róầ i thíờ cầó
nhầên ầếy cầó i gíờ cuữ ng thầếy đườụ c, cầó i gíờ cuữ ng tiêếp xuó c đườụ c,
cầó i gíờ cuữ ng minh bầụ ch cầả  róầ i, nêên khóê ng tóầ n tầụ i ngóêụ  tíónh
nưữ ầ. [Nêếu] móêụ t cầó ch rầế t minh bầụ ch chiụu khóể  lầờ  cóó  thêể  tu
lêên cầó, thíờ cóờ n ầi khóê ng lầờ m, nhưữ ng viụ Phầêụ t kiầ mầờ  tiêếp
tuụ c tu lêên, hóả i tầụ i sầó hóụ  tu rầế t chầêụ m, chíónh lầờ  hóụ  đầữ  hầầ u
như khóê ng cóó  biêêụn phầóp chiụu khóể  nưữ ầ. Hóụ  chíả khi cóó  cóế ng
hiêến đầăụ c thuờ , thíờ hóụ  mờó i đêầ  cầó lêên tườ ng chuó t đóó  thóê i, ờả
đầêy  lầờ  cóó  móêụ t  tầầ ng quần hêêụ  như thêế .  Nóó i  như đưó c  mầờ
khóê ng đuả , thíờ đưó c khóê ng đuả  chầẳ ng phầả i vầễ n cóó  nghiêêụp lưụ c
sầó, sầu khi chiụu khóể , nghiêêụp lưụ c vầễ n cóó  thêể  chuyêển hóầó ,
chuyêển hóầó  thầờ nh đưó c. Nêếu như quầả  thưụ c vầễ n cóó  thêể  tu
tiêếp, nóó i như ‘míờnh vầễ n cóó  thêể  tu, vầễ n muóế n tu’, thêế  thíờ
đưầ nghiêêụp lưụ c bầụ n bêờ  thầê n quyêến tờó i, chư viụ tiêêu nóó  đi,
vầễ n biêến thầờ nh đưó c. Duờ  sầó cuữ ng rầế t khóó , víờ nóó  lầờ  tường
phuụ  tường thầờ nh vờó i tầê m tíónh vầờ  dung lườụ ng cầó i tầê m cuả ầ
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ngườờ i  tầ,  chó nêên  đầữ  tờó i  bườó c  đóó  thíờ  đầữ  chưó ầ đầầy  róầ i,
chưó ầ thêêm nưữ ầ khóê ng đườụ c, nóó  cóó  thêể  hiêêụn như thêế . Chiụu
khóể  thêêm nưữ ầ thíờ ngườờ i tầ cóó  thêể  dó dung lườụ ng khóê ng
đuả  mầờ  trờả  nêên xầế u, rờó t xuóế ng, tu như khóê ng.

Đệ  tử:  Thích  Ca  Mâu  Ni  đã  khai  công  rồi,  tại  sao
truyền Pháp 49 năm mới đạt tới Như Lai?

Sư phuụ : Ngườờ i tờó i tườ  tầầ ng thưó  rầế t rầế t lầờ  cầó, vườụ t quầó
gầế p nhiêầu lầầ n Như Lầi, hóụ  mầờ  tu, cóó  thêể  sầu khầi cóê ng, lầờ
khóê ng cầầ n duờ ng tờó i 49 nầă m, trầả i quầ móêụ t nưả ầ quầó  tríờnh
cuả ầ ÔÔ ng hóầăụ c móêụ t đóầụ n quầó  tríờnh cóờ n ngầắ n hờn lầờ  cóó  thêể
đầụ t tờó i cầả nh giờó i rầế t cầó. Đầêy lầờ  cóó  quần hêêụ  vờó i cầă n cờ cuả ầ
hóụ , cuữ ng cóó  quần hêêụ  trưụ c tiêếp vờó i tầầ ng thưó  sờả  tầụ i cuả ầ hóụ ,
cóó  quần hêêụ  rầế t lờó n vờó i tầầ ng thưó  sờả  tầụ i đờờ i trườó c cuả ầ hóụ ,
khóê ng  thêể  rầêụ p  khuóê n  cầả  nghíờn  như móêụ t  chó móễ i  tườ ng
ngườờ i.

Đệ tử: Thích Ca Mâu Ni qua 49 năm đạt tầng thứ Như
Lai, ai diễn hoá công cho Ông? Ông là thuộc về đốn ngộ
hay tiệm ngộ?

Sư phuụ : ÔÔ ng lầờ  thuóêụ c vêầ  ‘đóế n ngóêụ ’, ÔÔ ng đêến đầêy đêể  đóêụ
nhầên, khóê ng phầả i đêến đêể  tu luyêêụn. Hóả i ầi diêễn hóầó  cóê ng
chó ÔÔ ng,  khóê ng ầi  diêễn  hóầó  cóê ng chó ÔÔ ng cầả .  Phầờ m lầờ
xuóế ng  đầêy  đêể  lầờ m  viêêụ c  như  thêế  nầờy,  thíờ  trườó c  khi  hầụ
xuóế ng, cầầ n thầả ó luầêụ n cuờ ng rầế t nhiêầu Đầụ i  Giầó c Giầả  vêầ  sưụ
viêêụ c nầờy, tưụ  bầả n thầê n ÔÔ ng đầữ  tróê ng nóm vầờ  điụnh rầ nhưữ ng
viêêụ c cầầ n lầờ m vêầ  sầu. Điụnh rầ xóng róầ i, bêờn chiêểu thêó kêế
hóầụ ch mầờ  tiêến hầờnh, đêến luó c nầờ ó khầi cóê ng, đêến luó c nầờ ó
viêên  mầữ n,  đêến  luó c  nầờ ó  xóng viêêụ c,  nhưữ ng  điêầu  nầờy  đêầu
điụnh xóng róầ i. [Mầờ ] ÔÔ ng cuữ ng khóê ng phầả i lầờ  [khầó i niêêụm]
‘khầi  cóê ng’  ‘khầi  ngóêụ ’  mầờ  chuó ng  tầ  nóó i.  Chư  viụ  vầễ n  lầờ
khóê ng thêể  liêễu giầả i lầắ m, chíónh lầờ  đóêụ t nhiêên kyó  ưó c cuả ầ ÔÔ ng
mờả  tung rầ, ngườờ i bêờn nghíữ tờó i nhưữ ng điêầu tu luyêêụn cuầả
bầả n thầê n ÔÔ ng trườó c đầêy, ÔÔ ng lầếy nhưữ ng điêầu ầếy rầ truyêần
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chó ngườờ i. Tóê i nóó i rầằ ng Phầó p mầờ  Thíóch Cầ Mầê u Ni truyêần
luó c bầếy giờờ , Phầó p ờả  tróng tóê n giầó ó ầếy, Phầó p ờả  tróng Phầêụ t
giầó ó ầếy lầờ  khóê ng cầó, đầêy khóê ng phầả i nóó i rầằ ng Thíóch Cầ
Mầê u Ni khóê ng cầó. Bờả i víờ  Thíóch Cầ Mầê u Ni khóê ng hóầờ n
tóầờ n đưầ nhưữ ng gíờ cuả ầ míờnh tóầờ n bóêụ  truyêần xuầế t lầi, ÔÔ ng
lầờ  nhầắ m vầờ ó lóầụ i ngườờ i 2500 nầă m trườó c đầêy mờó i thóầó t
thầi tườ  xầữ  hóêụ i nguyêên thuyả  mầờ  truyêần, đóó  khóê ng phầả i lầờ
tóầờ n bóêụ  Phầóp cuả ầ ÔÔ ng.

Đệ tử: Phải chăng chỉ có trong ngồi đả toạ mới diễn
hoá công? Hay cùng lúc tâm tính đề cao?

Sư phuụ : Khi ngóầ i đầả  tóầụ , khi luyêêụn cóê ng, khi chiụu khóể ,
khi thuụ  nầụ n, đêầu đầng diêễn hóầó  cóê ng, quầó  tríờnh tầê m tíónh
đêầ  cầó cuữ ng lầờ  đầng tầă ng trườả ng cầó i cóê ng [xầó c điụnh] tầầ ng
thưó  cầó thầế p.

Đệ tử: Có người giảng [Bồ Tát] Quán Thế Âm cũng đã
thành Phật rồi?

Sư phuụ : Đườ ng nghê ngườờ i tầ lóầụ n giầả ng róầ i cuữ ng tin.
Tóê i bầả ó móụ i ngườờ i nầờy, xầữ  hóêụ i nhầê n lóầụ i tờó i thờờ i kyờ  mầụ t
phầó p,  chư Giầó c Giầả  đêầu buóê ng tầy khóê ng quầả n nưữ ầ róầ i,
[mầờ ] cuữ ng khóê ng chó phêóp hóụ  quầả n nưữ ầ. [Hóụ ] khóê ng chíả
buóê ng tầy khóê ng quầả n xầữ  hóêụ i  nhầê n lóầụ i,  mầờ  tróng mầụ t
phầó p thíờ  cầả nh xưó  cuả ầ hóụ  cuữ ng rầế t khóó  khầă n róầ i, ngầy cầả
chiêếu cóế  bầả n thầê n cuữ ng khóê ng nóể i. Víờ  nhưữ ng điêầu ầếy, tầụ i
tầầ ng thưó  sờả  tầụ i cuả ầ hóụ  cuữ ng đầữ  xuầế t hiêêụn vầế n đêầ . Trườó c
đầêy tóê i  đầữ  giầả ng nhưữ ng lờờ i  nầờy chó chư viụ,  tóê i  nóó i rầằ ng
hiêêụn  nầy khóê ng  cóó  ầi  quầả n  nưữ ầ,  tóê i  khóê ng  phầả i  lầờ  nóó i
chuyêêụn  giầêụ t  gầê n  đầê u.  Tóê i  bầả ó  chư viụ,  đầêy  lầờ  hóầờ n  tóầờ n
chíónh xầó c. Chư viụ bầó i Phầêụ t cuữ ng vầêụ y, chư viụ bầó i tườụ ng cuả ầ
cầó c lóầụ i  tóê n giầó ó cuữ ng vầêụ y,  trêên đóó  đêầu đầữ  khóê ng cóó  gíờ
nưữ ầ. [Móêụ t sóế  trườờ ng hờụ p] cầó  biêêụ t cóó  thêể  tóầ n tầụ i móêụ t híờnh
tườụ ng ờả  đóó , nhưng hóụ  ngóầụ i trườ  cóó  thêể  nóó i mầếy lờờ i rầ, hóụ
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khóê ng lầờ m gíờ nưữ ầ róầ i. Đầêy đầữ  lầờ  mầụ t kiêếp, tờó i thờờ i nầờy thíờ
chíónh lầờ  như vầêụ y.

Bóầ  Tầó t Quầó n ẤÔ m mầờ  ngườờ i tầ hiêêụn nầy biêế t tờó i cuữ ng
tưó c lầờ  Bóầ  Tầó t Quầó n ẤÔ m mầờ  nhưữ ng nầă m trườó c ngườờ i tầ vầễ n
bầó i. Cóê ng cuả ầ Bầờ  trêên thưụ c têế  lầờ  cầó hờn móêụ t chuó t só vờó i
Phầêụ t Như Lầi vầờ  Phầêụ t Ấ Di Đầờ , lầờ  víờ bầả n thầê n Đầụ i Bóầ  Tầó t đầữ
lầờ  Phầêụ t  róầ i. Tuy vầêụ y, Bầờ  vầễ n chưầ đầụ t tờó i cầả nh giờó i Như
Lầi, nhưng Bầờ  cuữ ng cóó  cóê ng cầó  biêêụ t cóó  thêể  vườụ t quầó  Như
Lầi. Lầờ  víờ [điêầu] Bầờ  tu chíónh lầờ  Bóầ  Tầó t, Bầờ  lầờ m nhưữ ng viêêụ c
cuả ầ míờnh, ờả  đầêy cóó  nhưữ ng đầụ ó lyó  rầế t cầó thầê m, khóê ng thêể
giầả ng, bờả i víờ  nhưữ ng điêầu nầờy lầờ  khóê ng nêên đêể  nhầên lóầụ i
biêế t đườụ c. Khóê ng phầả i như chư viụ nghíữ đầê u, cuữ ng khóê ng
như lóầụ i quần hêêụ  cầếp trêên [cầếp] dườó i cuả ầ ngườờ i thườờ ng,
đầêy lầờ  nhưữ ng điêầu khầó c.

Đệ tử: Có người giảng Bồ Tát, La Hán trong Thế giới
Pháp Luân thậm chí có một số vị còn cao hơn Phật một số
thế giới khác, có phải như vậy không?

Sư phuụ : Cóó  thêể  giầảng điêầu nầờy như thêế . Phầêụ t cuả ầ móêụ t
sóế  thêế  giờó i cầó hờn Phầêụ t cuả ầ móêụ t sóế  thêế  giờó i khầó c, đóó  lầờ
đuó ng, bờả i víờ tầầ ng thưó  lầờ  quyêế t điụnh rầ viụ tríó sờả  tầụ i thêế  giờó i
cuả ầ Phầêụ t. Phầêụ t tầụ i tầầ ng thưó  Như Lầi, nêếu cuữ ng líữnh đầụ ó rầế t
nhiêầu ngườờ i  đầụ t  tờó i  quầả  viụ  Phầêụ t,  [thíờ]  nhưữ ng ngườờ i  đóó
cuữ ng lầờ  cóó  cầó cóó  thầếp. Khầắp cầả  Thêế  giờó i Phầóp Luầê n đêầu
tóầ n tầụ i hiêêụn tườụ ng nầờy. Cóờ n nóó i rầằ ng Lầ Hầó n vầờ  Bóầ  Tầó t cuả ầ
Thêế  giờó i Phầó p Luầê n lầờ  cầó hờn Phầêụ t cuả ầ thêế  giờó i khầó c, [đóó
lầờ  víờ] tầầ ng thưó  cuả ầ Thêế  giờó i Phầó p Luầê n lầờ  cầó phi thườờ ng.
Phầóp chuó ng tóê i truyêần hóê m nầy rầế t tó lờó n, khóê ng hêầ  hầụ n
cuóêụ c tróng Thêế  giờó i Phầóp Luầê n mầờ  truyêần. Điêầu mầờ  tóê i đêể
ngườờ i tầ nêên biêế t lầờ  Thêế  giờó i  Phầó p Luầên, nhưng nhưữ ng
điêầu  vườụ t  khóả i  Thêế  giờó i  Phầóp  Luầê n  thíờ  khóê ng  thêể  đêể
ngườờ i biêế t, lầờ  víờ khóê ng chó phêóp cón ngườờ i biêế t. Tóê i nóó i
rầằ ng khầó  nhiêầu ngườờ i đầữ  cầả m thuụ  đườụ c róầ i, Phầó p nầờy lầờ
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điêầu tó lờó n đêến thêế , nhiêầu đêến thêế  nhưữ ng Đầụ i Giầó c Giầả  tờó i
đêể  đóầ ng  hóầó  vờó i  Phầóp  nầờy,  ÔÔ ng  khóê ng  phầả i  móêụ t  Phầó p
bíờnh thườờ ng, ÔÔ ng dầễ n ngườờ i tầ tu tờó i rầế t cầó, điêểm nầờy lầờ
khầẳ ng điụnh. [Tóê i] khóê ng nóó i rầằ ng tu luyêêụn cuả ầ móễ i ngườờ i
đêầu hầụn cuóêụ c tróng Thêế  giờó i Phầóp Luầên, điêểm nầờy cuữ ng lầờ
khầẳ ng điụnh. Thíóch Cầ Mầê u Ni, Ấ Di Đầờ  Phầêụ t cuữ ng khóê ng
nóó i rầằ ng ầi tu luyêêụn ờả  tróng móê n cuả ầ hóụ  thíờ đêầu lêên chóễ
cuả ầ hóụ , hóầăụ c lêên chóễ  nầờ ó đóó  khầó c. Đầữ  vườụ t khóả i phầụ m vi
cuả ầ hóụ  róầ i, thíờ cóó  thêể  lêên tờó i nời khầó c.

Đệ tử:  Khi  đạt  tới  La Hán độ cao của công có tiêu
chuẩn không? La Hán sơ quả phải chăng là do độ cao của
tâm tính và công quyết định?

Sư phuụ : Tầầ ng thưó  Lầ Hầón lầờ  tiêêu chuầể n bầế t biêến dó
cầó c thêế  giờó i cuả ầ chư Phầêụ t khầó c nhầu xầó c điụnh rầ.

Tầê m tíónh hóụ c  viêên  cầó thầế p  ngầầ n  nầờ ó  lầờ  cuữ ng như
chíảnh thêể  sưụ  diêễn hóầó  cóê ng cuả ầ viụ ầếy, đêầu đầụ t tờó i bườó c đóó ,
tóầờ n bóêụ  thầy thêế  bầằ ng vầêụ t chầế t cầó nầă ng lườụ ng, chuó ng lầờ
tường phuụ  tường thầờ nh vờó i nhầu. Tóê i đầăụ c biêêụ t nhầế n mầụ nh
nhưữ ng điêầu nầờy, cầó c phuụ  đầụ ó viêên hầẳ n đầữ  cóó  thêể  giầả i thíóch
nhưữ ng điêầu nầờy. Tu luyêêụn xuầế t thêế  giần Phầóp chầẳ ng phầả i
chíónh lầờ  tu  luyêêụn  Phầêụ t  thêể  róầ i?  Tu luyêêụn  xuầế t  thêế  giần
Phầóp, chư viụ đầữ  cóó  Phầêụ t thêể  róầ i, Phầêụ t thêể  lầờ  thầê n thêể  đầữ
đườụ c vầêụ t chầế t cầó nầăng lườụ ng hóầờ n tóầờ n thầy thêế .  Xuầế t
khóả i  thêế  giần Phầó p tiêến nhầêụ p vầờ ó ‘tiụnh bầụ ch thêể ’  chầẳ ng
phầả i chíónh lầờ  thầê n thêể  tróng suóế t tóầờ n thầê n đầữ  dó vầêụ t chầế t
cầó nầă ng lườụ ng thầy thêế? Tu tiêếp lêên nưữ ầ thíờ chầẳ ng phầả i
lầờ  Phầêụ t thêể  róầ i? Chầẳ ng phầả i chíónh lầờ  tiêến nhầêụ p Lầ Hầón sờ
quầả ? Chíónh lầờ  như vầêụ y.

Đệ tử: Thân thể xuất ra các thể sinh mệnh, như rồng
chẳng hạn thì có trong lục đạo luân hồi không?

Sư phuụ : Tróng luụ c đầụ ó luầên hóầ i cuữ ng cóó  móêụ t sóế  sinh
vầêụ t, ngóầờ i luụ c đầụ ó luầê n hóầ i cuữ ng cóó  đóêụ ng vầêụ t tóầ n tầụ i. Tầụ i
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tầầ ng  thưó  cầó  hờn  nưữ ầ  cuữ ng  cóó ,  chuó ng  thóê ng  thườờ ng
khóê ng phầả i lầờ  tu lêên đóó , chuó ng lầờ  sinh rầ tróng hóầờ n cầả nh
tưụ  nhiêên ờả  đầếy. Thầê n thêể  cuả ầ ngườờ i tu luyêêụn tầụ i tầầ ng thưó
cầó sinh rầ  cầó c  thêể  sinh mêêụnh  như lầờ  róầ ng  thíờ  đường
nhiêên lầờ  [cuả ầ] chư viụ, cuữ ng thêó chư viụ viêên mầữ n mầờ  lêên
cầó tầầ ng.

Đệ tử: Thể sinh mệnh mà xuất sinh trong thân thể thì
có chú định tu theo Đạo nào hay không, người tu Đạo nếu
như chuyên nhất, thì tu Phật có khả dĩ không?

Sư phuụ : Điêầu nầờy khóê ng cóó  quy điụnh mầng tíónh cưó ng
nhầắ c, víó như chư viụ lầờ  tu Phầêụ t róầ i chư viụ tu Đầụ ó cuữ ng như
thêế , điêầu đóó  cuữ ng khóê ng sầó, chíả lầờ  sư phuụ  cuả ầ móê n kiầ tườ
đầầ u lầờ  sêữ  khóê ng buóê ng chư viụ. Thầêụ t sưụ  khóê ng đườụ c nưữ ầ,
thíờ  óê ng ầếy sêữ  khóê ng quầả n chư viụ nưữ ầ. Chầẳ ng hầụ n chư viụ
kiêên điụnh cưó  lầờ  phầả i  tu [móê n kiầ],  thíờ  óê ng cuữ ng khóê ng
quầả n đườụ c chư viụ nưữ ầ. Cóờ n nêếu chầê n đầăụ t trêên hầi thuyêần
mầờ  tu, thíờ khóê ng đườụ c đầê u, sư phuụ  cuả ầ bêên nầờ ó cuữ ng sêữ
khóê ng quầả n chư viụ, đầêy lầờ  vầế n đêầ  tầê m tíónh, đầêy lầờ  vầế n đêầ
phầó  hóầụ i hầi phầó p móê n.

Đệ tử:  Có  [trường  hợp]  chú  định  là  tu  tà  đạo  hay
không?

Sư phuụ : Cóó . Cóó  [nhưữ ng ngườờ i] chuyêên móê n vầờ ó thờờ i
mầụ t phầó p mầờ  bườó c rầ phầó  hóầụ i Phầóp, duờ ng cầó c lóầụ i híờnh
thưó c lầờ  đêầu cóó . Vêầ  biêểu hiêêụn cóó  thêể  lầờ  cóê ng khầi cóê ng kíóch
Phầóp Luầê n Đầụ i Phầó p, cóê ng khầi cóê ng kíóch tóê i, cầó c hóụ c viêên
chuó ng tầ đêầu cóó  thêể  phầê n biêêụ t rầ. Lóầụ i mầ nầờy thíờ khóê ng
đầó ng sờụ ,  khíó  cóê ng giầả  thíờ  cuữ ng khóê ng đầó ng sờụ ,  cầó c  hóụ c
viêên chuó ng tầ cóó  thêể  đầó nh giầó  phầên biêêụ t  rầ. Hiêêụn nầy íót
nhầế t thíờ móụ i ngườờ i đêầu cóó  thêể  trầầ m tíữnh lầụ i, suy xêó t xêm
đóó  lầờ  thầêụ t hầy giầả , sầu khi minh bầụ ch rầ, thíờ sêữ  khóê ng muờ
quầó ng thêó hóụ c như trườó c đầêy.
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Khóó  phầê n biêêụ t rầ nhầế t chíónh lầờ  lóầụ i mầ như vầầy, lưụ c
phầó  hóầụ i cuả ầ chuó ng rầế t lờó n. Nóó  cuữ ng tờó i hóụ c Phầó p Luầê n
Đầụ i  Phầó p,  cuữ ng nóó i  Phầó p Luầê n Đầụ i  Phầóp lầờ  tóế t,  nóó i  cóờ n
kíóch đóêụ ng hờn nhưữ ng ngườờ i khầó c, cầả m thuụ  cóờ n mầụ nh hờn
ngườờ i khầó c, cóờ n nhíờn thầếy nhưữ ng híờnh tườụ ng nầờ ó đóó . Sầu
đóó  nóó  đóêụ t  nhiêên chêế t đi, hóầăụ c nóó  đóêụ t nhiêên đi thêó cón
đườờ ng ngườụ c lầụ i, [chuó ng lầờ ] đêến phầó  hóầụ i Phầó p Luầê n Đầụ i
Phầóp. Chíónh lầờ  lóầụ i ngườờ i đóó  lầờ  khóó  phầên biêêụ t rầ nhầế t, khóó
phầê n biêêụ t  chó nêên sưó c phầó  hóầụ i  tó lờó n nhầế t.  Híờnh thưó c
phầó  hóầụ i cuả ầ chuó ng lầờ  đầữ  đườụ c ần bầờ i như vầêụ y, chuó  điụnh
rầằ ng chuó ng sêữ  lầờ m thêế , rầắ c róế i lờó n thêế  nầờ ó chuó ng cuữ ng tíờm
tờó i chó chư viụ. Tóê i vườ ầ giầả ng mầ cóó  lưụ c phầó  hóầụ i lờó n đóó  lầờ
thuóêụ c vêầ  lóầụ i nầờy.

Đệ  tử:  Bồ  Tát  Địa  Tạng  có  thể  tu  thành  Phật  hay
không?

Sư phuụ : Đầụ i Bóầ  Tầó t đầữ  cóó  thêể  đườụ c góụ i lầờ  Phầêụ t róầ i. Đầụ i
Bóầ  Tầó t, chư viụ lầờ  nóó i ‘Điụầ Tầụ ng Vường’ phầả i khóê ng? Vêầ  Điụầ
Tầụ ng Bóầ  Tầó t thíờ ngườờ i tầ cóó  thêể  góụ i ÔÔ ng lầờ  Phầêụ t róầ i, chíónh
lầờ  yó  đóó , nhưng ÔÔ ng ầếy lầờ  lầờ m nhưữ ng viêêụ c cuả ầ ÔÔ ng ầếy.

Đệ tử: Nguyên thần của người là tới như thế nào?
Sư phuụ : Tóê i đầữ  giầả ng điêầu nầờy róầ i, sinh mêêụnh nguyêên

thuyả  chíónh lầờ  đườụ c  sầản sinh dườó i  tầó c  duụ ng cuả ầ sưụ  vầêụ n
đóêụ ng cuả ầ cầó c lóầụ i vầêụ t chầế t bầờ ng đầụ i tróng vuữ  truụ .

Đệ tử: Có người nói những lời đồn đại?
Sư phuụ : Đườ ng nghê nhưữ ng lờờ i đóầ n đầụ i cuả ầ ngườờ i tầ,

đầăụ c biêêụ t lầờ  nhưữ ng lờờ i đóầ n ầả nh hườả ng tờó i Phầó p cuả ầ tóê i, phầó
hóầụ i  híờnh  tườụ ng  móê n  phầó p  chuó ng  tầ,  móụ i  ngườờ i  đêầu
khóê ng đườụ c truyêần. Tờó i chư viụ thíờ đóó ng kíón lầụ i, ầi ầi đêầu
thêế  cầả , thíờ nóó  cuữ ng khóê ng cóó  chóễ  truyêần nưữ ầ.

Đệ tử: Bình luận công và lỗi của người khác thì có tạo
nghiệp hay không?
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Sư phuụ : Tóế t vầờ  xầế u, cóê ng vầờ  lóễ i nời ngườờ i thườờ ng, tóê i
nghíữ  rầằ ng đầữ  lầờ m móêụ t ngườờ i tu luyêêụn thíờ  nêên chầă ng cói
[chuó ng]  nhêụ  nhầờ ng  đầụ m  bầụ c  hờn.  Cầó c  viêêụ c  nời  ngườờ i
thườờ ng thíờ  chư viụ  đườ ng đầờ m luầêụ n phầế n khíóch như vầêụ y.
Chư viụ cầả m thầếy hưó ng thuó  vầờ  chầếp trườó c vầờ ó nhưữ ng điêầu
đóó , hầy chư viụ muóế n tu luyêêụn? Nời ngườờ i thườờ ng chíả  lầờ
chuó t viêêụ c đóó  thóê i. Chầẳ ng phầả i tóê i đầữ  giầả ng, nhưữ ng sưụ  tíờnh
ờả  ngườờ i thườờ ng chầẳ ng quầ chíả thêế  mầờ  thóê i, nóó i đi nóó i lầụ i,
đóó  chầẳ ng  phầả i  đêầu  lầờ  ngườờ i  thườờ ng  đầng  nóó i  ngườờ i
thườờ ng sầó?

Đệ tử: Sau khi khai ngộ người ta không cách nào tu
lên nữa, vậy vì sao Thích Ca Mâu Ni sau khi khai ngộ dưới
cội bồ đề vẫn tiếp tục tu lên?

Sư phuụ : Ngườờ i đầữ  viêên mầữ n thíờ khóê ng cầó ch nầờ ó tu lêên
nưữ ầ, khầi ngóêụ  tưó c lầờ  viêên mầữ n róầ i. Thíóch Cầ Mầê u Ni bầếy
giờờ  ÔÔ ng lầờ  thuóêụ c trầụ ng thầó i bầó n khầi ngóêụ , mầờ  móêụ t bóêụ  phầêụ n
kyó  ưó c cuả ầ ÔÔ ng đầữ  đầả  khầi róầ i, nhưng cóờ n rầế t rầế t nhiêầu lầờ
chưầ đầả  khầi, cóờ n cóó  rầế t nhiêầu điêầu ÔÔ ng khóê ng biêế t, [nêên]
ÔÔ ng mờó i cóó  thêể  tu lêên tiêếp. Nêếu cầó i gíờ ÔÔ ng cuữ ng biêế t cầả , thíờ
ÔÔ ng hầẳ n lầờ  khóê ng tu lêên nưữ ầ. ÔÔ ng duờ ng 49 nầă m truyêần
Phầóp lầờ  tu luyêêụn đầụ t tờó i tầầ ng thưó  Như Lầi, cuữ ng víờ trầụ ng
thầó i bầó n khầi ngóêụ  cuả ầ ÔÔ ng đầụ t tờó i rầế t cầó mầờ  thầờ nh. Bầó n
khầi ngóêụ  cuả ầ chuó ng tầ sêữ  khóê ng đầụ t tờó i cầó đêến thêế , lầờ  víờ
Thíóch Cầ Mầê u Ni lầờ  tờó i đêể  đóêụ  nhầê n, lầờ  ngườờ i cầó  biêêụ t, tóê i lầờ
vầễ n nhầến mầụ nh rầằ ng móêụ t sóế  ngườờ i cầó  biêêụ t cóó  thêể  sêữ  rầế t
cầó, víờ tíờnh huóế ng tườ ng ngườờ i lầờ  khầó c nhầu.

Đệ tử: Người ta sau khi chết thì quan hệ thân thuộc
không tồn tại nữa, nguyên thần đường ai nấy đi, tại sao
đức và nghiệp lực của tổ tiên có thể tích lại cho con cháu?

Sư phuụ :  Đuó ng,  vuữ  truụ  nầờy  chíónh lầờ  cóó  cầó i  Lyó  ầếy,  đóó
cuữ ng lầờ  móêụ t  Lyó  ườó c thuó c cón ngườờ i.  Nghiêêụp cuả ầ chư viụ,
chư viụ  tưả  vóng,  cón chầó u  đờờ i  sầu chư viụ  cầần  hóầờ n  trầả
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nghiêêụp. Dó đóó  [víờ] muóế n tầụ ó phuó c chó ngườờ i đờờ i sầu, hóụ
muóế n  kiêếm  hầằ ng  bầó  nhiêêu  kim  tiêần,  tưụ  hóụ  biêế t  rầằ ng
duờ ng chầẳ ng đườụ c bầó nhiêêu, [mầờ  lầờ ] lưu lầụ i chó ngườờ i đờờ i
sầu hườả ng phuó c. Hóụ  rầế t cói tróụ ng nhưữ ng sưụ  viêêụ c thêế  giần,
rầế t  cói tróụ ng đờờ i  sầu cuả ầ hóụ ,  thầêụ m chíó  rầế t  cói tróụ ng cầó i
dầnh cuả ầ quần hêêụ  nời hóụ  ờả  xầữ  hóêụ i, rầế t cói tróụ ng cầó i dầnh
cuả ầ hóụ  sầu khi quầ đờờ i, hóụ  lầờ  cóó  nhầên tóế  đóó , thêế  nêên hóụ  sêữ
tíóch nghiêêụp, tíóch nghiêêụp chó cón chầó u đờờ i sầu.

Đệ tử: Như [người ta] nói một người thành Phật, chín
tổ thăng thiên?

Sư phuụ : Chuó ng tầ cóó  ngườờ i lầờ m viêêụ c đầụ i thiêêụn, hóầăụ c tu
đườụ c rầế t tóế t, thíờ chầ mêụ  cóó  thêể  nhờờ  vầêụ y mầờ  đườụ c siêêu đóêụ
quầ đóó . Nhưng siêêu đóêụ  tờó i tầầ ng thưó  nầờ ó, ầếy lầờ  cầă n cưó  thêó
tíờnh huóế ng nguyêên lầi cuả ầ chầ mêụ  hóụ , cóờ n cóó  tíờnh huóế ng
tu luyêêụn chuó ng tầ lầờ  cuữ ng cóó  ầả nh hườả ng đóế i  vờó i  hóụ .  Tóể
tiêên tíóch đưó c lầờ  đầữ  tưụ  cóó  phuó c bầó ó. Ngườờ i nóó i ‘móêụ t ngườờ i
tu luyêêụn, tóể  tiêên tíóch đưó c’; nóó i chư viụ đầữ  tu thầờ nh Phầêụ t, thíờ
chầ mêụ  cuả ầ chư viụ cóó  thêể  tíóch đầụ i đưó c. Nhưng xuầế t Tầm
giờó i lầờ  rầế t hiêếm, hóụ  chíả lầờ  đầữ  tíóch đưó c, đầữ  lầờ m điêầu tóế t. Cóó
móêụ t cón trầi lầờ  chư viụ, [hóầăụ c] cóó  móêụ t cón gầó i lầờ  chư viụ, hóụ
đườụ c  tíónh lầờ  tíóch đưó c  róầ i,  bờả i  víờ  cóó  tóầ n  tầụ i  nhầê n tóế  ầếy.
Nhưng nóó i rầằ ng chầ mêụ  dó vầêụ y mầờ  cuữ ng thầờ nh Phầêụ t, thêế
khóê ng đườụ c đầê u. Phầả i tu mờó i đườụ c, hóụ  chíả lầờ m móêụ t ngườờ i
trờờ i  ờả  cầó c  tầầ ng  thưó  khầó c  nhầu  mầờ  hườả ng  phuó c  thóê i.
Khóê ng cóó  cầó i gíờ lầờ  ‘chíón tóể  thầă ng thiêên’, đóó  lầờ  nhầả m nhíó.

Đệ tử: Một đêm trong ngủ mộng gặp cha mẹ tu luyện,
lại còn xé những tờ giấy cúng ở nhà và chúng tự cháy, vì
người nhà không nghe lời khuyên, con muốn tìm Sư phụ.
Thế là, còn thấy Sư phụ tới và nói về tình hình, cha mẹ
thuận tay thiêu cháy một tờ giấy, và giấy đó cũng cháy rồi,
sau đó nhìn thấy người kia không phải Sư phụ nữa, mặc y
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phục của đồ tể, đứng chợ và bán thịt, tay cầm micro, con
theo đó mà khóc, [như vậy là sao]?

Sư phuụ : Đóó  khầẳng điụnh lầờ  mầ róầ i, đóó  lầờ  ầó m chíả mầụ  lyụ
ngườờ i tầ. Bầờ i viụ  cuả ầ mầ đóó  biụ  thiêêu róầ i, biụ  giêế t róầ i, yó  tưó
nghíữầ lầờ  đóầ  têể  sầó t nhầê n, chíónh lầờ  yó  tưó  đóó .  Víờ  nóó  cuữ ng cóó
móêụ t  chuó t bầả n sưụ , chó nêên nóó  cóó  thêể  diêễn hóầó  rầ nhưữ ng
thưó  đóó , mêê  hóầăụ c ngườờ i tầ. Víờ sầó hóê m nầy nhưữ ng thưó  mầ
đóó  cầầ n  biụ  thầnh  lyó  sầụ ch  sêữ?  Móụ i  ngườờ i  thưả  nghíữ  xêm,
chíónh lầờ  như víó duụ  quầả  tầó ó mầờ  tóê i đầữ  dầễ n, xầữ  hóêụ i nhầê n lóầụ i
đầữ  tờó i bườó c nầờy róầ i, mầờ  khóê ng chíả nhầên lóầụ i, cầả  thưụ c vầêụ t
vầờ  nhưữ ng đóêụ ng vầêụ t  kiầ nưữ ầ,  đêầu mầng thêó nghiêêụp  mầờ
luầên hóầ i, chuó ng đêầu cóó  nghiêêụp, hờn nưữ ầ [nghiêêụp] rầế t tó
lờó n. Chư viụ chờó  xêm chuó ng biêế t tu luyêêụn gíờ đóó , v.v. nhưữ ng
sưụ  viêêụ c  nời nhầê n lóầụ i  lầờ  tuyêêụ t  đóế i  khóê ng thêể  đêể  nhưữ ng
đóêụ ng vầêụ t kiầ cần nhiêễu hầy lầờ m chuả , [thêế  mầờ ] chuó ng đầữ
khờả i tầó c duụ ng đóó  róầ i, điêầu nầờy chíónh lầờ  vi phầụ m Thiêên Lyó.
Mầ mầờ  đầụ i nghiụch thíờ nêên phầả i biụ giêế t, đầêy lầờ  điêầu khóê ng
trầó nh khóả i thờờ i mầụ t phầóp mầụ t kiêếp. Chuó ng tu luyêêụn xuầế t
cóê ng cầó móêụ t chuó t thíờ  nêên biụ giêế t đi. Hiêêụn nầy quầả  thưụ c
lóầụ n lung tung cầả .

Tóê i  tườ ng giầả ng, [điêầu] ngườờ i  tầ nhíờn nhầêụ n lầờ  Lyó,  thíờ
lêên tầầ ng thưó  cầó nhíờn đêầu thầếy sầi. Mầờ  cầó c Đầụ i Giầó c Giầả
tầầ ng thưó  cầó hêễ  nhíờn, [thíờ thầếy] nhưữ ng yêêu mầ quyả  quầó i
kiầ ờả  xầữ  hóêụ i nhầên lóầụ i đêầu đầữ  chầụy rầ róầ i, cón nầờ ó muóế n
lầếy nhưữ ng thưó  trêên thầê n ngườờ i thíờ lầếy, muóế n quầả n ngườờ i
thíờ  quầả n. Chuó ng cóờ n cầả m thầếy rầằ ng đầữ  lầờ m viêêụ c tóế t,  cói
bêêụnh chó ngườờ i tầ, hóả i cói bêêụnh gíờ chưó ? Chuó ng cói bêêụnh
chầẳ ng phầả i chíónh lầờ  đưầ nhưữ ng thưó  cuả ầ chuó ng lêên thầê n
ngườờ i hầy sầó? Cóó  thêể  nóó i rầằ ng đóó  đầữ  lầờ  lầờ m điêầu xầế u róầ i.

Đệ tử: Về quá khứ những động vật thời kỳ viễn cổ mà
chúng ta phát hiện ra [thì sao]?
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Sư phuụ : Thuyêế t rầằ ng đóêụ ng vầêụ t  ngầờy nầy lầờ  tiêến hóầó
mầờ  thầờ nh, tóê i nóó i rầằ ng hóầờ n tóầờ n khóê ng phầả i vầêụ y. Dó sưụ
biêến đóể i cuả ầ bầả n khóế i đầụ i luụ c, cầó c diêễn hóầó  cuả ầ cầó c thờờ i kyờ
chu kyờ  khầó c nhầu, lầờ  thầy đóể i cầó c lóầờ i vầêụ t. Chầẳ ng hầụ n nêếu
bầả n khóế i đầụ i luụ c chuó ng tầ hóê m nầy chíờm xuóế ng, [vầờ ] cầó c
bầả n khóế i đầụ i luụ c tróng Thầó i Bíờnh Dường, ẤẤ n Đóêụ  Dường,
Đầụ i Tầêy Dường thầă ng lêên, [thíờ] sêữ  cóó  tóầ n lầụ i cầó c lóầờ i vầêụ t
mờó i,  sinh rầ cầó c vầêụ t  chuả ng mờó i. Mầờ  nêếu chuó ng lầụ i  chíờm
xuóế ng, thíờ sêữ  sinh rầ cầó c vầêụ t chuả ng mờó i, nêếu như điụầ bầả n
khóế i nầờy hóầó n chuyêển vờó i điụầ bầả n khóế i kiầ, róầ i lầụ i trầả i quầ
bầó nhiêêu nầă m, róầ i điụầ bầả n khóế i ầếy lầụ i hóầó n chuyêển trờả
lầụ i, thêế  thíờ nóó  sêữ  khóê ng phầả i nhưữ ng vầêụ t chuả ng nguyêên bần
đầầ u nưữ ầ, nóó  sêữ  cóờ n sinh rầ cầó c vầêụ t chuả ng mờó i. Dó đóó  nóó
đầữ  như thêế , ngườờ i tầ bêờn nóó i đóó  lầờ  tiêến hóầó  thầờ nh, [thưụ c
rầ] hóầờ n tóầờ n khóê ng phầả i vầế n đêầ  đóó . Vầêụ y hóả i tầụ i sầó cầó c viụ
khóê ng phầó t hiêêụn nhưữ ng thưó  giưữ ầ cầó c giầi đóầụ n tróng quầó
tríờnh tiêến hóầó ? Đêầu lầờ  thầếy híờnh thưó c tóầ n tầụ i khầó c nhầu
cuả ầ hầi lóầụ i vầêụ t chuả ng, mầờ  khóê ng cóó  tóầ n tầụ i híờnh thưó c quầó
đóêụ  ờả  giưữ ầ.

Đệ tử: Người tu luyện sau khi đã thành Phật, thì thân
thể nào sẽ thành Phật? Là chân thể? Hay là [cái mà] Sư
phụ cấp cho?

Sư phuụ : Tróng quầó  khưó , ngườờ i tu luyêêụn tróng Tiụnh Đóêụ
tóê ng, hóụ  khóê ng giầảng tu luyêêụn thầê n thêể , chíả giầảng tu hầờ nh
tầê m tíónh, nhầế t  lầờ  nhưữ ng phầóp móê n mầờ  khóê ng giầả ng ‘đầả
tóầụ  thưụ c tu’. Như vầêụ y Phầêụ t thêể  cuả ầ hóụ  lầờ  dó viụ  Phầêụ t tiêếp
dầễ n diêễn hóầó  chó hóụ . Khi tờó i tiêếp dầễ n hóụ  thíờ trưụ c tiêếp cầế p
Phầêụ t thêể  chó hóụ . Mầờ  nhưữ ng [phầó p móê n] chầên chíónh đầả  tóầụ
thưụ c tu, hóụ  cóó  thêể  tưụ  míờnh tu xuầế t nguyêên ầnh. Hờn nưữ ầ
tróng móêụ t sóế  phường phầóp tu luyêêụn đầăụ c thuờ  cuả ầ Phầêụ t giầ
vầờ  Đầụ ó giầ, cóó  thêể  cầả i biêến tưụ  thầê n đầụ t tờó i tíónh mêêụnh sóng
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tu vầờ  cuữ ng cóó  thêể  tu xuầế t móêụ t sóế  điêầu khầó c nưữ ầ, dó chuả
nguyêên thầầ n cuả ầ míờnh lầờ m chuả  têể  hêế t thầảy.

Đệ tử: Nguyên thần là vật chất cao năng lượng phải
không?

Sư phuụ : Khóê ng thêể  lyó  giầả i như vầêụ y. Nguyêên thầầ n cuả ầ
chư viụ lầờ  dó vầêụ t chầế t vi quần nhầế t, vi tiêểu nhầế t, dó vầêụ t chầế t
bầả n nguyêên  nhầế t  cầế u  thầờ nh.  Tíónh cầó ch cuả ầ  chư viụ,  đầăụ c
tíónh cuả ầ chư viụ chíónh lầờ  đầữ  đườụ c chuó  điụnh rầ tầụ i vầêụ t chầế t
bầả n nguyêên róầ i,  chó nêên, trầả i  quầ hầằng bầó nhiêêu nầă m,
bầó nhiêêu đờờ i đêầu rầế t khóó  thầy đóể i, mầờ  bầả n tíónh lầờ  thiêêụn
lường.

Đệ tử:  Jesus  là  đến để  hoá độ những người  đến từ
thiên quốc của Ông đúng không?

Sư phuụ : Lờờ i nóó i ầếy cuữ ng khóê ng cóó  nóó i sầi, lầờ  víờ nhầê n
chuả ng Chầê u ẤÔ u,  nhầê n chuả ng nguyêên thuyả  nhầế t  [ờả  Chầê u
ẤÔ u] đêầu đêến tườ  khóê ng giần đầăụ c điụnh cuả ầ hóụ , hóụ  ờả  đóó  cóó
tíờnh huóế ng đầăụ c thuờ  ờả  nời cuả ầ hóụ .

Đệ tử: Trước khi con học Pháp Luân Đại Pháp, đã thấy
Ngài trong mộng là nghĩa làm sao?

Sư  phuụ :  Trườó c  khi  hóụ c  Đầụ i  Phầóp,  rầế t  nhiêầu  ngườờ i
tườ ng nhíờn thầếy tóê i.  Cóó  hầằng bầó nhiêêu nầă m, trườó c mầếy
chuụ c  nầă m cóó  ngườờ i  đầữ  biêế t  tóê i  róầ i,  cuữ ng  cóó  [ngườờ i]  lầờ
tróng móêụ ng nhíờn thầếy tóê i, [ngườờ i] như thêế  rầế t nhiêầu. Cóờ n
cóó  nhưữ ng ngườờ i  tóầó n quầó i  [bóó i  quêả ]  đầữ  tườ ng nóó i  rầ tườ
hầằ ng bầó nhiêêu nầă m trườó c, v.v. đầêy lầờ  phầả n ầó nh cuả ầ cầó c
thờờ i-khóê ng khầó c nhầu.

Đệ tử: Con của con nói rằng đã thấy Ngài, cũng biết
Ngài?

Sư phuụ : Đưó ầ trêả  nhóả  đóó  cóó  cầă n cờ cuữ ng khầó , trêả  cón
nóó i khóê ng sầi. Cóó  móêụ t sóế  trêả  nhóả  lầờ  cóó  lầi liụch, lầờ  đêến đêể
đầắ c Phầóp.
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Đệ tử: Đức, công và Chân-Thiện-Nhẫn phải chăng là
vật chất đồng loại?

Sư phuụ : Chầê n-Thiêêụn-Nhầễ n lầờ  khóê ng thêể  duờ ng vầêụ t chầế t
thóê ng thườờ ng đêể  nhầêụ n thưó c, khóê ng thêể  lầờ  khầó i niêêụm đóó .
Mầờ  bầế t kêể  gíờ đêầu lầờ  vầêụ t chầế t cầế u thầờ nh, nhưng ÔÔ ng khóê ng
phầả i lầờ  khầó i niêêụm đóó . ÔÔ ng tưụ ầ như nguyêên thầầ n cón ngườờ i
chuó ng tầ, chư viụ nóó i ÔÔ ng vầờ  thầê n thêể  ngườờ i chuó ng tầ lầờ  dó
vầêụ t  chầế t  nầờ ó đóó  cầế u thầờ nh, thíờ  cuữ ng như vầế n đêầ  mầờ  tóê i
vườ ầ đêầ  cầêụ p đêến, nóó  lầờ  khóê ng chíónh xầó c. Nhưng bầế t kêể  vầêụ t
chầế t nầờ ó đêầu lầờ  vầêụ t thêể , chầê n thưụ c tóầ n tầụ i lầờ  lóầụ i đầăụ c tíónh
nầờy, cuữ ng lầờ  thêể  hiêêụn cuả ầ Phầóp. Mầờ  đưó c vầờ  cóê ng chíónh lầờ
lầếy híờnh thưó c vầêụ t chầế t mầờ  thêể  hiêêụn rầ. Nhưng đêầu khóê ng
phầả i lầờ  vầêụ t chầế t cuờ ng lóầụ i, mầăụ c duờ  đêầu lầờ  đóầ ng hóầó  vờó i đầăụ c
tíónh Chầê n-Thiêêụn-Nhầễ n cuả ầ vuữ  truụ .

Đệ tử: Có thể ăn hành gừng tỏi chăng?
Sư  phuụ :  Ngầờy  nầy  chuó ng  tầ  tu  luyêêụn  nời  ngườờ i

thườờ ng  khóê ng  cóó  đêầ  xuầế t  vầế n  đêầ  đóó  móêụ t  cầó ch  cuụ  thêể ,
nhưng tróng tu luyêêụn chuyêên nghiêêụp  cuả ầ chuó ng tầ,  hóầờ
thườụ ng tường lầi lầờ  cầầ n giờó i [cầế m] nhưữ ng thưó  ầếy. [Nhưữ ng
ầi]  thầêụ t  sưụ  cuờ ng móụ i  ngườờ i  đầả  tóầụ  tầêụ p  thêể  thưụ c  tu,  thíờ
cuữ ng khóê ng thêể  ầă n [nhưữ ng thưó  đóó ]. Quầó  khưó  đầữ  tườ ng víờ
nóó  cần nhiêễu ngườờ i tầ tu luyêêụn, nêên mờó i đêầ  xuầế t vầế n đêầ
ầếy. Hầờ nh gườ ng tóả i cóó  thêể  kíóch thíóch thầầ n kinh ngườờ i, dó
đóó  hầy ầă n vầờ  ầă n nhiêầu thíờ nghiêêụn. Khóê ng ầă n sêữ  nghíữ tờó i, cóó
thêể  khờả i tầê m chầế p trườó c; nhưữ ng thưó  đóó  thíờ  hầữy cói nhêụ
chuó ng. Cóờ n nêếu đầữ  đun chíón thíờ  khóê ng thầờ nh vầế n đêầ , nóó
khóê ng  cóờ n  muờ i  nưữ ầ,  lầờ m  hầờ nh  hóầ  bầă m  cuữ ng  khầả  díữ.
Chuó ng tầ tườ  yó  nghíữầ thưụ c têế  mầờ  nhíờn, víờ  nhưữ ng nầă m đóó
Thíóch Cầ Mầê u Ni khóê ng chó ầăn [nhưữ ng thưó  ầếy], chíónh víờ
[chuó ng] cần nhiêễu ngườờ i tầ tu luyêêụn, muờ i xuầế t rầ rầế t ầả nh
hườả ng ngườờ i tầ, khóê ng nhầêụ p tíữnh đườụ c. Bầếy giờờ  mườờ i viụ,
tầó m viụ hóầờ  thườụ ng quầnh thầờ nh móêụ t vóờ ng, nhầêụ p tíữnh đầả
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tóầụ ,  muờ i  đóó  xuầế t  rầ,  thíờ  móụ i  ngườờ i  khóê ng ầi  nhầêụ p  tíữnh
đườụ c. Víờ đầả  tóầụ  thưụ c tu đườụ c cói lầờ  rầế t tróụ ng yêếu, thêế  nêên
giờó i [cầế m] nhưữ ng thưó  đóó  đườụ c xêm lầờ  rầế t nghiêêm tuó c.

Đệ tử: Đức, công và Chân-Thiện-Nhẫn là cùng loại vật
chất hay không?

Sư phuụ : Đưó c lầờ  móêụ t  lóầụ i vầêụ t chầế t mầờ u trầắ ng, lầờ  móêụ t
lóầụ i vầêụ t chầế t đầăụ c thuờ . Nghiêêụp lưụ c cuữ ng lầờ  móêụ t lóầụ i vầêụ t chầế t
đầăụ c thuờ . Cóờ n vêầ  cóê ng thíờ đóó  lầờ  móêụ t lóầụ i híờnh thầờ nh tườ  vầêụ t
chầế t đưó c thầă ng hóầ, vầờ  hóầờ  vờó i móêụ t sóế  vầêụ t chầế t khầó c tróng
vuữ  truụ .  Chầê n-Thiêêụn-Nhầễ n  lầờ  Phầó p,  lầờ  móêụ t  lóầụ i  đầăụ c  tíónh,
khóê ng thêể  duờ ng khầó i niêêụm vầêụ t chầế t thóê ng thườờ ng đêể  nhầêụ n
thưó c, [đóó ] lầờ  siêêu vầêụ t chầế t.

Đệ tử: [Thân] thể bất hoại được hiểu như thế nào?
Sư phuụ : Đầữ  xuầế t khóả i thêế  giần Phầó p thíờ lầờ  ‘bầế t hóầụ i chi

thêể ’. Phầêụ t thêể  liêêụu cóó  thêể  biụ hóầụ i chầă ng? ÔÔ ng lầờ  cầế u thầờ nh
tườ  vầêụ t chầế t phóng phuó  nhầế t tóế t nhầế t tróng vuữ  truụ , vuữ  truụ
bầế t hóầụ i thíờ ÔÔ ng cuữ ng bầế t hóầụ i.

Đệ tử: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, cuối cùng
phải chăng đều tới Thế giới Pháp Luân?

Sư  phuụ :  Thêế  giờó i  Phầó p  Luầê n  cuả ầ  tóê i  vầễ n  lầờ  khóê ng
chưó ầ hêế t đườụ c đầê u! Chíả cóó  [ầi] chầên chíónh đầắ c chíónh quầả
viêên mầữ n thíờ mờó i cóó  thêể  đi. Nóó i ‘tu luyêêụn Phầó p Luầê n Đầụ i
Phầóp thíờ  tờó i Thêế  giờó i Phầóp Luầê n’, hóả i hiêêụn nầy ngườờ i cóó
hầằ ng bầó nhiêêu ưó c! Tường lầi cóờ n nhiêầu [ngườờ i] hờn nưữ ầ
hóụ c Đầụ i Phầó p, cón ngườờ i trầả i quầ đờờ i nầờy quầ đờờ i khầó c
vầễ n cầầ n sinh sóê i tiêếp tuụ c tu, [nêếu] đêầu tờó i Thêế  giờó i Phầó p
Luầê n thíờ hầẳn lầờ  khóê ng chưó ầ nóể i. [Ấi] tu khóê ng viêên mầữ n
[thíờ] tờó i khóê ng giần cầó tầầ ng cuữ ng lầờ  tóế t đêụp. Tróng hóụ c
viêên chuó ng tầ cóó  móêụ t phầầ n lờó n lầờ  đêến tườ  cầó c tầầ ng thưó  cầó
khầó c  nhầu,  sầu  khi  đầắ c  Phầó p  thíờ  quầy  trờả  vêầ  thêế  giờó i
nguyêên lầi cuả ầ míờnh.
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Đệ tử: Cháu ngoại gái năm tuổi của con đã tham gia
hai kỳ lớp học, trong mộng thường dậy luyện công, người
lớn  nói  thì  cháu  cũng  không  trả  lời,  như  thế  có  bình
thường không?  Cháu cũng thường thấy được Thầy dạy
cho biết chữ, dạy vẽ, gặp Thầy ở trong hư không và mây
các màu, [đó là sao]?

Sư  phuụ :  Luyêêụn  lầờ  Phầóp  Luầê n  Đầụ i  Phầó p  thíờ  lầờ  bíờnh
thườờ ng. Lầờ  đưó ầ trêả  cầă n cờ rầế t khầó , nhầế t điụnh chờó  đêể  chầó u
hóụ c nhưữ ng thưó  cóê ng lóầụ n bầó t nhầó ó kiầ, khóê ng đườụ c lầờ m
hóả ng đưó ầ nhóả . Nhưữ ng trêả  nhóả  lóầụ i nầờy đêầu lầờ  tờó i đêể  đầắ c
Phầóp, nhầế t điụnh chờó  đêể  cón trêả  lầờ m điêầu xầế u. Tóầờ n quóế c
cóó  móêụ t lóê  lờó n nhưữ ng trêả  êm như thêế .

Đệ tử: Tiêu chuẩn tiếp nhận học viên mới là gì?
Sư phuụ : Khóê ng cóó . Cóó  thêể  luyêêụn thíờ cưó  luyêêụn thóê i, tầế t

nhiêên cuữ ng nêên chíả rầ hầi lóầụ i bêêụnh lầờ  khóê ng thêể  tu, đầêy lầờ
điêầu  tóê i  đêầ  xuầế t:  Ngườờ i  bêêụnh  trầầ m  tróụ ng  nguy  hiêểm
nghiêêụp lưụ c quầó  lờó n, cuữ ng khóê ng thêể  tu luyêêụn; ngườờ i bêêụnh
tầê m thầầ n nghiêêụp lưụ c tư tườả ng quầó  lờó n, chuả  nguyêên thầầ n
khóê ng thầnh [tíảnh] cuữ ng khóê ng thêể  tu luyêêụn.

Đệ tử: Tu luyện nơi người thường không cải biến kết
cấu phân tử trong [thân] thể, vậy thì chúng ta xuất thế
gian Pháp phải chăng sẽ cải biến kết cấu phân tử trong
[thân] thể?

Sư phuụ : [Nêếu] tróng tu luyêêụn chư viụ khóê ng cầả i biêến,
sầu khi xuầế t  thêế  giần Phầóp,  thíờ  chư viụ  cóờ n cầả i  biêến thêế
nầờ ó?  Tầụ i  thêế  giần Phầó p  lầờ  đầữ  bầắ t  đầầ u  tườ ng  bườó c  tườ ng
bườó c cầả i biêến vầờ  đêầ  cầó, khi tờó i xuầế t thêế  giần Phầóp, vêầ  cờ
bầả n đầữ  tóầờ n bóêụ  cầả i biêến xóng róầ i.

Đệ tử: Trên TV chiếu “Câu chuyện Đạt-Ma”, thì không
để học viên xem là có đúng chăng?

Sư phuụ : Cầó i nầờy khóê ng sầó cầả , hóụ c viêên sêữ  cói đóó  như
móêụ t cầê u chuyêêụn cóể  mầờ  xêm thóê i, sêữ  khóê ng chiêểu thêó đóó
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mầờ  hóụ c. Vêầ  cón ngườờ i hiêêụn nầy chư viụ mầờ  khóê ng dầụy hóụ
Phầóp  thíờ  hóụ  khầẳ ng  điụnh  sêữ  khóê ng  hóụ c,  ngầy  cầả  hóầờ
thườụ ng Phầêụ t giầó ó hóê m nầy ngóầ i tóầụ  nời kiầ, nóó i thêế  nầờ ó
hóụ  cuữ ng khóê ng hóụ c. Cầó i nầờy khóê ng sầó cầả , víờ chuó ng tầ đầữ
nhầến mầụ nh khi ờả  trêên lờó p róầ i, phầóp móê n Thiêần Tóê ng đầữ
khóê ng tóầ n tầụ i nưữ ầ, mầờ  khóê ng chíả bầêy giờờ  lầờ  khóê ng tóầ n tầụ i
nưữ ầ, tờó i [sầu] luụ c tóể  Huêêụ  Nầăng lầờ  đầữ  mầế t róầ i. Hầờ ng mầếy
trầă m nầă m [quầ] nóó  đầữ  khóê ng cóờ n tườ  lầê u róầ i, điêầu lưu lầụ i lầờ
liụch sưả . Chư viụ xêm hóầờ  thườụ ng Thiêần Tóê ng ngầờy nầy hóụ
lầờ  đóụ c gíờ? Như lầờ  kinh Phầêụ t Ấ Di Đầờ  hóụ  cuữ ng lầếy rầ đóụ c, hóụ
khóê ng  cóờ n  nhưữ ng  điêầu  cuả ầ  Thiêần  Tóê ng  nưữ ầ.  Phầó p  cuả ầ
Thiêần Tóê ng đầữ  khóê ng cóờ n tầụ i  thêế  giần nưữ ầ, thưụ c rầ vầờ ó
thờờ i kyờ  mầụ t phầó p thíờ Phầóp nầờ ó cuữ ng khóê ng cóờ n, khóê ng chíả
nóó i vêầ  Phầó p cuả ầ Thiêần Tóê ng.

Đệ tử: Có những người chưa từng tham gia lớp học
nhưng  đã  tham  gia  luyện  công,  đã  mua  sách  và  huy
chương Pháp Luân, nhưng về sau không luyện nữa, hỏi
nên thu hồi sách và huy chương hay không?

Sư phuụ : Hóụ  đầữ  muầ thíờ lầờ  muầ róầ i, khóê ng cầó ch nầờ ó thu
hóầ i lầụ i,  víờ  hóụ  đầữ  bóả  tiêần rầ róầ i. Chuó ng tầ cuữ ng khóê ng cóó
phường phầóp quầả n lyó  hầờ nh chíónh nầờ ó. Bần đầầ u tóê i khóê ng
hêầ  chuả  trường đưầ rầ nhưữ ng thưó  ầếy, víờ cầó c hóụ c viêên, cầó c
đêêụ  tưả  yêêu cầầ u nêên nầy mờó i  đưầ rầ,  chíả  cóó  thêể  như vầêụ y
thóê i.

Đệ tử: Làm “đầu đỉnh bão luân” thì đầu luôn cảm thấy
rất nặng, không ngẩng lên được thì là sao?

Sư phuụ : Mầăụ c kêêụ  nhưữ ng cầó i đóó , đầầ u nầăụ ng khóê ng nhầế t
điụnh lầờ  chuyêêụn xầế u. Tu xuầế t rầ cóê ng truụ  róầ i cuữ ng cóó  tróụ ng
lườụ ng, cuữ ng cóó  cầả m giầó c. Nêếu trêên đóó  xuầế t rầ móêụ t quầả  cầầ u
ầó nh sầó ng lờó n thíờ nóó  cuữ ng ầó p chư viụ, trêên đóó  nêếu ngóầ i tóầụ
móêụ t viụ Phầêụ t thíờ cóờ n ầó p chư viụ hờn nưữ ầ. Đườ ng quầả n rầằ ng
trêên đóó  cóó  nhưữ ng gíờ, mầờ  luyêêụn cóê ng đêầu như vầêụ y, đêầu lầờ
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‘hầả ó sưụ ’. Trêên đíảnh đầầ u ngườờ i sêữ  xuầế t hiêêụn rầế t nhiêầu thưó ,
[ngườờ i khầó c] luyêêụn khíó cóờ n xuầế t hiêêụn móêụ t cóêụ t truụ  khíó rầế t
lờó n nưữ ầ kiầ.

Đệ tử: Trong mộng khi gặp khảo nghiệm, phản ứng
làm ra còn tốt hơn khi thanh tỉnh, đó là phó nguyên thần
chăng?

Sư phuụ :  Thêế  đường nhiêên  rầế t  tóế t,  khóê ng  phầả i  phóó
nguyêên thầầ n. Phóó  nguyêên thầầ n lầờ m viêêụ c khóê ng đêể  chư viụ
thầếy, chư viụ vầễ n chưầ biêế t; kiầ lầờ  bầả n thầê n chư viụ.

Đệ tử: Khi tu luyện tới tầng thứ tịnh bạch thể trở lên,
trên thân phải chăng không có những phản ứng về lạnh,
nóng, tê, sưng, v.v.

Sư phuụ : Cuữ ng vầễ n cóó . Víờ đóó  lầờ  thêể  hiêêụn cuả ầ nhưữ ng thưó
khầó c nhầu tầụ i cầó c tầầ ng thưó  khầó c nhầu trêên thầê n chư viụ,
nhưữ ng trầụ ng thầó i khóó  chiụu gióế ng như mầắ c bêêụnh sêữ  cầờ ng
ngầờy  cầờ ng  íót,  nhưng  cuữ ng  khóê ng  nóó i  rầằ ng  cầó i  gíờ  cuữ ng
khóê ng cóó .  Tóê i  giầả ng chó chư viụ,  rầằ ng Thầó i  Thườụ ng Lầữ ó
Quầê n cóó  móêụ t cầê u thêế  nầờy, vầờ  tróng sầó ch cuả ầ Đầụ ó giầ cuữ ng
cóó  cầê u như thêế : ‘Duờ  tu cầó đêến đầê u, sầó vầễ n khóó  chiụu thêế
nầờy? Chíả víờ tầụ i ngườờ i thườờ ng.’

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp có mâu thuẫn với tôn giáo
hay không?

Sư phuụ : Tróng liụch sưả  chuó ng tóê i chưầ tườ ng tiêến nhầêụ p
vầờ ó  tóê n  giầó ó.  Hiêêụn  tầụ i  chuó ng tầ  phầầ n lờó n  đêầu  tu luyêêụn
tróng ngườờ i thườờ ng, nêên ÔÔ ng khóê ng phầả i tóê n giầó ó. Muụ c
đíóch cuả ầ tóê n giầó ó: Móêụ t  lầờ  tu luyêêụn, hầi lầờ  hóầó  đóêụ  ngườờ i,
bầả ó ngườờ i tầ lầờ m điêầu tóế t, đêể  chó đầụ ó đưó c thêế  giần cón
ngườờ i  kêóó  dầờ i.  Đóó  lầờ  hầi  điêầu  mầờ  hóụ  lầờ m.  Chuó ng tầ  tu
luyêêụn nời ngườờ i  thườờ ng cuữ ng cóó  thêể  khờả i  tầó c duụ ng đóó ,
nhưng chuó ng tầ khóê ng cóó  híờnh thưó c tóê n giầó ó. Tường lầi
hầẳ n sêữ  cóó  đêêụ  tưả  chuyêên nghiêêụp tu luyêêụn Phầó p Luầê n Đầụ i
Phầóp, nhưng hiêêụn nầy chuó ng tầ vầễ n chưầ tiêến hầờ nh tờó i
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bườó c đóó . Hóả i đóế i đầữ i vầế n đêầ  nầờy như thêế  nầờ ó? Hiêêụn nầy cóó
nhưữ ng hóầờ  thườụ ng đầữ  tu luyêêụn Đầụ i  Phầó p róầ i,  duờ  sầó đi
nưữ ầ, Phầó p chuó ng tầ lầờ  cóó  íóch chó xầữ  hóêụ i, cóó  íóch chó ngườờ i.
Chuó ng tầ khóê ng cần thiêêụp chíónh triụ cuả ầ xầữ  hóêụ i, khóê ng vi
phầụ m  chíónh  sầó ch  cuả ầ  chíónh  phuả ,  chuó ng  tầ  khóê ng  lầờ m
nhưữ ng  viêêụ c  đóó .  Đóế i  vờó i  quóế c  giầ  đóế i  vờó i  xầữ  hóêụ i  ngườờ i
thườờ ng đóế i vờó i sưụ  viêêụ c gíờ [chuó ng tầ] cuữ ng khóê ng cóó  chóễ  cóó
hầụ i, chíả cóó  thêể  lầờ  cóó  chóễ  tóế t.

Đệ tử: Khi con đả toạ thì thường tựa như ngồi thang
máy trượt xuống, bản thân biến thành rất bé, không biết
là sao?

Sư phuụ : Cầó i đóó  cuữ ng bíờnh thườờ ng. Lầờ  víờ nguyêên thầầ n
chíónh lầờ  rầế t nhóả , cuữ ng cóó  thêể  biêến thầờ nh rầế t lờó n. Chó nêên
ngườờ i tầ khi luyêêụn cóê ng thíờ thầê n thêể  sêữ  nờả  róêụ ng rầ ngóầờ i.
Dó đóó  cóó  ngườờ i cầả m thầếy tưụ ầ như ‘đíảnh thiêên lầêụ p điụầ’; cóó
ngườờ i cầả m thầếy biêến thầờ nh rầế t nhóả , đêầu lầờ  bíờnh thườờ ng.
Nhưng cóó  móêụ t điêểm nầờy, ngườờ i tu luyêêụn móêụ t khi lầờ m điêầu
khóê ng tóế t lầắ m thíờ cuữ ng sêữ  cóó  cầả m giầó c rời rờó t xuóế ng, đóó  lầờ
tầầ ng thưó  rời ruụ ng xuóế ng, dung lườụ ng cuả ầ thầê n thêể  cuữ ng
ruó t nhóả  lầụ i.

Đệ tử: Mấy tháng gần đây, con trong mộng vẫn luôn
cùng một số người thân thích chung quanh đang bận rộn
ở nơi bùn lầy rất trơn trượt.

Sư phuụ : Đóó  chíónh lầờ  ngườờ i ờả  nời ngườờ i thườờ ng, ngườờ i
tầ nhíờn nhầê n lóầụ i thíờ chíónh lầờ  hóầờ  vờó i buờ n đầế t.

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp tu luyện đắc chính quả thì
có nhất định cần phải mang theo bản thể không?

Sư phuụ :  Phầó p  móê n  nầờy  cuả ầ  chuó ng tầ  yêêu  cầầ u  viêên
mầữ n lầờ  mầng thêó bầả n thêể . [Nêếu] khóê ng mầng thêó bầả n
thêể  đườụ c, [hóầăụ c] thầê n thêể  ầếy chưầ đầụ t tờó i híờnh thưó c lóầụ i
đóó  thíờ cóó  thêể  lầờ  khóê ng đườụ c đầê u. Víờ sầó? Víờ chuó ng tầ đêầu
cóó  thêể  đầụ t tờó i, chầê n chíónh tu luyêêụn thíờ hầẳn đêầu cóó  thêể  đầụ t
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tờó i, chíả cầầ n chư viụ tiêến nhầêụ p quầả  viụ mầờ  tu luyêêụn xuầế t thêế
giần Phầóp,  thíờ  thầê n thêể  chư viụ  đầữ  thầờ nh róầ i,  khầó  nhiêầu
ngườờ i đầữ  đầụ t tờó i bườó c đóó  róầ i [chíả lầờ ] tưụ  míờnh khóê ng biêế t.
Lầờ  víờ  thầê n thêể  cóó  móêụ t  bóêụ  phầêụ n biụ  khóầó  chầắ c lầụ i vầờ  chiụu
móêụ t sóế  tróó i buóêụ c, chó nêên cầả m giầó c khóê ng rầ. Thuầêụ n thêó
viêêụ c  chư viụ  tu  luyêêụn  thíờ  sêữ  cầờ ng ngầờy  cầờng  minh hiêển.
Nhưng [tóê i]  cầầ n nóó i  róữ  móêụ t  vầế n đêầ ,  cóó  ngườờ i  cóó  thêể  víờ
nhưữ ng nguyêên nhầê n nhiêầu mầăụ t mầờ  hầụ n chêế  đầụ t khóê ng tờó i
viêên mầữ n,  chíả  cóó  thêể  lầờ m ngườờ i  trờờ i  (Thầần Tiêên) ờả  cầó c
tầầ ng thưó  khầó c  nhầu, dó đóó  thầê n thêể  biêến hóầó  rầế t  íót.  Kyờ
thưụ c tườ  ngườờ i bíờnh thườờ ng mầờ  nhíờn thíờ  đầữ  lầờ  đầụ i  phuó c
phầêụ n cầó khóê ng vờó i tờó i đườụ c, tóế t đêụp khóê ng cầầ u tờó i đườụ c.
ỞỞ  nhưữ ng khíó cóê ng thóê ng thườờ ng vầờ  [khíó] cóê ng phuụ  thêể  vầờ
tầờ  phầó p thíờ hóầờ n tóầờ n khóê ng đầụ t tờó i đóó  đườụ c.

Đầữ  hêế t cầó c tờờ  cầê u hóả i róầ i. Hóê m nầy nhưữ ng cầê u hóả i mầờ
tóê i giầả i đầó p ầếy lầờ  tóê i muóế n chuả  yêếu nhầắ m vầờ ó cầó c phuụ  đầụ ó
viêên vầờ  cóế t  cầó n chuó ng tầ mầờ  giầả ng.  Tầế t  nhiêên,  [tầụ i  đầêy]
chuó ng tầ cóó  móêụ t sóế  hóụ c viêên thầêụ m chíó chưầ tườ ng thầm giầ
lờó p hóụ c hóầăụ c chíả  thầm giầ móêụ t lầần lờó p hóụ c, lêữ  rầ khóê ng
nêên đêến nhưng đầữ  đêến. [Tóê i] khóê ng nóó i rầằ ng chư viụ khóê ng
nêên nghê Phầóp nầờy,  cuữ ng khóê ng nóó i  rầằ ng chư viụ  khóê ng
thêể  tu,  mầờ  chíónh lầờ  nóó i  rầằ ng chư viụ  vầễ n  chưầ tiêếp  thu
đườụ c nhưữ ng điêầu nầờy, nóó  đóêụ ng chầụ m tờó i vầế n đêầ  rầế t lờó n.
Khóê ng đêể  chư viụ vầờ ó thíờ  chư viụ cóó  thêể  sêữ  cóó  yó  kiêến, tầê m
tíónh mầờ  khóê ng cầó, thíờ  cóó  thêể  sêữ  nhầêụ n xêó t linh tinh; đêể
[chư viụ] vầờ ó thíờ  lầụ i  ê chư viụ  tiêếp thu khóê ng nóể i,  sinh rầ
hóầờ i nghi lầờ m hóả ng tường lầi cuả ầ chư viụ. Duờ  sầó đi nưữ ầ,
nêếu nghê mầờ  khóê ng tin thíờ  hầữy xêm như nghê móêụ t  cầê u
chuyêêụn xưầ thóê i, nhầế t điụnh đườ ng nầảy sinh cầả m giầó c mầê u
thuầễ n.

Giầả ng Phầó p nầờy chuả  yêếu lầờ  giầả ng chó phuụ  đầụ ó viêên vầờ
cóế t cầó n chuó ng tầ, cóó  chóễ  tóế t chó chư viụ sầu nầờy triêển khầi

74 Giảng Pháp cho các phụ đạo viên Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân [1994]



cóê ng tầó c. Móêụ t sóế  cầê u hóả i lầờ  cóó  tíónh tường tưụ , [duờ ] hóụ c viêên
đêầ  xuầế t rầ mầờ  giầả i đầó p khóê ng đườụ c, [thíờ] íót nhầế t chuó ng tầ
cóó  thêể  biêế t đườụ c móêụ t sóế  điêầu. Kyờ  thưụ c tóê i đầữ  nóó i, khóê ng tóể
chưó c buóể i hóụ p cầó c phuụ  đầụ ó viêên nầờy [thíờ chư viụ] cuữ ng cóó
thêể  lầờ m đườụ c. Nóó i như, khi tóê i giầả ng xóng bầờ i tầụ i lờó p hóụ c
ờả  Têế  Nầm vầờ  sầắp rờờ i đi, rầế t nhiêầu Giầó c Giầả  đêầu nóó i vờó i tóê i:
Lờó p hóụ c nầờy đầữ  giầả ng hêế t tầế t cầả  róầ i. ÝÝ  lầờ  nhưữ ng gíờ nêên đêể
ngườờ i thườờ ng biêế t thíờ  đầữ  đêầu giầả ng rầ róầ i.  Tóê i  nóó i  rầằ ng
chíónh lầờ  chiêểu thêó Phầóp nầờy mầờ  hóụ c, chíả cầầ n chư viụ hóụ c
thầế u  ÔÔ ng  thíờ  khóê ng  cóó  vầế n  đêầ  khóê ng  giầả i  quyêế t  đườụ c.
Phầóp nầờy mầờ  tóê i  giầả ng ầếy,  khóê ng chíả  lầờ  tíờnh huóế ng cuả ầ
tróng móêụ t  móê n nầờy cuả ầ tóê i,  dó đóó  nóó i  rầằ ng ÔÔ ng lầờ  móêụ t
điêầu rầế t  tó lờó n.  Tầế t  nhiêên nhưữ ng viêêụ c  mầờ  chuó ng tầ lầờ m
hóê m nầy lầờ  khầó c vờó i  cóê ng truyêần rầ vầờ  nhưữ ng viêêụ c lầờ m
tróng quầó  khưó . Ngườờ i tầ giầả ng ‘phóể  đóêụ  chuó ng sinh’, Thíóch
Cầ Mầê u Ni cuữ ng đưầ cầả  đóêụ ng vầêụ t bầó góầ m tróng đóó . Thíóch
Cầ Mầê u Ni giầả ng phóể  đóêụ  chuó ng sinh vầờ  ÔÔ ng cóó  thêể  phóể  đóêụ
chuó ng sinh, đóế i vờó i hêế t thầảy sinh mêêụnh ÔÔ ng đêầu cầần tườ  bi.
Tầụ i  sầó chuó ng tầ hóê m nầy khóê ng lầờ m thêế? Chuó ng tầ đóêụ
nhầên cóờ n muóế n lưụ ầ chóụ n? Vầờ ó lờó p hóụ c chuó ng tầ lầờ  cầầ n cóó
điêầu kiêêụn tuyêển chóụ n? Bờả i víờ hêế t thầảy sưụ  tíờnh đêầu đầữ  khầó c
xưầ,  cóó  nhưữ ng ngườờ i  xầế u  xầ đêến mưó c  khóê ng thêể  đườụ c
nưữ ầ, chíónh lầờ  cầần biụ thầnh lyó. Cóó  nhưữ ng ngườờ i lầờ  cầầ n lưu
lầụ i, cóó  nhưữ ng ngườờ i cóó  thêể  tu luyêêụn lêên, chíónh lầờ  xuầế t hiêêụn
vầế n đêầ  như thêế  đóó .

Đườụ c róầ i, tóê i nghíữ rầằ ng chuó ng tầ cầầ n đóế i đầữ i buóể i hóụ p
nầờy thêế  nầờ ó? Điêầu nêên nóó i vầờ  khóê ng nêên nóó i vêầ  sầu nầờy
thíờ lầờ m thêế  nầờ ó? Móụ i ngườờ i chuó ng tầ đêầu biêế t nêên lầờ m thêế
nầờ ó, tóê i cuữ ng khóê ng nhầến mầụ nh vầế n đêầ  nầờy nưữ ầ. Chíả lầờ  nóó i
móêụ t cầê u: Hầữy cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i Phầóp nầờy cuả ầ chuó ng tầ,
hầữy cóó  trầó ch niêêụm vêầ  cầó  nhầê n chư viụ, thíờ chư viụ biêế t đườụ c
nêên lầờ m thêế  nầờ ó, [tóê i] giầả ng bầếy nhiêêu thóê i.
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…… Chuó ng tầ sầu khi trầả i quầ thầả ó luầêụ n, cóó  thêể  tiêến
thêêm móêụ t  bườó c  nhầêụ n  thưó c  sầê u  hờn vêầ  Đầụ i  Phầóp,  cuữ ng
thóế ng nhầế t nhầêụ n thưó c cuả ầ chuó ng tầ, tường lầi thíờ viêêụ c giầả i
đầó p chó cầó c hóụ c viêên thíờ tóê i nghíữ lầờ  sêữ  tóế t hờn nhiêầu, đầêy
lầờ  móêụ t  điêầu. Cóờ n điêầu nưữ ầ mầờ  tóê i  chưầ cóó  nóó i điêầu nầờy
chó móêụ t sóế  ngườờ i phuụ  trầó ch chuó ng tầ, chíónh lầờ  chư viụ hầữy
mờả  đầầ u ờả  quêê  tóê i, tóể  chưó c móêụ t chuó t, chuó ng tầ khóê ng thêể
chíả luyêêụn cóê ng tầêụ p thêể , chuó ng tầ hầữy tíờm vầờ  điụnh rầ thờờ i
giần tầêụ p thêể  cuờ ng đêến hóụ c Phầó p. Tườ ng chường tườ ng muụ c,
móụ i ngườờ i niêêụm đóụ c, thầả ó luầêụ n móêụ t chuó t. Ấn bầờ i thờờ i giần
hóụ c tầêụ p lầờ  cóế  điụnh lầụ i tưụ ầ như luyêêụn cóê ng tầêụ p thêể . Tóê i nghíữ
rầằ ng lầờ m như thêế  lầờ  tóế t hờn, cóó  tíónh nhầắ m thầẳ ng, như vầêụ y
thíờ đóế i vờó i tường lầi chuó ng tầ, khi gầăụ p vầế n đêầ  thưụ c têế  thíờ
cóó  Phầóp đêể  cóó  thêể  dưụ ầ vầờ ó. Chuó ng tầ mờả  đầầ u, tầụ i nhưữ ng
trầụ m phuụ  đầụ ó cầó c nời tóầờ n quóế c cóó  thêể  cóó  tầó c duụ ng dầễ n
đầầ u rầế t  lầờ  tóế t.  Sầu nầờy cầó c nời tóầờ n quóế c cóó  thêể  phóả ng
thêó, lầờ m như vầêụ y lầờ  cóó  chóễ  hêế t sưó c tóế t đêụp chó viêêụ c đêầ
cầó nhầêụ n thưó c cuả ầ chuó ng tầ, [tóê i] đưầ rầ kiêến nghiụ  như
vầêụ y.

Băng thu âm của Tổng trạm
Pháp Luân Đại Pháp Trường Xuân

* * * * * * * * *

Ghi chú: (ghi chú của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

 ▪ bán khai ngộ: khầi ngóêụ  móêụ t phầầ n; bán → móêụ t nưả ầ, móêụ t phầầ n.
 ▪ bên này, bên kia: tróng móêụ t sóế  ngưữ  cầả nh, bên này lầờ  đêể  nóó i vêầ  

phíóầ bêên khóê ng giần vầêụ t chầế t mầờ  ngườờ i thườờ ng nhầêụ n thưó c, tưó c lầờ  
khóê ng giần chuó ng tầ đầng sinh sóế ng, vầờ  bên kia lầờ  đêể  nóó i vêầ  phíóầ 
bêên khóê ng giần khầó c.
 ▪ bổn vầờ  phác tróng cuụ m tườ  phản bổn quy chân vầờ  phản phác quy 

chân: Chưữ  bổn (cuữ ng đóụ c lầờ  bản) cóó  hầờ m nghíữầ lầờ  gốc rễ, cái 
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nguyên bổn vốn có (víó duụ : nguyên bản, bản ngã). Chưữ  phác cóó  
hầờ m nghíữầ thuần tịnh chất phác.
 ▪ chính thường: bíờnh thườờ ng như cầó i lêữ  nóó  phầả i thêế ; thườờ ng 

đườụ c diụch lầờ  bình thường.
 ▪ đầu đỉnh bão luân: óê m bầó nh xê trêên đíảnh đầầ u (têên móêụ t đóêụ ng 

tầó c tróng bầờ i cóê ng phầó p sóế  2).
 ▪ đỉnh thiên lập địa: sườ ng sưữ ng giưữ ầ trờờ i đầế t.
 ▪ đồng: đóầ ng nhầê n dầê n têêụ  Trung Quóế c.
 ▪ huyền, cực, toàn, hư, hư giới: móêụ t sóế  tườ  tróng đóầụ n huyền 

Pháp chí cực, toàn Pháp chí hư. Huyền tróng tườ  huyền bí; nguụ  yó  
khóó  tin, thầêm sầê u, bíó mầêụ t. Cực tróng tườ  cực kỳ, thái cực; nguụ  yó  vêầ  
cầó i cuờ ng tóêụ t, cưụ c điêểm, cầó xầ sầê u xầ nhầế t. Toàn tróng tườ  toàn cơ, 
toàn chuyển; hiêểu lầờ  xóầy chuyêển. Hư tróng tườ  hư không; cuữ ng lầờ  
nóó i vêầ  cầó i Khóê ng, cầó i Vóê , cầó i khóê ng nhíờn thầếy đườụ c; hư giới cuữ ng 
lầờ  chưữ  hư nghíữầ nầờy, vờó i chưữ  giới tróng tườ  thế giới, cảnh giới.
 ▪ La Hán sơ quả: tróng phầê n tầầ ng cuả ầ quầả  viụ Lầ Hầó n, sơ quả lầờ  

bườó c đầầ u tiêên (quầả  viụ sờ cầế p) (diụch giầả  diêễn giầả i thêó nghíữầ bêầ  
mầăụ t chưữ ).
 ▪ bản lai diện mục: bóêụ  mầăụ t nguyêên vóế n cóó  (diêễn trêên chưữ  nghíữầ 

bêầ  mầăụ t).
 ▪ Phật, Phật Đà: hầi cầó ch phiêên ầêm sầng tiêếng Hầó n cuả ầ cuờ ng móêụ t 

tườ  Buddha tiêếng Phầụ n.
 ▪ Phật thân, Phật thể: thầê n thêể  Phầêụ t; nhiêầu luó c tườ  nầờy lầờ  nóó i vêầ  

thầê n thêể  bầế t hóầụ i, phầê n biêêụ t vờó i thầê n xầó c thiụt (nhục thân).
 ▪ tẩy não: tầểy sầụ ch kyó  ưó c tróng nầữ ó (nghíữầ tróng bầờ i nầờy); khóê ng 

phầả i lầờ  nhóầ i sóụ  móêụ t hóụ c thuyêế t hầy lyó  tườả ng nầờ ó đóó  (brầinwầsh).
 ▪ tiếp dẫn: [viụ Phầêụ t, Thầầ n] đóó n tiêếp lêên thiêên quóế c (tróng ngưữ  

cầả nh cuả ầ bầờ i nầờy).
 ▪ tiểu đạo tiêu tức: tin tưó c thêó đườờ ng nhóả , tin khóê ng chíónh 

thưó c, tin đóầ n; tróng bầờ i nầờy tầụ m diụch lầờ  những lời đồn.
 ▪ toàn cơ: cờ chêế  xóầy chuyêển; toàn → quầy, xóầy chuyêển.
 ▪ trực chỉ nhân tâm: chíả thầẳ ng vầờ ó lóờ ng ngườờ i (diêễn trêên chưữ  

nghíữầ bêầ  mầăụ t).
 ▪ tương phụ tương thành: bóể  trờụ  chó nhầu, cuờ ng đi đóê i vờó i 

nhầu, sóng hầờ nh vờó i nhầu.
 ▪ xuất sơn: tróng bầờ i nầờy đườụ c diụch lầờ  ra công chúng.
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Kiến nghị tại Hội nghị Phụ đạo viên Pháp
Luân Đại Pháp Bắc Kinh [1994]

Lý Hồng Chí
17 tháng Chạp, năm 1994

Tóê i đưó ng giầả ng [đêể ] móụ i ngườờ i nhíờn róữ .
Khầó  lầê u róầ i  tóê i  khóê ng gầăụ p mầăụ t  móụ i  ngườờ i.  Víờ  cóó  rầế t

nhiêầu viêêụ c vêầ  phường diêêụn truyêần cóê ng đêầu cầầ n xưả  lyó, đêầu
lầờ  [điêầu] mầờ  ngườờ i thườờ ng khóê ng dêễ  lyó  giầả i lầắ m, khóê ng
thêể  lyó  giầả i  lầắ m, chó nêên dườ ng viêêụ c  mờả  lờó p.  Tróng đóầụ n
thờờ i giần đóó  chíónh lầờ  xưả  lyó  nhưữ ng vầế n đêầ  ầếy, bầêy giờờ  vêầ  cờ
bầả n nhưữ ng vầế n đêầ  đóó  đêầu đầng kêế t thuó c róầ i. Nguyêên [dưụ
điụnh] lầờ  sầu khi hóầờ n tầế t, sầu khi lầờ m xóng nhưữ ng viêêụ c đóó ,
thíờ tóê i mờó i rầ ần bầờ i cầó c viêêụ c truyêần cóê ng sầu nầờy sêữ  thêế
nầờ ó. Nhưng mầờ , mờả  lờó p hóụ c lầầ n nầờy ờả  Quầả ng Chầê u, víờ bầếy
giờờ  điụnh rầ rầế t vóêụ i, bầó ó chíó cuữ ng đầă ng róầ i, quầả ng cầó ó cuữ ng
lêên róầ i, cóờ n nhầêụ n rầế t nhiêầu hóụ c phíó  róầ i. Dó đóó  tóê i khóê ng
thêể  khóê ng giưữ ầ chườ ng bườó c rầ, nghíữầ lầờ  trườó c khi mờả  lờó p
ờả  Quầả ng Chầê u, thíờ tờó i Bầắ c Kinh trườó c đêể  chuầể n biụ móêụ t sóế
cóê ng tầó c. Víờ thêế  [tóê i] nhầê n cờ hóêụ i nầờy gầăụ p mầăụ t móụ i ngườờ i,
gầăụ p móụ i ngườờ i tóê i rầế t vui.

Trườó c đầêy tóê i tườ ng giầả ng móêụ t cầê u, tóê i nóó i rầằ ng chuầể n
mưụ c đầụ ó đưó c cón ngườờ i hiêêụn nầy đầữ  rầế t thầế p róầ i, tróng
cầó c  ngầờ nh nghêầ  rầế t  khóó  tíờm đườụ c  móêụ t  miêần  đầế t  thầnh
tiụnh. Tuy nhiêên, móêụ t khi tờó i đầêy, tóê i lầờ  thầếy chuó ng tầ móêụ t
trườờ ng hêế t sưó c ần hóầờ , miêần đầế t cuả ầ Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp
chuó ng tầ, tóê i dầó m nóó i đóó  lầờ  móêụ t miêần ‘tiụnh thóể ’ (vỗ tay).
Đóầ ng thờờ i,  tóê i  cuữ ng  thầếy  móụ i  ngườờ i  chuó ng tầ  tu  luyêêụn
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đườụ c thầờ nh quầả  hêế t  sưó c đầó ng mườ ng, móụ i ngườờ i  đêầu cóó
tầê m yêêu  cầầ u đêầ  cầó hườó ng Thiêêụn,  thầêụ t  đầó ng mườ ng phi
thườờ ng. Chó nêên bầầ u khóê ng khíó nầờy hóầờ n tóầờ n gióế ng như
tầê m thầó i chuó ng tầ, nóó i cầó ch khầó c, [móụ i ngườờ i] đầữ  khóê ng
uóể ng cóê ng hóụ c Đầụ i  Phầóp, đêầu thu đườụ c thầờ nh quầả  nhầế t
điụnh. Tóê i  cuữ ng khóê ng uóể ng truyêần Đầụ i  Phầóp nầờy,  đầêy lầờ
viêêụ c thầêụ t sưụ  khiêến tóê i hầờ i lóờ ng. Thờờ i mầờ  tóê i mờó i vườ ầ tờó i
Bầắ c Kinh giầả ng Phầóp truyêần cóê ng, lờó p hóụ c đầầ u tiêên chíónh
lầờ  ngầầ n nầờy ngườờ i.  Nhưng chuó ng tầ quầ móêụ t  đóầụ n thờờ i
giần, tờó i nầy cuữ ng mờó i cóó  hầi nầă m, thưụ c rầ tóê i chíónh thưó c
truyêần Phầó p nầờy chíả lầờ  móêụ t nầă m, thờờ i bầắ t đầầ u lầờ  lầếy híờnh
thưó c rầế t thầế p lầờ  khíó cóê ng đêể  truyêần Phầóp. Chuó ng tầ hiêêụn
nầy, chíả  riêêng nời Bầắ c Kinh nầờy, cầó c phuụ  đầụ ó viêên đầữ  cóó
thêể  nhiêầu ngầầ n nầờy róầ i, [điêầu ầếy] nóó i lêên rầằ ng Phầó p Luầê n
Đầụ i Phầó p chuó ng tầ đầữ  đườụ c nhiêầu ngườờ i thiêêụn lường hờn
nưữ ầ nhầêụ n biêế t, cóó  thêể  đầụ t đườụ c đêầ  cầó tróng Phầóp nầờy, vầờ
tu luyêêụn chíónh míờnh, đóó  lầờ  viêêụ c hêế t sưó c đầó ng mườ ng. Bầêy
giờờ  thóế ng kêê  cuụ  thêể  tu luyêêụn Phầó p Luầên Đầụ i Phầó p chuó ng
tầ cóó  bầó nhiêêu ngườờ i, thíờ đầữ  rầế t khóó  thóế ng kêê  róầ i; ngườờ i
truyêần ngườờ i, khóê ng đêếm đườụ c. Cóó  nhưữ ng nời lầờ  cóó  móêụ t
hầi ngườờ i hóụ c ờả  móêụ t huyêêụn hóầăụ c móêụ t thiụ, róầ i kêế t quầả  phầó t
triêển thầờ nh hờn nghíờn ngườờ i. Khầó  nhiêầu nời đêầu lầờ  híờnh
thêế  như vầêụ y, phầó t triêển phi thườờ ng mầu chóó ng.

Tầụ i sầó như vầêụ y? Víờ như tóê i đầữ  giầảng, Phầóp Luầê n Đầụ i
Phầóp  chuó ng  tầ  lầờ  tu  luyêêụn  tầê m  tíónh  ngườờ i  tầ,  yêêu  cầầ u
ngườờ i tầ đêầ  cầó chuầể n mưụ c đầụ ó đưó c. Cuữ ng thầêụ t sưụ  chíả rầ
nguyêên  nhầên  cầă n  bầả n  chuó ng tầ  tu  luyêêụn  tầụ i  sầó khóê ng
tầă ng cóê ng, điêểm truó ng vầế n đêầ  ầếy, dó đóó  chuó ng tầ lầờ  nóó i tờó i
vầế n đêầ  thưụ c chầế t. Trườó c đầêy tóê i tườ ng giầả ng, cóó  ngườờ i tườ ng
kêể  vờó i  tóê i  tróng bầờ i  tầê m đầắ c  thêể  hóêụ i,  nóó i  rầằ ng sầu khi
Phầóp  nầờy  cuả ầ  Thầầy  đườụ c  truyêần  xuầế t  rầ,  lầờ  gầêy  dưụ ng
nhưữ ng  chóễ  rầế t  tóế t  chó  vầă n  minh  tinh  thầầ n  nời  xầữ  hóêụ i
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chuó ng tầ. Tầế t nhiêên như tóê i đầữ  giầả ng, muụ c đíóch chuả  yêếu
vầễ n khóê ng phầả i điêầu đóó , tóê i chíả lầờ  muóế n lưu Phầóp nầờy chó
cón ngườờ i,  đưầ ÔÔ ng truyêần rầ đêể  nhiêầu ngườờ i hờn nưữ ầ
đườụ c lờụ i  íóch,  cóó  thêể  thầêụ t  sưụ  đườụ c đêầ  cầó. Duờ ng lờờ i  cuả ầ
Phầêụ t giầ chuó ng tầ mầờ  nóó i, thíờ lầờ  cóó  thêể  thầêụ t sưụ  thầă ng hóầ
lêên trêên, đầắ c đườụ c viêên mầữn. Nhưng Phầóp nầờy nhầế t điụnh
mầng tờó i hiêêụu quầả  như vầêụ y, khiêến chuầể n mưụ c đầụ ó đưó c cón
ngườờ i đườụ c đêầ  cầó lêên. Víờ  yêêu cầầ u cuả ầ cóê ng phầó p chuó ng
tầ, tóê i  nóó i rầằ ng chuó ng tầ điêểm truó ng vầờ ó chóễ  thưụ c chầế t,
yêêu cầầ u ngườờ i tầ cói tróụ ng tu luyêêụn tầê m tíónh. Víờ sầó nhiêầu
ngườờ i  thêế ,  góầ m cầả  rầế t  nhiêầu  tầă ng  nhầê n,  cầó c  đầụ ó  syữ  tu
luyêêụn chuyêên nghiêêụp cuữ ng như thêế , hóụ  đầữ  khóê ng biêế t đêầ
cầó như thêế  nầờ ó nưữ ầ, hóụ  chíả cói tróụ ng nhưữ ng điêầu ờả  híờnh
thưó c, chưó  khóê ng cói tróụ ng nhưữ ng điêầu thưụ c chầế t.

Ngườờ i tầ tầê m tíónh nêếu khóê ng thầă ng hóầ lêên đườụ c, thíờ
tóê i nóó i rầằ ng hóầờ n tóầờ n khóê ng thêể  nầờ ó đêầ  cầó lêên đườụ c, víờ
đầăụ c tíónh cuả ầ vuữ  truụ  nầờy, ÔÔ ng khóê ng chó phêóp [ầi] tầê m tíónh
khóê ng cầó mầờ  lầụ i thầă ng hóầ lêên đóó . Nêếu ngườờ i cóó  thêể  đầụ t
tờó i tríờnh đóêụ  đóó , thíờ nghíữầ lầờ  ờả  mưó c đóêụ  khầó c nhầu đầữ  đườụ c
đêầ  cầó, vầờ  tóê i  nóó i  rầằ ng ngườờ i  ầếy chầẳ ng hầụ n khóê ng viêên
mầữ n, thíờ hóụ  cuữ ng cóó  íóch chó xầữ  hóêụ i, hóụ  sêữ  khóê ng đầữ  biêế t róữ
mầờ  vầễ n lầờ m điêầu xầế u, hóụ  biêế t rầằ ng lầờ m điêầu xầế u sêữ  mầng
tờó i móêụ t sóế  hầêụ u quầả  rầế t khóê ng tóế t chó bầả n thầê n hóụ . Như
vầêụ y lầờ  hóụ  lầờ  cóó  đêầ  cầó tường ưó ng chó sưụ  kiêến thiêế t vầă n
minh tinh thầầ n cuả ầ xầữ  hóêụ i vầờ  chó chuầể n mưụ c đầụ ó đưó c cuả ầ
nhầên lóầụ i,  điêầu nầờy  lầờ  khầẳ ng điụnh. Chuó ng tóê i  truyêần rầ
cóê ng nầờy lầờ  cuữ ng cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i cón ngườờ i, cóó  trầó ch
nhiêêụm vờó i xầữ  hóêụ i, dó đóó  chuó ng tóê i cuữ ng cóó  thêể  lầờ m đườụ c
điêầu  ầếy,  ầảnh  hườả ng  sinh rầ  nời  quầầ n  chuó ng  cuữ ng  như
tróng nhưữ ng ngườờ i tu luyêêụn cuữ ng lầờ  rầế t tóế t. Chuó ng tóê i vầễ n
luóê n giưữ  vưữ ng yêêu  cầầ u  cuả ầ  Phầó p nầờy  như thêế  mầờ  lầờ m,
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cóê ng phầóp chuó ng tầ cuữ ng khóê ng đi lêêụ ch, vầễ n luóê n duy tríờ
trầụ ng thầó i tu luyêêụn thuầầ n khiêế t vầờ  thuầầ n tiụnh như vầêụ y.

Cầă n cưó  híờnh thêế  hiêêụn nầy cuả ầ chuó ng tầ, tường lầi tóê i
nghíữ rầằ ng cóê ng nầờy cóó  thêể  truyêần róêụ ng rầữ i hờn. Gầầ n nhầế t,
hầẳ n lầờ  sầng nầă m đi, khầả  nầăng sêữ  truyêần cóê ng nhiêầu hờn
nưữ ầ ờả  nườó c ngóầờ i, như vầêụ y sêữ  khóê ng chíả cóó  ầảnh hườả ng ờả
nườó c tầ, thưụ c rầ ầảnh hườả ng ờả  nườó c ngóầờ i  cuữ ng rầế t lờó n
róầ i. Cóó  ngườờ i tườ  nườó c ngóầờ i trờả  vêầ  đầữ  nóó i vờó i tóê i, nóó i rầằ ng
khi hóụ  đi ầăn ờả  móêụ t nhầờ  hầờng tầụ i Myữ  quóế c, thầếy trêó ờả  đóó
giờó i  thiêêụu vêầ  tíờnh híờnh Phầóp Luầê n Cóê ng, vầờ  ầnh tầ cầả m
thầếy rầế t lầụ , sầu đóó  bêờn hóả i ngườờ i tầ. Chuó ng tầ chưầ biêế t
điêầu nầờy, cuữ ng chưầ nầắ m vưữ ng tíờnh huóế ng nầờy, mầờ  khầả
nầăng đầờ  phầó t triêển đầữ  rầế t nhầnh chóó ng róầ i. Nguyêên nhầê n
cầă n bầả n ầếy chíả lầờ  chuó ng tầ rầế t cói tróụ ng viêêụ c đêầ  cầó tầê m
tíónh, đóế i vờó i xầữ  hóêụ i cuữ ng vầêụ y, vờó i ngườờ i cầó c giầi tầầ ng khầó c
nhầu cuữ ng  vầêụ y,  vờó i  ngườờ i  cóó  cầó c  cầó ch  nghíữ  khầó c  nhầu
cuữ ng vầêụ y, đêầu cóó  thêể  tiêếp thu Phầó p Luầê n Đầụ i Phầóp. Đầêy lầờ
điêầu tóê i vườ ầ giầảng, chíả lầờ  nóó i lườụ c quầ móêụ t chuó t, chíónh lầờ
Phầóp Luầê n Đầụ i  Phầó p chuó ng tầ bầêy giờờ  lầờ  cóó  tíờnh huóế ng
phầó t triêển như thêế .

Víờ đầêy lầờ  hóêụ i nghiụ cuả ầ cầó c phuụ  đầụ ó viêên, nêên tóê i giầảng
móêụ t chuó t vêầ  phường diêêụn nầờy. Tườ  tíờnh huóế ng phầó t triêển
cuả ầ Phầó p Luầê n Đầụ i Phầó p cầó c nời mầờ  xêó t, đêầu lầờ  cóó  nhưữ ng
sờả  trườờ ng khầó c nhầu, cuữ ng tóể ng kêế t đườụ c khóê ng íót kinh
nghiêêụm, cuữ ng cóó  khóê ng íót kinh nghiêêụm rầế t hầy vêầ  viêêụ c hóụ c
tầêụ p Đầụ i Phầó p vầờ  tróng tu luyêêụn. Víờ quầữ ng thờờ i giần nầờy tóê i
lầờ  ờả  nhầờ , vầễ n luóê n ờả  Trườờ ng Xuầê n, chó nêên nầắ m bầắ t tíờnh
huóế ng Trườờ ng Xuầê n cóó  phầần nhiêầu hờn, nóó i  víó  duụ  như,
hiêêụn tầụ i Trườờ ng Xuầê n đầng dầếy lêên lầờ n sóó ng hóụ c Phầóp, lầờ n
sóó ng hóụ c Phầóp thêế  nầờ ó? Hiêêụn nầy ờả  cầó c điụầ phường khầó c,
lầếy viêêụ c luyêêụn đóêụ ng tầó c lầờ  cóó  tíónh rầế t tróụ ng yêếu. Tầế t nhiêên
điêầu  đóó  lầờ  rầế t  tróụ ng yêếu,  [đầữ  lầờ ]  cóê ng phầó p  tíónh mêêụnh
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sóng tu, đường nhiêên đóó  lầờ  khóê ng thêể  thiêếu. Nhưng tầụ i
Trườờ ng Xuầê n, ngườờ i tầ đầăụ t  Phầó p ờả  viụ  tríó  cóờ n tróụ ng yêếu
hờn đêể  mầờ  hóụ c,  chó nêên  hóụ  kiêên  tríờ  móễ i  ngầờy  sầu khi
luyêêụn cóê ng, bêờn ngóầ i ờả  đóó  bầắ t đầầ u đóụ c sầó ch, bầắ t đầầ u hóụ c
Phầóp.  Sầu khi  hóụ c  Phầóp  móụ i  ngườờ i  cóờ n  cầầ n  thầả ó  luầêụ n,
thầả ó luầêụ n tườ ng đóầụ n tườ ng đóầụ n.  Sầu nầờy,  hóụ  phầó t  triêển
thầờ nh hóụ c thuóêụ c sầó ch, hóụ  cầả m thầếy ‘nhưữ ng điêầu nầờy quầó
tóế t’ (tầế t nhiêên đầêy lầờ  lờờ i hóụ c viêên nóó i, khóê ng phầả i [lờờ i] cuả ầ
tóê i nóó i), tróng quầó  khưó  rầế t nhiêầu kinh sầó ch tróng đóó  bầờ n
luầêụ n rầế t khóê ng minh xầó c, đêầu nóó i móêụ t cầó ch rầế t lờờ  mờờ , [thêế
mầờ ] ngườờ i tầ cóờ n hóụ c thuóêụ c lóờ ng. Tầế t nhiêên [cầó c hóụ c viêên]
cóờ n nóó i nhưữ ng yó  kiêến khầó c. Tóê i chíả lầờ  nóó i vêầ  yó  tưó  nầờy, nóó i
rầằ ng nhưữ ng điêầu tóế t  đêến thêế  thíờ  víờ  sầó chuó ng tầ khóê ng
hóụ c thuóêụ c đi? Móụ i thờờ i móụ i khầắ c yêêu cầầ u chuó ng tầ cóó  thêể
lầờ m ngườờ i  tóế t  nời ngườờ i  thườờ ng, cóó  thêể  đêầ  cầó, chư viụ
thuóêụ c róầ i thíờ  chầẳ ng phầả i cóờ n tóế t hờn sầó? Móụ i thờờ i móụ i
luó c đêầu cóó  đóế i chiêếu. Như vầêụ y lầờ  khờả i phầó t lầờ n sóó ng hóụ c
thuóêụ c sầó ch.

Hiêêụn nầy ờả  Trườờ ng Xuầê n khầả  nầă ng cóó  trêên vầụ n ngườờ i
đầng hóụ c thuóêụ c sầó ch, híờnh thưó c hóụ  hóụ c Phầóp bầêy giờờ  cóó
tíờnh huóế ng thêế  nầờ ó?  Chíónh lầờ  ngóầ i  xuóế ng bầắ t  đầầ u  hóụ c,
khóê ng cầầ n sầó ch, hóụ  tườ  đầầ u bầắ t đầầ u đóụ c thuóêụ c sầó ch, dườ ng
lầụ i, vầờ  ngườờ i khầó c tiêếp tuụ c đóụ c thuóêụ c, khóê ng sầi móêụ t chuó t
nầờ ó, đóụ c thuóêụ c tiêếp khóê ng sầi móêụ t chưữ  nầờ ó. Sầu đóó  [tiêếp
tuụ c] ngườờ i nầờy đóụ c thuóêụ c móêụ t đóầụ n ngườờ i kiầ đóụ c thuóêụ c
móêụ t đóầụ n. Sầu nầờy phầó t triêển thầờ nh sầó chêóp sầó ch. Nêếu
chêóp sầi móêụ t chưữ , bêờn lầờ m lầụ i tóầờ n bóêụ , sầó lầụ i tóầờ n bóêụ  lầụ i
mờó i. Muụ c đíóch lầờ  gíờ? Chíónh lầờ  đêể  nhầêụ n thưó c vầờ  lyó  giầả i sầê u
sầắ c hờn nưữ ầ vêầ  Phầó p, lầờ m như vầêụ y đóế i vờó i cầó c hóụ c viêên lầờ
cưụ c kyờ  cóó  lờụ i.  Lầờ  víờ  hóụ  đầữ  cóó  ầế n tườụ ng sầê u sầắ c đêến thêế
tróng tư tườả ng cuả ầ míờnh, hóụ  khi hầờ nh đóêụ ng thíờ  móễ i khi
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lầờ m viêêụ c gíờ, hóụ  đêầu cóó  thêể  duờ ng tiêêu chuầển ngườờ i luyêêụn
cóê ng đêể  yêêu cầầ u chíónh míờnh, thầêụ t sưụ  cóó  khầó c biêêụ t.

Trườó c đầêy tóê i chưầ cóó  yêêu cầầ u hóụ c viêên chuó ng tầ như
thêế . Chíónh lầờ  vườ ầ mờó i nóó i rầ; ờả  nhưữ ng điụầ phường khầó c
thíờ nhưữ ng kinh nghiêêụm khầó c đườụ c tóể ng kêế t rầ đêầu rầế t tóế t.
Tóê i cuữ ng nóó i vờó i trầụ m phuụ  đầụ ó Trườờ ng Xuầê n, tóê i nóó i rầằ ng
kinh nghiêêụm cuả ầ chư viụ  lầờ  nêên quầả ng bầó  rầ tóầờ n quóế c.
Nhưữ ng hóụ c viêên nầờy tườ  khi hóụ c Phầó p như thêế  vêầ  sầu đêầ
cầó phi thườờ ng mầu chóó ng, tầầ ng thưó  đêầ  cầó cuữ ng hêế t sưó c
nhầnh, đêầu lầờ  tầế t nhiêên. Nhưng khầó  nhiêầu ngườờ i chuó ng tầ,
víờ chuó ng tầ luyêêụn cóê ng, móụ i ngườờ i ngóầ i đầêy đêầu lầờ  cầó c phuụ
đầụ ó viêên, tóê i cóó  thêể  nóó i sầê u hờn, đêầu khóê ng sầó cầả . Tróng
sầó ch cuả ầ tóê i thíờ móễ i tườ ng chưữ , tầụ i tầầ ng thưó  nóê ng mầờ  nhíờn
thíờ lầờ  móêụ t Phầó p Luầê n; tầụ i tầầ ng thưó  thầê m sầê u mầờ  nhíờn thíờ
đêầu lầờ  Phầó p thầê n cuả ầ tóê i, ngầy cầả  bóêụ  thuả  ờả  bêên cuữ ng đêầu
lầờ  cóó  riêêng, khi quầ miêêụng cuả ầ chư viụ mầờ  đóụ c rầ, thíờ cuữ ng
lầờ  khầó c nhầu. Khầó  nhiêầu ngườờ i  đầữ  tu luyêêụn rầ cóê ng rầế t
khầó , khi đóụ c cầó c chưữ  rầ thíờ đêầu cóó  híờnh tườụ ng, tườ  miêêụng
phầó t rầ đêầu lầờ  Phầó p Luầê n. Nóó i cầó ch khầó c cuóế n sầó ch nầờy
khóê ng phầả i lầờ  móêụ t cuóế n sầó ch bíờnh thườờ ng, tầế t nhiêên nêếu
tầầ ng thưó  khóê ng đuả  thíờ vầễ n lầờ  khóê ng đườụ c [như thêế ]. Riêêng
bầả n thầê n viêêụ c cóó  thêể  khiêến chư viụ đóụ c sầó ch hóụ c Phầó p thíờ
đầữ  đầng đêầ  cầó, víờ  chuó ng tầ chuó  tróụ ng vầờ ó tu luyêêụn tầê m
tíónh, bầả n thầê n viêêụ c nhầêụ n thưó c ÔÔ ng tườ  lyó  tíónh đầữ  lầờ  đêầ  cầó
róầ i.

Chuó ng tầ lầờ  cóê ng phầó p tíónh mêêụnh sóng tu, bầả n thầê n
đóêụ ng tầó c  chuả  yêếu lầờ  cầả i  biêến bầả n thêể ,  nghíữầ lầờ  cầả i  biêến
nhuụ c thầê n cuả ầ chuó ng tầ vầờ  cầó c  híờnh thưó c  biêến hóầó  cuả ầ
thầê n thêể  vầêụ t chầế t tóầ n tầụ i ờả  móễ i tườ ng khóê ng giần, chuả  yêếu
lầờ  cóó  yó  nghíữầ đóó . Cóờ n cóó  nhưữ ng thưó  thuầêụ t lóầụ i nưữ ầ. Thầêụ t
sưụ  muóế n đườụ c đêầ  cầó, tóê i nóó i rầằ ng cầầ n phầả i đêầ  cầó tróng
Phầóp. Nêếu tầê m tíónh chuó ng tầ khóê ng lêên đườụ c, khóê ng thêể
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đầụ t đườụ c đêầ  cầó tróng Phầóp, thíờ nhưữ ng cầó i khầó c đêầu lầờ  nóó i
suóê ng thóê i. Tầụ i sầó nóó i như vầêụ y? Lầờ  víờ chư viụ chưầ cóó  tầầ ng
thưó ,  tầê m tíónh chưầ lêên,  nêên chưầ cóó  cầó i  cóê ng xầó c  điụnh
tầầ ng thưó  cầó thầế p. Khóê ng tu luyêêụn tầê m tíónh thíờ khóê ng cóó
cóê ng, khóê ng cóó  sưụ  giầ tríờ cuả ầ nầă ng lườụ ng đóó , chư viụ muóế n
cầả i biêến bầả n thêể  cuả ầ chư viụ thíờ cầả i biêến như thêế  nầờ ó? Đầữ
thiêếu mầế t điêầu thên chóế t nhầế t. Khóê ng cóó  lóầụ i nầă ng lườụ ng
ầếy đêể  giầ tríờ, thíờ chư viụ khóê ng cầả i biêến đườụ c gíờ cầả , chó nêên
hóụ c  Phầó p  lầờ  cưụ c  kyờ  tróụ ng yêếu.  Tóê i  nghíữ  rầằ ng,  ngườờ i  tu
luyêêụn cầầ n đóụ c sầó ch nhiêầu hờn nưữ ầ, bầả ó đầả m móụ i ngườờ i đêầ
cầó sêữ  rầế t nhầnh chóó ng. ([Học viên] ngắt lời: Họ nói rằng
Ngài  hẳn là  mệt  lắm,  thỉnh  Thầy  ngồi  xuống,  để  giảng
thêm một chút.) Lầờ  muóế n tóê i giầả ng nhiêầu hờn móêụ t chuó t.
(vỗ tay nhiệt liệt)

Vườ ầ róầ i chuả  yêếu lầờ  giầả ng móêụ t  chuó t vêầ  híờnh thêế  phầó t
triêển cuả ầ Phầó p Luầê n Đầụ i Phầóp chuó ng tầ. Dầnh tườ  “Phầó p
Luầê n Cóê ng” lầờ  cầó ch góụ i  cuả ầ chuó ng tầ khi truyêần cóê ng ờả
Bầắ c Kinh thờờ i  kyờ  đầầ u. Víờ  như tóê i  đầữ  giầảng, ‘khíó  cóê ng’ lầờ
móêụ t lóầụ i dầnh tườ  mầờ  ngườờ i hiêêụn đầụ i sầó ng tầụ ó rầ, mầờ  thưụ c
chầế t ‘khíó  cóê ng’ chíónh lầờ  móêụ t lóầụ i tu luyêêụn. [Nhưữ ng điêầu]
phóể  cầêụ p nời ngườờ i thườờ ng, chầẳ ng quầ lầờ  nhưữ ng thưó  híờnh
thưó c thầế p nhầế t cuả ầ khíó cóê ng. Chíả vườ ầ vầăụ n cóó  thêể  cầả i biêến
[thầê n]  thêể  ngườờ i  hườó ng  vêầ  luyêêụn  cóê ng,  bầế t  quầó  chíả  lầờ
nhưữ ng điêầu cuả ầ giầi đóầụ n đầầ u, đưầ chuó ng truyêần xuầế t rầ;
chưó  thưụ c chầế t đóó  lầờ  ‘tu luyêêụn’.  Cóê ng phầó p chuó ng tầ trưụ c
tiêếp chíónh lầờ  truyêần ờả  tầầ ng thưó  cầó. Víờ bầó nhiêêu nầă m nầy
khi khíó cóê ng phóể  biêến rầ, đầữ  đầăụ t chó ngườờ i tầ móêụ t cờ sờả
nhầêụ n thưó c sờ bóêụ  vêầ  khíó  cóê ng róầ i, dó đóó  khóê ng cầầ n phầả i
giầả ng lầụ i nhưữ ng điêầu đóó  nưữ ầ. Chuó ng tầ lầêụ p tưó c lầờ  ờả  tầầ ng
thưó  cầó mầờ  bầờ n vêầ  vầế n đêầ  tu luyêêụn nầờy, chuó ng tầ sầu nầờy
khóê ng nêên lầụ i góụ i ÔÔ ng lầờ  ‘khíó cóê ng’ hóầăụ c ‘khíó cóê ng gíờ gíờ đóó ’
nưữ ầ.
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‘Phầó p  Luầê n  Cóê ng’  chuó ng  tầ,  đường nhiêên  khi  chưầ
đườụ c [ngườờ i tầ] nhầêụ n thưó c thíờ  chư viụ  góụ i như vầêụ y, cuữ ng
khầả  díữ. Nhưng tóê i nghíữ rầằ ng chuó ng tầ nguyêên vóế n lầờ  ‘Phầó p
Luầê n Tu Luyêêụn Phầó p’, ‘Phầóp Luầê n Tu Luyêêụn’, hóầăụ c góụ i lầờ
‘Phầó p Luầê n Tu Luyêêụn Đầụ i Phầó p’. Đóó  lầờ  móêụ t vầế n đêầ  nóó i đêến
ờả  đầêy, tưó c lầờ  cầó ch góụ i têên như thêế . Tóê i cuữ ng liêên tườả ng tờó i
móêụ t vầế n đêầ , chíónh lầờ  khầó  nhiêầu hóụ c viêên chuó ng tầ, lầăụ ng lêữ
lầờ m nhưữ ng  viêêụ c  tóế t.  Tầụ i  xầữ  hóêụ i,  ờả  cầó c  hóầờ n  cầảnh  khầó c,
tróng cóê ng tầó c, đầữ  lầờ m rầế t nhiêầu viêêụ c tóế t,  ‘bầế t lưu dầnh
bầế t kêể  bầó ó’, nhưữ ng víó duụ  như thêế  cóó  vóê  cuờ ng nhiêầu, tóê i biêế t
viêêụ c  nầờy,  chư viụ  khóê ng  nóó i  tóê i  cuữ ng  róữ  rầờ ng.  Chuó ng  tầ
khóê ng  lưu  dầnh  ầếy  lầờ  điêầu  tóế t.  Tuy  nhiêên  móụ i  ngườờ i
chuó ng tầ thưả  nghíữ  xêm cóê ng phầó p nầờy cuả ầ chuó ng tầ đầữ
truyêần  rầ,  hiêêụn  nầy đầữ  cóó  hiêêụn  tườụ ng  khiêến  nhầê n  tầê m
hườó ng Thiêêụn đầụ ó đưó c thầă ng hóầ ờả  xầữ  hóêụ i  như thêế . Nêếu
đầụ t đườụ c tíờnh trầụ ng đóó , tóê i nghíữ rầằ ng ầả nh hườả ng cuả ầ Phầó p
Luầê n Đầụ i Phầó p cuữ ng lầờ  cóó  ầả nh hườả ng nhầế t điụnh. Chó nêên
tóê i nhíờn nhầêụ n rầằ ng, khi móêụ t sóế  ngườờ i lầờ m điêầu tóế t đêụp, vầờ
ngườờ i tầ hóả i chư viụ: ‘Têên bầụ n lầờ  gíờ?’ mầờ  chư viụ lầăụ ng thinh,
khóê ng lưu dầnh khóê ng kêể  hóầ i bầó ó, điêầu chuó ng tầ cầầ u lầờ
cóê ng đưó c mầờ . Tóê i nghíữ rầằ ng chư viụ khóê ng nêên khóê ng nóó i,
chư viụ bầả ó: ‘Tóê i lầờ  tu luyêêụn Phầó p Luầê n Cóê ng’, hóầăụ c nóó i ‘Tóê i
lầờ  ngườờ i tu luyêêụn Phầó p Luầê n Đầụ i Phầóp’. Lầờ m như thêế  sêữ  cóó
chóễ  tóế t  chó ầả nh hườả ng đóế i  vờó i xầữ  hóêụ i,  chó hóầ ng truyêần
Đầụ i Phầó p chuó ng tầ. Ngườờ i tầ đêầu tờó i cầầ u chíónh Phầó p thíờ
chầẳ ng phầả i tóế t đêụp sầó? Tóê i nghíữ rầằ ng như thêế  thíờ sêữ  tóế t
hờn. Víờ nhưữ ng ầảnh hườả ng cuả ầ chuó ng tầ, cầó c nời tóầờ n quóế c
cóó  rầế t nhiêầu ngườờ i hóụ c cóê ng róầ i, ầả nh hườả ng nầờy cuữ ng đầữ
rầế t lờó n. Hiêêụn nầy cóó  ngườờ i lầờ m móêụ t chuó t điêầu tóế t ờả  xầữ  hóêụ i,
thíờ ngườờ i tầ đêầu cầả m thầếy lầụ  lầắ m. Tầế t nhiêên móêụ t sóế  ngườờ i,
cóờ n cầả m thầếy ‘Thờờ i nầờy róầ i cóờ n xuầế t hiêêụn [ngườờ i như] Lóê i
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Phóng, nhưữ ng ngườờ i nầờy quầả  lầờ  tóế t!’ Chuó ng tầ khóê ng ngầụ i
gíờ thíờ cóó  thêể  nóó i róữ  chó hóụ .

Quầữ ng thờờ i giần nầờy, cóờ n cóó  móêụ t sóế  vầế n đêầ . Chầẳ ng hầụ n
móêụ t sóế  hóụ c viêên tróng quầó  tríờnh tu luyêêụn cóó  rầế t nhiêầu cầê u
hóả i mầờ  hóụ  mầữ i vầễ n khóê ng tưụ  giầả i khầi đườụ c, ‘Tầụ i sầó như
thêế?’ ‘Thêế  nầờy lầờ  cóó  yó  tưó  gíờ?’ Chíónh lầờ  nhưữ ng cầê u hóả i [như
thêế ], nhưữ ng phuụ  đầụ ó viêên chuó ng tầ ngóầ i  đầêy, chư viụ  mầờ
khóê ng tin thíờ nêếu tóê i ờả  đầêy bầả ó chư viụ đầăụ t cầê u hóả i, chư viụ
sêữ  đầăụ t rầ rầế t nhiêầu cầê u hóả i mầờ  cầó c hóụ c viêên đầăụ t rầ ờả  lờó p
hóụ c. Tầụ i  sầó như thêế? Chíónh lầờ  như tóê i  vườ ầ giầả ng, nhầêụ n
thưó c vêầ  Phầó p vầễ n chưầ thầê m sầê u, víờ tóê i lầờ  kêế t hờụ p nhưữ ng
điêầu cuả ầ cầó c tầầ ng thưó  khầó c nhầu lầụ i khi giầả ng. Cóó  ngườờ i
đóụ c sầó ch xóng móêụ t lườụ t, hóụ  cầả m thầếy lầờ  rầế t tóế t. Sầu đóó  lầụ i
đóụ c lầụ i thíờ  lầụ i cóó  líữnh hóêụ i mờó i, đóụ c lầụ i nưữ ầ thíờ  lầụ i cóó  líữnh
hóêụ i mờó i, dườờ ng như chưữ  ầếy cóó  yó  nghíữầ đầữ  biêến đóể i róầ i. Rầế t
nhiêầu ngườờ i chuó ng tầ đêầu cóó  cầả m giầó c đóó ,  chíónh bờả i  víờ
cuóế n sầó ch nầờy lầờ  tóê i kêế t hờụ p nhưữ ng điêầu cuả ầ cầó c tầầ ng thưó
khầó c nhầu mầờ  giầả ng, thuầêụ n thêó sưụ  thầă ng hóầ cuả ầ chư viụ
thíờ sêữ  cóó  cầó c nhầêụ n thưó c khầó c nhầu, đầêy chíónh lầờ  Phầóp. Tóê i
nghíữ  rầằ ng nêếu chư viụ  thầêụ t  sưụ  cóó  thêể  hóụ c Phầó p nầờy móêụ t
cầó ch hêế t sưó c thiêế t thưụ c, lầếy Phầó p đêể  đóế i chiêếu, thíờ vầế n đêầ
gíờ  cuả ầ chư viụ cuữ ng đêầu cóó  thêể  giầả i đườụ c dêễ  dầờ ng, khầẳ ng
điụnh lầờ  như vầêụ y, miêễn lầờ  cầê u hóả i vêầ  tu luyêêụn thíờ đêầu cóó  thêể
giầả i khầi đườụ c.

Tóê i nhờó  lờó p hóụ c ờả  Têế  Nầm lầờ  lầầ n giầảng tóầờ n bóêụ  nhầế t,
rầế t nhiêầu vầế n đêầ  đêầu giầả ng rầ róầ i, tuy nhưữ ng vầế n đêầ  cưụ c
kyờ  cầó  biêêụ t cóó  thêể  chưầ giầả ng chi tiêế t lầắ m, nhưng yó  tưó  lầờ  đầữ
đườụ c điêểm tờó i. Chư viụ khóê ng tin thíờ khi móụ i ngườờ i chuó ng
tầ thầêụ t sưụ  cóó  thêể  hóụ c Phầóp nhầêụ p tầê m, thíờ cầê u hóả i gíờ cuữ ng
cóó  thêể  đầụ t đườụ c giầả i đầó p. Kyờ  thưụ c chuó ng tầ cóó  rầế t nhiêầu
cầê u hóả i, cóó  ngườờ i nóó i ‘Tóê i [cầả m thầếy] khóó  chiụu ờả  chóễ  nầờy,
khóó  chiụu ờả  chóễ  kiầ’. Rầế t nhiêầu ngườờ i vầễ n khóê ng nghíữ rầằ ng,
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nêếu chư viụ mầờ  khóê ng khóó  chiụu gíờ cầả  thíờ lầờ  hóả ng róầ i, tóê i lầờ
khóê ng quầả n chư viụ. Bờả i víờ chư viụ muóế n tu luyêêụn —thíờ vầễ n
lầờ  lờờ i nóó i ầếy— chíónh lầờ  khóê ng dêễ  dầờ ng gíờ. Chuó ng tầ cóó  thêể
nóó i rầằ ng, ngườờ i tầ đêầu cóó  tóầ n tầụ i nghiêêụp lưụ c, lêữ  nầờ ó khóê ng
hóầờ n trầả ? Nêếu nóó i riêêng cầó  nhầê n chư viụ ngầy lầêụ p tưó c đườụ c
tiêêu bóả  móụ i thưó  đóó  đi, đêể  chư viụ lầờ m Phầêụ t, [phầả i chầă ng] ầếy
lầờ  xêm chư viụ đầăụ c thuờ  sầó? Tóê i chíónh lầờ  nóó i yó  tưó  đóó . Ngườờ i
nầờ ó chầẳ ng phầả i đêầu trầả i quầ tu luyêêụn mờó i cóó  thêể  đêầ  cầó?
Tróng quầó  tríờnh tu luyêêụn chíónh lầờ  tiêêu nghiêêụp,  chíónh lầờ
chiụu khóể . Chư viụ khóê ng chiụu khóể  thíờ nghiêêụp kiầ vầễ n khóê ng
tiêêu đườụ c, chó nêên nhưữ ng thóế ng khóể  trêên thầê n thêể  ầếy, cầó i
đóó  khóê ng  nhầế t  điụnh  lầờ  chuyêêụn  xầế u.  Nhưữ ng  phiêần  tóầó i
tróng cuóêụ c sóế ng chư viụ đuụ ng phầả i ầếy, cầó i đóó  cuữ ng khóê ng
nhầế t điụnh lầờ  chuyêêụn xầế u,  chư viụ  chiụu đưụ ng quầ róầ i,  mầờ
chư viụ khóê ng biêế t.

Chuó ng  tầ  nóó i  móêụ t  víó  duụ ,  quầó  khưó  tróng  Phầêụ t  giầó ó
giầả ng rầằ ng, tu luyêêụn ầếy, cầầ n chiụu khóể  rầế t nhiêầu. Víờ chư viụ
cóờ n chưầ biêế t, móêụ t chuó t khóể  mầờ  chư viụ chiụu ầếy nầờ ó đầó ng
gíờ? Víờ đầữ  cóó  Sư phuụ  đầng quầả n chư viụ róầ i, tiêêu trườ  chó chư
viụ rầế t nhiêầu. Đờờ i nầờy quầ đờờ i khầó c hóả i ầi chưầ tườ ng lầờ m
điêầu  xầế u?  Tóê i  nóó i  rầằ ng  cón ngườờ i  hóê m nầy,  khi  đầữ  tờó i
bườó c  nầờy,  nóó i  chưầ tườ ng sầó t  sinh, ngườờ i  chưầ tườ ng nờụ
nghiêêụp lưụ c rầế t lờó n thíờ rầế t khóó  tíờm thầếy. Chuó ng tầ thưả  đầả ó
quầ liụch sưả , thờờ i đóó , khi chư viụ lầờ m nhưữ ng điêầu cóờ n xầế u têêụ
hờn, thíờ ngườờ i khầó c phầả i chiụu nầụn lờó n ngầầ n nầờ ó? Như thêế
chư viụ  hóê m nầy chiụu  nhầêụ n  móêụ t  chuó t  ầếy,  mầờ  chư viụ  đầữ
khóê ng chiụu nóể i róầ i. Đường nhiêên yó  nầờy lầờ  đườụ c giầả ng tờó i
đóó ,  rầế t nhiêầu ngườờ i nhíờn khóê ng thầếy [điêầu ầếy], ờả  đầêy lầờ
giầả ng tu luyêêụn mầờ , chíónh lầờ  giầả ng vầế n đêầ  ngóêụ  tíónh. Chư viụ
khóê ng nhíờn thầếy, thíờ lầờ  khóê ng nhíờn thầếy, [nêếu] chư viụ đêầu
nhíờn  thầếy  cầả ,  thíờ  cuữ ng  khóê ng  lầờ m  điêầu  xầế u  nưữ ầ,  cuữ ng
khóê ng tóầ n tầụ i vầế n đêầ  tu luyêêụn nưữ ầ. Dó đóó  ngườờ i đầữ  rời rờó t
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xuóế ng tờó i  bườó c  nầờy,  thíờ  chíónh lầờ  đêể  chư viụ  khóê ng nhíờn
thầếy, rời vầờ ó tróng mêê  mầờ  tu luyêêụn.

Cóờ n cóó  móêụ t vầế n đêầ , đầữ  nóó i tờó i đầêy thíờ tóê i cuữ ng thuầêụ n
tiêêụn giầả ng móêụ t chuó t. Chíónh lầờ  chuó ng tầ cóó  rầế t nhiêầu ngườờ i
đầữ  khầi  mờả  thiêên  muụ c,  khầi  thiêên  muụ c  ờả  cầó c  tầầ ng thưó
khầó c  nhầu.  Nhưng  đêầu  chưầ  đầụ t  tờó i  tầầ ng  thưó  rầế t  cầó,
nhưữ ng điêầu nhíờn thầếy đườụ c lầụ i khóê ng phầả i bầả n chầế t cuả ầ
sưụ  vầêụ t,  khóê ng  nhíờn  tờó i  đườụ c  quần hêêụ  nhầên  duyêên  cuả ầ
chuó ng. Chó nêên ờả  đầêy cóờ n dầễ n tờó i móêụ t vầế n đêầ , chíónh lầờ  hóụ
cóó  thêể  sêữ  tuyờ  tiêêụn nóó i. Hóụ  móêụ t khi giầảng nóó i tuyờ  tiêêụn, thíờ sêữ
đưầ tờó i hầêụ u quầả  nghiêêm tróụ ng. Ngườờ i kiầ [nghê vầờ ] bầả ó,
‘Tóê i luyêêụn lầờ m sầó mầờ  tờó i mưó c đóêụ  nầờy, lầờ m sầó như thêế
đườụ c?’  Kyờ  thưụ c,  điêầu hóụ  nhíờn thầếy khóê ng chuầể n xầó c.  Víó
như, khầó  nhiêầu ngườờ i mầờ  thiêên muụ c khầi mờả  nóó i: Ngườờ i
nầờy  cóó  phuụ  thêể ,  ngườờ i  kiầ cóó  phuụ  thêể ,  đêầu cóó  phuụ  thêể .
Ngầy tườ  đầầ u tóê i đầữ  nóó i lờờ i như vầầy, tóê i nóó i rầằ ng cầó c hóụ c
viêên  Phầóp  Luầê n  Đầụ i  Phầó p,  nhưữ ng  ngườờ i  tu  luyêêụn  chầê n
chíónh chuó ng tầ lầờ  khóê ng cóó  phuụ  thêể , tóê i đêầu đầữ  thầnh lyó
hêế t nhưữ ng cầó i đóó  róầ i. Thêế  thíờ tầụ i sầó cóó  nhưữ ng ngườờ i nhíờn
thầếy móêụ t sóế  híờnh tườụ ng đóêụ ng vầêụ t, thầếy đườụ c móêụ t sóế  híờnh
tườụ ng thêế  nầờy, móêụ t sóế  híờnh tườụ ng thêế  kiầ? Thầêụ t rầ tóê i bầả ó
móụ i ngườờ i nầờy, chuó ng tầ cóó  rầế t nhiêầu ngườờ i khóê ng phầên
biêêụ t róữ  rầờ ng híờnh thưó c tóầ n tầụ i cuả ầ chuả  nguyêên thầầ n, phóó
nguyêên thầầ n vầờ  phuụ  thêể . Kyờ  thưụ c điêầu hóụ  nhíờn thầếy chầẳ ng
quầ lầờ  [híờnh tườụ ng] đờờ i trườó c cuả ầ phóó  nguyêên thầầ n chư
viụ, hóầăụ c đờờ i trườó c cuả ầ chuả  nguyêên thầầ n chư viụ, chầẳ ng quầ
lầờ  tíờnh huóế ng đóó  thóê i. Chư viụ móêụ t khi giầả ng lóầụ n như thêế ,
thíờ chầẳ ng phầả i tầụ ó thầờ nh khuả ng hóầả ng tầê m lyó  chó ngườờ i
khầó c sầó? Chư viụ nóó i ầi đóó  ầi đóó  cóó  phuụ  thêể , nhưng thầêụ t rầ
hóụ  hóầờ n tóầờ n khóê ng lầờ  phuụ  thêể .

Quầó  khưó ,  tróng Phầêụ t  giầó ó  tườ ng giầả ng  ‘luụ c  đầụ ó  luầê n
hóầ i’,  Phầêụ t  giầó ó  cóờ n  giầảng  móêụ t  cầê u  rầằ ng:  Ngườờ i  chuyêển
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[sinh thầờ nh] ngườờ i lầờ  quầó  hiêếm hói, mầờ  đóêụ ng vầêụ t chuyêển
[sinh thầờ nh] ngườờ i thíờ nhiêầu hờn. Đường nhiêên, cóó  đuó ng
lầờ  tíờnh huóế ng đóó  hầy khóê ng, ầếy lầờ  tróng Phầêụ t giầó ó giầảng
thêế , tóê i [chíả] lầờ  dầễ n víó duụ  ầếy, lầờ  đêể  nóó i cầó i yó  nầờy. Tầế t nhiêên
móụ i ngườờ i cuữ ng đườ ng bi quần, đờờ i nầờy quầ đờờ i khầó c hầằ ng
bầó nhiêêu lầầ n ầếy hóả i  ầi biêế t đườụ c [đầữ  tườ ng] lầờ  gíờ? Hóê m
nầy lầờ  hóụ p mầăụ t  cầó c  phuụ  đầụ ó  viêên,  nhưữ ng ầi  chưầ tườ ng
nghê giầả ng ờả  lờó p mầờ  nêếu khóê ng tin thíờ chư viụ cưó  xêm như
nghê  móêụ t  cầê u  chuyêêụn  xưầ  lầờ  đườụ c  róầ i.  Thêó  quầó  khưó
giầả ng, nóó i rầằ ng khi ngườờ i tườ  bêên đóó  đêến đêầu muóế n lầờ m
đóêụ ng vầêụ t,  [víờ] chuó ng khóê ng cóó  quần hêêụ  xầữ  hóêụ i phưó c tầụ p,
sinh sóế ng đườụ c tưụ  tầụ i. Mầờ  muóế n lầờ m đóêụ ng vầêụ t cuữ ng khóê ng
dêễ  lầắ m, só sầónh rầ thíờ lầờ m ngườờ i dêễ  hờn, ngườờ i cầầ n phầả i
chiụu khóể , chíónh lầờ  yó  tưó  đóó . Nhưng chíónh víờ ngườờ i lầờ  khóể ,
nêên  ngườờ i  mờó i  cóó  thêể  tu  luyêêụn,  [sinh  mêêụnh]  khầó c  thíờ
khóê ng tu luyêêụn  đườụ c,  tu luyêêụn  lêên thíờ  cuữ ng lầờ  tầờ  phầó p,
khóê ng chó phêóp nóó  lêên cầó. Dó đóó  chuó ng tầ tườ  nầy trờả  đi
mầờ  đầữ  khầi thiêên muụ c, thíờ  nhầế t điụnh phầả i  chuó  yó  vầế n đêầ
nầờy, khóê ng đườụ c nóó i  lóầụ n, chư viụ  nhíờn khóê ng cóó  chuầể n.
Ngóầờ i rầ móêụ t sóế  viêêụ c mầờ  chư viụ cầả m ưó ng tờó i, thíờ nhưữ ng tíón
hiêêụu mầờ  chư viụ cầả m ưó ng đườụ c ầếy lầờ  đêến tườ  nời nầờ ó? Cóó
thêể  lầờ  mầ truyêần chó chư viụ, víờ thêế  nhầế t điụnh khóê ng đườụ c
chầếp trườó c vầờ ó nhưữ ng thưó  đóó .

Cầó c hóụ c viêên chuó ng tầ cuữ ng khóê ng đườụ c cói ngườờ i đầữ
khầi mờả  thiêên muụ c lầờ  cầó, lầờ  tầầ ng thưó  cầó. Bờả i víờ nhưữ ng
cầó i đóó  khóê ng phầả i lầờ  chiêểu thêó tầầ ng thưó  thiêên muụ c mầờ
khầi mờả  thêế  nầờ ó, khóê ng chiêểu thêó tầầ ng thưó  tu luyêêụn cuả ầ
ngườờ i  tầ  mầờ  khầi  mờả .  Cóó  thêể  chư  viụ  chưầ  khầi  mờả ,
[nhưng] chư viụ  cóờ n cầó hờn hóụ  nhiêầu lầắ m, điêầu ầếy quầó
phóể  biêến  róầ i,  hiêêụn  tườụ ng  lóầụ i  nầờy  khóê ng  phầả i  cầó  biêêụ t.
Chuó ng tầ nhíờn xêm móêụ t ngườờ i tu luyêêụn tóế t xầế u thêế  nầờ ó, ầếy
lầờ  nhíờn tầê m tíónh cầó  nhầê n ầếy cầó thầếp ngầầ n nầờ ó, vầờ  mưó c đóêụ
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lyó  giầả i vêầ  Phầó p. Cóó  ngườờ i nóó i rầằ ng nêếu như Thầầy khóê ng
tầụ i đầêy hóầăụ c lầờ  Thầầy đầữ  truyêần cóê ng xóng róầ i, móụ i ngườờ i
khóê ng gầăụ p nưữ ầ thíờ  sầó? Cóó  ngườờ i  bầả ó thêế  thíờ  tu khóê ng
đườụ c nưữ ầ. Khóê ng cóó  chuyêêụn tu khóê ng đườụ c nưữ ầ đầê u. Móụ i
ngườờ i  thưả  nghíữ  xêm, tóê i  truyêần Phầó p nầờy lầờ  víờ  điêầu gíờ?
Thíóch Cầ Mầê u Ni tróng nhưữ ng nầă m cóờ n tầụ i thêế , ÔÔ ng khóê ng
lưu lầụ i  vầă n  tưụ ,  điêầu  mầờ  ÔÔ ng  lưu lầụ i  chíả  lầờ  nhưữ ng  điêầu
Thíóch Cầ Mầê u Ni tườ ng giầảng mầờ  ngườờ i sầu cóờ n nhờó  móêụ t
cầó ch rờờ i rầụ c tườ ng đóầụ n tườ ng đóầụ n tróng kyó  ưó c, lầờ  khóê ng
hêêụ  thóế ng, móụ i ngườờ i đóụ c kinh sầó ch [Phầêụ t giầó ó] lầờ  như thêế .
Víờ thờờ i bầếy giờờ  chíả cóó  thêể  đêể  ngườờ i biêế t mưó c đóêụ  đóó  thóê i,
nêên cóế  yó  lầờ m như vầêụ y, tróng đóó  cóờ n tầụp lầễ n nhưữ ng điêầu
khóê ng phầả i Thíóch Cầ Mầê u Ni giầả ng. Phầóp chuó ng tầ ngầờy
nầy đườụ c  giầả ng róữ  rầờ ng hờn.  Nhưữ ng nầă m đóó  Thíóch Cầ
Mầê u Ni chíả lưu lầụ i ‘giờó i luầêụ t’, khi Thíóch Cầ Mầê u Ni cóờ n tầụ i
thêế  lầờ  khóê ng lưu lầụ i vầă n tưụ . Thờờ i nhưữ ng nầă m cuóế i Thíóch
Cầ Mầê u Ni, tróng quầó  tríờnh tu luyêêụn, víờ đêể  ngườờ i tầ cóó  thêể
đầụ t đườụ c tu luyêêụn, cóó  thêể  tu luyêêụn lêên trêên, bêờn điụnh rầ
khầó  nhiêầu  giờó i  luầêụ t.  Mầờ  chuó ng  tầ  ngầờy  nầy  khóê ng  cóó
nhưữ ng điêầu đóó . Trêên thưụ c têế  nhưữ ng gíờ thên chóế t nhầế t mầờ
Thíóch Cầ Mầê u Ni lưu lầụ i chíónh lầờ  giờó i luầêụ t.

Chuó ng tóê i khóê ng cầầ n giờó i cầế m gíờ, cuữ ng khóê ng cầầ n quy
điụnh chư viụ phầả i lầờ m gíờ. Tầụ i sầó? Tầụ i víờ ngầờy nầy chuó ng tóê i
đầữ  lưu lầụ i Phầó p, Phầóp nầờy lầờ  đầữ  bầả ó chư viụ  nêên lầờ m thêế
nầờ ó. Dó đóó  tóê i nóó i rầằ ng, khi tóê i khóê ng tầụ i đầêy hóầăụ c khi chư
viụ khóê ng gầăụ p đườụ c tóê i cuữ ng vầêụ y, [đêầu] cầần “díữ Phầó p vi Sư”,
tưó c lầờ  hóụ c Phầó p nầờy. Chư viụ  thầờ nh [cóê ng] hầy khóê ng, cóó
đầụ t đườụ c hầy khóê ng đêầu lầờ  [ờả ] Phầó p nầờy. Nêếu như hóê m
nầy  Lyó  Hóầ ng  Chíó  chầẳ ng  hầụn  thầếy  hóụ c  viêên  nầờ ó  đóó  rầế t
đườụ c, bêờn mờả  lóế i cưả ầ sầu chó chư viụ, cuữ ng cầế p móêụ t chuó t
cóê ng chó chư viụ, đêể  chư viụ lêên. Móụ i ngườờ i thưả  nghíữ xêm,
tíờnh huóế ng như thêế  chầẳ ng phầả i cuữ ng bầằ ng như tóê i đầng
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phầó  hóầụ i Phầó p? Thêế  nêên móụ i ngườờ i nhầế t điụnh lầờ  ầi ầi cuữ ng
phầả i tu luyêêụn, đêầu phầả i tu, tu móêụ t cầó ch hêế t sưó c thiêế t thưụ c.
Đường nhiêên, chuó ng tầ cóó  móêụ t  sóế  ngườờ i lầờ m rầ móêụ t  sóế
cóế ng hiêến cưụ c kyờ  đầăụ c thuờ  chó Đầụ i Phầóp, đóó  cuữ ng lầờ  đầng
tu, chầẳ ng quầ híờnh thưó c tu luyêêụn lầờ  khầó c, hóụ  lầờ  móêụ t lóầụ i
phường phầó p tu luyêêụn khầó c. Kyờ  thưụ c vườ ầ róầ i tóê i giầảng bầếy
nhiêêu  đóó ,  cuữ ng  lầờ  đêể  móụ i  ngườờ i  cóó  thêể  hóụ c  Phầóp  thầêụ t
nghiêêm tuó c, tu luyêêụn thầêụ t nghiêêm chíảnh.

Tường lầi cờ hóêụ i tóê i truyêần cóê ng ờả  tróng nườó c cóó  thêể
sêữ  khóê ng nhiêầu nưữ ầ, dó đóó  thên chóế t lầờ  móụ i ngườờ i lầờ m
thêế  nầờ ó đêể  nầắ m vưữ ng thầêụ t tóế t Phầó p nầờy. Đầữ  lưu lầụ i Phầóp
chó móụ i ngườờ i róầ i, kyờ  thưụ c muụ c đíóch cuả ầ tóê i chíónh lầờ  lưu
lầụ i Phầó p nầờy chó móụ i ngườờ i. Tóê i nêếu cưó  mầữ i mầữ i [tróê ng]
cói ầi tu, tóê i  ờả  trườó c mầăụ t  chư viụ,  [nhưng] chư viụ  khóê ng
chiêểu thêó tóê i nóó i mầờ  lầờ m, thíờ cóó  tầó c duụ ng gíờ chưó ? Đêầu vóê
duụ ng. Tóê i đầữ  giầảng, tóê i nóó i rầằ ng Phầóp thầê n cuả ầ tóê i cóó  thêể
bầả ó hóêụ  chư viụ. Kyờ  thưụ c tóê i chưầ giầảng tíờnh huóế ng cầó hờn,
cóờ n chưầ giầả ng róêụ ng lờó n hờn. Víờ ngườờ i tầ đêầu cóó  cầó c thầê n
thêể  ờả  khóê ng giần khầó c, mầờ  cầó c thầê n thêể  kiầ cuả ầ móễ i ngườờ i
khi cóó  đườụ c nầăng lườụ ng nhầế t điụnh thíờ đêầu sêữ  tó lờó n lêên.
Nhưữ ng thầê n thêể  tu luyêêụn ờả  bêên kiầ cuả ầ tóê i đầữ  tó lờó n lầắ m
róầ i,  hóả i  tó lờó n đêến mưó c  đóêụ  nầờ ó? Móêụ t  sóế  ngườờ i  hóả i  tóê i:
‘Thầầy sầng Myữ  quóế c, thíờ cón luyêêụn thêế  nầờ ó? Thầầy cóó  thêể
bầả ó hóêụ  cón hầy khóê ng?’ Tóê i nóó i rầằ ng cóó  Phầóp thầê n bầả ó hóêụ
chư viụ. Kyờ  thưụ c cóờ n cóó  móêụ t tầầ ng yó  tưó , khóê ng chíả lầờ  Phầóp
thầê n cuả ầ tóê i bầả ó hóêụ  chư viụ, [mầờ ] móêụ t phầụ m vi khóê ng giần
rầế t róêụ ng lờó n, móêụ t phầụ m vi khóê ng giần nhầế t điụnh cuả ầ vuữ
truụ , thầảy đêầu khóê ng rầ khóả i buụ ng nầờy cuả ầ tóê i! Chư viụ chầụy
tờó i đầê u, thíờ chầẳ ng phầả i đêầu ờả  tóê i đầêy sầó? Nghíữầ lầờ  chư viụ
hầữy tầêụ n sưó c tu lầờ  đườụ c róầ i.

Tầế t nhiêên cóờ n cóó  tóầ n tầụ i móêụ t sóế  mầ. Tầụ i sầó cóó  móêụ t sóế
mầ tóầ n tầụ i? Tóê i đầữ  giầả ng, vêầ  móêụ t sóế  vầế n đêầ  xưả  lyó  gầầ n đầêy,
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tróng đóó  góầ m cầả  viêêụ c nầờy. Móụ i ngườờ i thưả  nghíữ  xêm, cầó c
nời  trêên  tóầờ n  quóế c  hóầăụ c  ờả  điêểm  luyêêụn  cóê ng  nầờ ó  cuả ầ
chuó ng tầ cuữ ng thườờ ng xuầế t hiêêụn sưụ  viêêụ c như thêế , phầó  hóầụ i
Phầóp  chuó ng tầ.  Cóó  ngườờ i  mầụ  lyụ  tóê i,  cóó  ngườờ i  nóó i  Phầó p
Luầê n  Đầụ i  Phầó p  khóê ng  tóế t  thêế  nầờy  thêế  kiầ,  cần  nhiêễu
nghiêêm  tróụ ng  đêến  tu  luyêêụn  cuả ầ  chuó ng  tầ.  Nhưng  móụ i
ngườờ i thưả  nghíữ xêm, nhưữ ng viêêụ c đóó , chuó ng chầẳ ng phầả i lầờ
hầả ó sưụ  sầó? Chư viụ tróng tóầờ n bóêụ  quầó  tríờnh tu luyêêụn đêầu
đầng tóầ n tầụ i móêụ t vầế n đêầ  nhầêụ n thưó c cầăn bầả n vêầ  Phầóp, vầế n
đêầ  chư viụ cóó  kiêên điụnh hầy khóê ng, móêụ t mầụ ch chó đêến khi
chư  viụ  tu  luyêêụn  tờó i  bườó c  cuóế i  cuờ ng,  vầễ n  đầng  khầả ó
nghiêêụm chư viụ cóó  kiêên điụnh vầờ ó Phầó p hầy khóê ng. Vầế n đêầ
cầă n bầả n nầờy khóê ng giầả i  quyêế t,  thíờ  cầó c vầế n đêầ  khầó c đêầu
khóê ng bầờ n đêến đườụ c, chưầ thêể  nóó i đêến cầó i gíờ hêế t, chầẳ ng
phầả i vầế n đêầ  nầờy sầó? Chư viụ cóờ n chưầ kiêên điụnh đóế i vờó i
bầả n thầê n Phầó p nầờy, thíờ chư viụ cóó  thêể  chiêểu thêó Phầó p mầờ
lầờ m chầă ng? Nhưữ ng cầó i  khầó c  chầẳng phầả i  đêầu  dầó đóêụ ng?
Ngườờ i kiầ chó rầằ ng đêầu lầờ  giầả , thíờ tườ  đầầ u chíó cuóế i hóụ  luóê n
tóầ n tầụ i vầế n đêầ  nầờy, nêên bêờn tóầ n tầụ i híờnh thưó c cuả ầ lóầụ i mầ
như thêế  đêến cần nhiêễu chuó ng tầ. Nêếu như khóê ng cóó  lóầụ i
mầ đóó  thíờ sêữ  như thêế  nầờ ó? Ngườờ i tầ cuữ ng nóó i, rầằ ng ‘Phầó p
Luầê n Đầụ i Phầó p chư viụ nêếu khóê ng cóó  nhưữ ng phầó  hóầụ i đóó ,
nêếu khóê ng cóó  nhưữ ng thưó  đóó  tờó i cần nhiêễu, thíờ chư viụ tu ờả
đầêy cuữ ng quầó  dêễ  dầờ ng róầ i, nầờ ó thầếy đườụ c ngườờ i tầ đêầ  cầó
lêên trêên? Chíả cóó  móêụ t chuó t khóó  chiụu đóó , thầê n thêể  khóó  chiụu,
tóầờ n chíả lầờ  nhưữ ng phiêần phưó c mầờ  chư viụ bíờnh thườờ ng gầăụ p
phầả i,  vầêụ y  chư viụ  chầẳ ng phầả i  sờ sóó t  mầế t  điêầu  gíờ  đóó ?  Vêầ
phường  diêêụn  rầằ ng  chư  viụ  cóó  kiêên  điụnh  vầờ ó  Phầóp  hầy
khóê ng thíờ lầờ m sầó đầêy?’ Ngườờ i tầ tu luyêêụn lầờ  cầầ n đêầ  cầó ờả
đuả  cầó c phường diêêụn. Tầê m dầó đóêụ ng cuữ ng lầờ  móêụ t lóầụ i chầế p
trườó c bầế t óể n điụnh, cuữ ng lầờ  tầê m chầếp trườó c.
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Thuầêụ n tiêêụn ờả  đầêy tóê i lầụ i nhầắ c móêụ t vầế n đêầ , giầả ng thêêm
móêụ t  chuyêêụn  nưữ ầ.  Víờ  đầữ  giầảng  tờó i  đầêy  róầ i,  tóê i  thầếy  móụ i
ngườờ i đêầu muóế n tóê i giầả ng thêêm móêụ t chuó t. Chíónh lầờ  khi tóê i
ờả  lờó p hóụ c tầêụ p, đầữ  bầờ n tờó i móêụ t vầế n đêầ , lầờ  vầế n đêầ  liêên quần
tờó i  nghiêêụp  lưụ c.  Lầờ m điêầu xầế u thíờ  nhầêụ n phầả i  nghiêêụp  lưụ c,
lầờ m điêầu tóế t cóó  thêể  tíóch đưó c, đườụ c đưó c. Tóê i khi ờả  mầếy lầầ n
[giầả ng] lờó p gầầ n đầêy, cuữ ng nóó i rầằ ng ngườờ i tầ sêữ  sinh rầ móêụ t
lóầụ i nghiêêụp lưụ c tư tườả ng, điêầu nầờy trườó c đầêy chưầ đườụ c
giầả ng  chi  tiêế t,  bờả i  víờ  tóê i  chíả  lầờ  giầả ng  móêụ t  cầó ch  chung
chung vêầ  nghiêêụp lưụ c tóầ n tầụ i. Liêên quần đêến nghiêêụp lưụ c tư
tườả ng thíờ chưầ tườ ng giầảng chi tiêế t, vầêụ y lóầụ i nghiêêụp lưụ c nầờy
nóó  sêữ  gầêy tầó c duụ ng xầế u gíờ? Móụ i ngườờ i đêầu lầờ  phuụ  đầụ ó viêên,
tường lầi gầăụ p  lóầụ i  tíờnh huóế ng nầờy cóó  thêể  giầả i  thíóch chó
móụ i ngườờ i. Cóó  móêụ t sóế  hóụ c viêên mờó i hêễ  luyêêụn cóê ng, thíờ mầụ
lyụ  Thầầy; cóó  móêụ t sóế  hóụ c viêên mờó i hêễ  luyêêụn cóê ng, liêần mầụ  lyụ
Phầóp Luầê n Đầụ i Phầó p, tư tườả ng khóê ng kiêên điụnh.

Tầụ i sầó xuầế t hiêêụn tíờnh huóế ng nầờy? Hờn nưữ ầ lầăng mầụ
rầế t  nhiêầu  lờờ i  dờ  bầể n,  cầả  nhưữ ng  tườ  ngưữ  bầể n  thíảu  bíờnh
thườờ ng khóê ng nghíữ  tờó i  cuữ ng cóó  thêể  nóó i  rầ  khóả i  miêêụng,
thầêụ m chíó  khóê ng mờả  miêêụng thíờ  chuó ng cuữ ng nóể i lêên tróng
tư tườả ng. Rầế t  nhiêầu ngườờ i  tườ ng quầ quầó  tríờnh nầờy,  đầăụ c
biêêụ t lầờ  luyêêụn cóê ng thờờ i đầầ u lầờ  xuầế t hiêêụn vầế n đêầ  nầờy. Khi
chư viụ chầên chíónh thưụ c tu, rầế t nhiêầu ngườờ i đêầu sêữ  đuụ ng
phầả i vầế n đêầ  nầờy, dó đóó  cóó  ngườờ i bêờn nghíữ: “Tầụ i lầờ m sầó
míờnh lầụ i mầụ  lyụ  Thầầy?” vầờ  tư tườả ng ầếy bêờn sinh rầ “Phầóp
nầờy lầờ  giầả  róầ i! Khóê ng thêể  hóụ c thêó”, sêữ  cóó  lóế i nghíữ ầếy. Cóó
nhưữ ng ngườờ i tư tườả ng khóê ng kiêên điụnh, bêờn thêó đóó  mầờ
rờó t xuóế ng, khóê ng luyêêụn nưữ ầ, khóê ng tin thêó nưữ ầ. Chuó ng
tóê i giầảng róầ i, bóêụ  cóê ng phầóp nầờy tu luyêêụn lầờ  tu luyêêụn chuả  yó
thưó c ngườờ i tầ, chư viụ  bầả n thầê n cóờ n khóê ng thêể  giưữ  vưữ ng
chíónh míờnh,  thíờ  ầi  cuữ ng khóê ng đóêụ  chư viụ  đườụ c.  Tầụ i  sầó
chuó ng tầ nhầế n mầụ nh rầằ ng ngườờ i bêêụnh tầê m thầầ n lầờ  khóê ng
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đườụ c chó vầờ ó lờó p? Chíónh lầờ  bầả n thầê n hóụ  cóờ n chầẳ ng lầờ m
chuả  chíónh hóụ , khóê ng giưữ  đườụ c chíónh míờnh. Vầêụ y chuó ng tóê i
đóêụ  ầi đầêy? Chuó ng tóê i chầẳ ng phầả i đóêụ  chíónh bầả n thầê n chư viụ
sầó? Dó đóó  chuó ng tóê i giầả ng vầế n đêầ  nầờy.

Nhưng móêụ t  sóế  ngườờ i cóó  thêể  phầê n biêêụ t  rầ.  Cóó  ngườờ i
nghíữ: “Tầ sầó lầụ i mầụ  lyụ  Thầầy? Tầ sầó lầụ i mầụ  lyụ  Phầó p? Tầ
khóế ng  chêế  nóó .”  Thờờ i  giần  lầê u  dầầ n  tầụ ó  thầờ nh  tinh  thầầ n
khầể n trường, [víờ] bầả n thầê n cuữ ng khóế ng chêế  khóê ng vưữ ng,
nhưng Phầóp thầê n cuả ầ tóê i  đêầu sêữ  biêế t.  Hêễ  thầếy tư tườả ng
chư viụ kiêên điụnh đêến thêế , thíờ sêữ  giuó p chư viụ tiêêu bóả  nghiêêụp
lưụ c tư tườả ng đóó  đi. Thưụ c rầ, đêầu lầờ  nghiêêụp lưụ c tư tườả ng
đóó  đầng tầó c quầó i, tróng quầó  khưó  chư viụ  mầụ  lyụ  ngườờ i tầ,
nhưữ ng tư tườả ng bầế t hầả ó kiầ cuả ầ chư viụ trườó c đầêy nầy đêầu
cóó  thêể  tróễ i  lêên.  Tầụ i  sầó xuầế t  hiêêụn  tíờnh huóế ng nầờy?  Móụ i
ngườờ i  hầữy nghíữ  xêm, chuó ng tầ luyêêụn cóê ng chíónh lầờ  tiêêu
nghiêêụp. ỞỞ  khóê ng giần khầó c hêế t thầảy vầêụ t thêể  đêầu lầờ  ‘sóế ng’,
tóê i tườ  lầê u đầữ  giầả ng lờờ i nầờy, ờả  trêên lờó p tóê i đầữ  cóó  lờờ i rầằ ng,
nghiêêụp lưụ c kiầ cuữ ng lầờ  sóế ng. Chư viụ tiêêu nghiêêụp, nghiêêụp đóó
mầờ  tiêêu bóả  đi, thíờ chuó ng cóó  thêể  sêữ  chêế t đi, mầế t đi, thêế  thíờ
chuó ng cóó  chiụu khóê ng? Chuó ng vóế n đầữ  lầờ  sóế ng róầ i,  dó đóó
chuó ng  chíónh  lầờ  khóê ng  đêể  chư  viụ  luyêêụn.  Khóê ng  đêể  chó
luyêêụn bờả i víờ chuó ng muóế n sóế ng tiêếp, [muóế n] chư viụ đườ ng
tiêêu bóả  chuó ng, dó đóó  chuó ng phầả n ầó nh nhưữ ng lờờ i thóầụ i đóó
vầờ ó tróng nầữ ó chư viụ, khóê ng đêể  chư viụ tin Phầó p Luầê n Đầụ i
Phầóp, thầêụ m chíó cóờ n mầụ  lyụ  tóê i, lờờ i lêữ  nầờ ó cuữ ng cóó  thêể  nghíữ
tờó i. Cóó  nhưữ ng ngườờ i cầả m thầếy hóụ  [giầả i] nóó i khóê ng róữ  rầờ ng,
phầả i chầăng ầi đóó  đầng điêểm hóầó  hóụ , hóầăụ c đóó  lầờ  bầả n thầê n
hóụ  biêế t thêế , hóụ  phầê n biêêụ t khóê ng róữ ,  nêên thêó đóó  mầờ  rờó t
xuóế ng, ngườờ i đóó  lầờ  xóng róầ i, khóê ng ầi hóầó  đóêụ  đườụ c nưữ ầ.
Kyờ  thưụ c chíónh lầờ  nghiêêụp lưụ c tư tườả ng kiầ đầng khờả i tầó c
duụ ng cầả n trờả .
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Nóó  lầờ  móêụ t giầi đóầụ n, móêụ t giầi đóầụ n rầế t ngầắ n, chíả cầầ n
tư tườả ng chư viụ cóó  thêể  duy tríờ kiêên điụnh, thíờ cóó  thêể  khiêến
nóó  tiêêu bóả  đi, thíờ  cóó  thêể  tiêêu bóả  nghiêêụp lưụ c tư tườả ng ầếy.
Trườó c  đầêy  khi  mờả  lờó p  [tóê i]  chưầ giầả ng  tróụ ng  điêểm vêầ
nhưữ ng điêầu nầờy, thờờ i kyờ  gầầ n đầêy, cóó  khóê ng íót ngườờ i phầả n
ầó nh tíờnh huóế ng nầờy chó tóê i. Móụ i ngườờ i đườ ng ló, chư viụ duờ
lầờ  mầụ  lyụ  tóê i  hầy lầờ  mầụ  lyụ  Phầó p Luầê n Đầụ i  Phầóp,  đóó  đêầu
khóê ng phầả i  chíónh bầả n  thầê n  chư viụ  lầă ng mầụ .  Nhầế t  điụnh
phầả i  phầê n  biêêụ t  róữ  rầờ ng,  chuả  yó  thưó c  nêếu  khóê ng  thầnh
[tíảnh], thíờ xóng róầ i, khóê ng ầi hóầó  đóêụ  đườụ c nưữ ầ. Rầế t nhiêầu
điụầ phường đêầu cóó  xuầế t  hiêêụn hiêêụn tườụ ng nầờy,  cóó  ngườờ i
thầêụ m chíó cóờ n nghíữ “Míờnh lầờ m sầó lầụ i cóó  lóễ i vờó i Thầầy? Míờnh
lầờ m sầó lầụ i  mầụ  lyụ  Thầầy?” Tầụ i  Trườờ ng Xuầê n cóó  hóụ c  viêên
bầả ó: “Míờnh sầó lầụ i lầăng mầụ  Thầầy, lầă ng mầụ  Phầóp Luầê n Đầụ i
Phầóp?”  bêờn  ờả  trườó c  ầảnh  chuụ p  híờnh  tóê i  mầờ  nóó i:  “Thưầ
Thầầy,  cón  khóê ng  luyêêụn  nưữ ầ,  cón hêễ  luyêêụn  thíờ  tróng  tư
tườả ng liêần mầụ  lyụ  Ngầờ i,  cón khóê ng luyêêụn nưữ ầ, cón cóó  lóễ i
vờó i Thầầy.” Hêễ  tiêếp xuó c tờó i Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp liêần mầụ  ly,
cầầ m cuóế n  sầó ch lêên  thíờ  tróng tư tườả ng liêần  mầụ  lyụ.  Cuóế i
cuờ ng nóó i: “Thầầy tóế t như thêế , Phầó p tóế t như thêế , míờnh quầó
lầờ  khóê ng xưó ng róầ i.” Đường nhiêên hóụ c viêên đóó  cuả ầ chuó ng
tầ, tư tườả ng cuả ầ ầnh tầ khóê ng hóầ  đóầ  chuó t nầờ ó, ầnh tầ hêế t
sưó c minh bầụ ch, nóó i  rầằ ng míờnh mầờ  lầờ m thêế  lầờ  cóó  lóễ i  vờó i
Thầầy. Vêầ  sầu ầnh nầờy khi luyêêụn cóê ng bêờn kêể  chuyêêụn nầờy
chó phuụ  đầụ ó viêên ờả  điêểm luyêêụn cóê ng. Phuụ  đầụ ó viêên lầêụ p tưó c
phầả n  ầó nh  lêên  Tóể ng  trầụ m.  Móụ i  ngườờ i  cầăn  cưó  thêó  tíờnh
huóế ng như thêế , bầả ó ầnh tầ rầằ ng đêầu dó mầ khờả i tầó c duụ ng,
thưụ c rầ nghiêêụp lưụ c tư tườả ng đóó  cuữ ng lầờ  móêụ t lóầụ i híờnh thưó c
cuả ầ mầ. Tróng đóầụ n thờờ i giần mầờ  ầnh tầ luyêêụn cóê ng chiêêu
mầ thíờ móụ i ngườờ i luyêêụn quầnh ầnh ầếy, vầêy quầnh ầnh tầ
thầờ nh vóờ ng mầờ  đóụ c sầó ch chó ầnh, đầầ u nầữ ó cuả ầ ầnh bêờn
thầnh tíảnh, trêên thưụ c têế  lầờ  tiêêu nghiêêụp giuó p ầnh ầếy.
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Tầế t nhiêên, sầó ch cuả ầ tóê i lầờ  cóó  thêể  khờả i tầó c duụ ng như
vầêụ y. Chư viụ mầờ  khóê ng tin thíờ cóó  ngườờ i mầắ c bêêụnh, tầế t nhiêên
tóê i khóê ng muóế n nóó i ‘mầắ c bêêụnh’, thưụ c rầ bêêụnh kiầ, nhưữ ng
vi khuầển vầờ  nhưữ ng virus cuữ ng như cầó c lóầụ i vi sinh vầêụ t kiầ,
đêầu lầờ  thêể  hiêêụn cuả ầ nghiêêụp lưụ c trêên thầê n thêể  chư viụ khóê ng
giần nầờy. Dó đóó  niêêụm đóụ c sầó ch cuả ầ tóê i  lầờ  cóó  thêể  tiêêu bóả
chuó ng, khi đóụ c niêêụm sầó ch cuả ầ tóê i thíờ nhưữ ng gíờ xuầế t rầ đêầu
lầờ  cóê ng, xuầế t rầ đêầu lầờ  Phầóp, nêên cóó  thêể  khờả i tầó c duụ ng tiêêu
nghiêêụp. Ấnh tầ bêờn cầả m thầếy đầầ u rầế t thầnh tíảnh, rầế t tóế t.
Nhưng vêầ  nhầờ  thíờ  ầnh tầ lầụ i  biụ  lầụ i.  Tầụ i sầó lầụ i biụ  lầụ i? Kyờ
thưụ c quầữ ng thờờ i giần ầếy, chíónh víờ nghiêêụp lưụ c tư tườả ng cuả ầ
ầnh tầ khầó  lờó n, ầnh tầ cầầ n phầả i chiụu đưụ ng nhiêầu hờn móêụ t
chuó t só vờó i ngườờ i khầó c. Mầờ  ầnh tầ đầữ  minh bầụ ch rầ, ầnh tầ
chiụu đưụ ng quầ đườụ c, trầả i quầ thờờ i giần khóê ng lầê u, Phầó p
thầê n cuả ầ tóê i tiêêu nghiêêụp giuó p ầnh tầ, tiêêu bóả  phầầ n cóờ n lầụ i
đi, ầnh tầ cuữ ng vườụ t quầ róầ i. Hiêêụn tầụ i tóế t róầ i, khóê ng sầó
cầả . Xuầế t hiêêụn vầế n đêầ  nầờy, móụ i ngườờ i cuữ ng khóê ng đườụ c cói
đóó  như lầờ  tinh thầầ n bầế t hầả ó, hóầăụ c phuụ  thêể , khóê ng phầả i lầờ
tíờnh huóế ng ầếy.

Cuóế i cuờ ng tóê i đêầ  cầêụ p móêụ t chuó t vêầ  [điêầu tóê i] kyờ  vóụ ng.
Khóê ng muóế n chiêếm duụ ng thêêm thờờ i giần cuả ầ móụ i ngườờ i,
víờ đầêy lầờ  buóể i hóụ p mầăụ t cuả ầ cầó c phuụ  đầụ ó viêên, ờả  cầó c trầụ m
cuả ầ chư viụ cóờ n cóó  cầó c viêêụ c khầó c. Móng móụ i ngườờ i tườ  nầy
trờả  đi cóó  thêể  dầếy khờả i lầờn sóó ng hóụ c Phầóp. Khóê ng đườụ c cói
viêêụ c luyêêụn cóê ng hầờng ngầờy tróụ ng yêếu hờn viêêụ c hóụ c Phầóp,
chuó ng tầ hầờng ngầờy luyêêụn  cóê ng cầần kiêên tríờ,  hầờ ng ngầờy
hóụ c Phầó p cuữ ng đóầ ng dầụ ng cầầ n kiêên tríờ.  Chầê n chíónh hóụ c
nhầêụ p tầê m Phầó p nầờy thíờ mờó i cóó  thêể  chíả đầụ ó chư viụ tu luyêêụn.
Cóó  nhưữ ng ngườờ i cưó  đờụ i Thầầy, cóó  viêêụ c liêần đờụ i Thầầy giầả i
đầó p chó hóụ . Kyờ  thưụ c tróng Phầóp nầờy đầữ  cóó  cầả  róầ i, chư viụ
chíả  cầần hóụ c thíờ  cầó i gíờ  cuữ ng cóó  thêể  đườụ c giầả i đầóp. Đường
nhiêên nêếu chư viụ khóê ng tin, dầó đóêụ ng đóế i vờó i Phầóp, thíờ tóê i
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nóó i đóó  chíónh lầờ  vầế n đêầ  ngóêụ  tíónh. Cóờ n nưữ ầ, cầó c chư viụ ngóầ i
đầêy đêầu lầờ  phuụ  đầụ ó viêên, đầng lầờ m cóê ng tầó c phuụ  đầụ ó viêên,
tầế t nhiêên, chư viụ đêầu lầờ  tưụ  nguyêêụn, đóế i vờó i chư viụ chuó ng
tóê i khóê ng cóó  yêêu cầầ u cóó  tíónh miêễn cườữ ng chư viụ lầờ m thêế
nầờy thêế  kiầ, [hóầăụ c lầờ ] thưụ c thi như thêế  nầờ ó. Đường nhiêên
chuó ng tóê i  yêêu cầầ u cầó c phuụ  đầụ ó viêên cầầ n nghiêêm tuó c  cóó
trầó ch nhiêêụm,  luyêêụn  cóê ng phầả i  chuyêên nhầế t,  điêầu nầờy  ầắ t
khóê ng  thêể  thiêếu.  Chuó ng  tóê i  khóê ng  cầầ n  bầế t  kyờ  phường
thưó c hầờ nh chíónh nầờ ó đêể  chêế  ườó c ầi, chuó ng tóê i cuữ ng khóê ng
cóó  quyêần lưụ c gíờ,  tu luyêêụn lầờ  dưụ ầ vầờ ó tưụ  bầả n thầê n míờnh.
Chuó ng tầ chầẳ ng quầ chíả  lầờ  đầả m nhầêụ n  tíờnh nguyêêụn  [cầó c
viêêụ c]  như  tóể  chưó c  móụ i  ngườờ i,  giuó p  đờữ  móụ i  ngườờ i  giầả i
quyêế t móêụ t sóế  vầế n đêầ .

Vầêụ y tóê i nghíữ  rầằ ng phuụ  đầụ ó viêên nêên lầờ  đóế i vờó i  Phầó p
cầầ n cóó  lyó  giầả i cầó hờn só vờó i hóụ c viêên bíờnh thườờ ng, dó đóó
cầầ n hóụ c Phầó p chó nhiêầu. Móêụ t sóế  hóụ c viêên đầăụ t cầê u hóả i mầờ
[chư viụ] giầả i đầó p khóê ng nóể i, thíờ tóê i nghíữ đóó  cuữ ng lầờ  vầế n đêầ .
Chư viụ  khóê ng cóó  vầă n hóầó  [cầó] cuữ ng khóê ng sầó,  khi  tóể
chưó c móụ i ngườờ i  hóụ c Phầóp, khi móụ i  ngườờ i đóụ c sầó ch, khi
móụ i ngườờ i thầả ó luầêụ n nhầêụ n thưó c thíờ chíónh lầờ  đêầ  cầó đóế i vờó i
chư viụ. Tóê i tầụ i Trườờ ng Xuầê n, hóụ  mờả  móêụ t cuóêụ c hóụ p cầó c phuụ
đầụ ó viêên, vầờ  tóê i đầữ  giầả ng móêụ t cầê u thêế  nầờy, tóê i nóó i lầờ  híờnh
thưó c  tu  luyêêụn  cuả ầ  chuó ng  tầ  hiêêụn  nầy,  nhưữ ng  ngườờ i  tu
luyêêụn  nời  xầữ  hóêụ i  ngườờ i  thườờ ng,  thíờ  lầờ  cuờ ng  dầụ ng  như
ngườờ i thườờ ng, nhưng mầờ  thưụ c chầế t thíờ chuó ng tầ lầờ  ngườờ i
luyêêụn cóê ng, lầờ  khầó c vờó i ngườờ i thườờ ng. Như vầêụ y lầờ m móêụ t
phuụ  đầụ ó viêên, khi chư viụ tóể  chưó c móêụ t nhóó m ngườờ i luyêêụn
cóê ng,  thíờ  trầó ch nhiêêụm cuả ầ chư viụ  lầờ  gíờ? Nêếu lầờ  tu luyêêụn
chuyêên nghiêêụp, thíờ chíónh lầờ  phường trườụ ng, lầờ  truụ  tríờ cuả ầ
nhầờ  chuờ ầ. Móụ i ngườờ i nghíữ xêm, vầêụ y chuó ng tầ chầẳ ng phầả i
nêên lầờ m thầêụ t tóế t cóê ng tầó c nầờy? Lầờ m móêụ t ngườờ i tu luyêêụn,
chư viụ phầả i tu luyêêụn, cóờ n cầần giuó p đờữ  móụ i ngườờ i tu luyêêụn
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nưữ ầ.  [Tóê i]  khóê ng  phầả i  nóó i  cóó  yêêu  cầầ u  cầó  đóế i  vờó i  móụ i
ngườờ i,  mầờ  thưụ c  chầế t  chíónh lầờ  như thêế .  Móụ i  ngườờ i  nhầế t
điụnh cầần cóó  tầó c duụ ng dầễ n đầầ u chó tóế t, tóể  chưó c hóụ c viêên
chó tóế t, sầó chó Phầóp Luầê n Đầụ i Phầó p cóó  thêể  phầó t dường
quầng đầụ i tóế t đêụp hờn nưữ ầ, tầụ ó phuó c chó nhầê n lóầụ i. Đầêy lầờ
điêầu chuó ng tầ giầả ng ờả  tầầ ng thưó  thầế p nhầế t. Vêầ  thưụ c chầế t
cuữ ng lầờ  như thêế .

Cóờ n móêụ t tíờnh huóế ng nưữ ầ, mầờ  tóê i nghíữ tờó i, vườ ầ róầ i đêầ
xuầế t mầếy điêểm yêêu cầầ u chó móụ i ngườờ i chuó ng tầ. Cóờ n móêụ t
sóế  ngườờ i  vầễ n  cưó  khóê ng chuyêên  tầê m cóê ng tầó c  lầắ m.  Tưụ ầ
như đêầu mầăụ c kêêụ  cầó c sưụ  viêêụ c nời xầữ  hóêụ i, [hóụ ] chíónh lầờ  đờụ i
chờờ  ‘kiêếp nầụ n’ kiầ tờó i. Cóó  ngườờ i cóờ n hóả i tóê i, ‘kiêếp nầụ n’ ầếy
lầờ  bầó giờờ  bầắ t đầầ u?’ Khi ờả  lờó p hóụ c tóê i đầữ  giầả ng vêầ  vầế n đêầ
nầờy róầ i.  Tóê i  nóó i  ‘kiêếp nầụ n gíờ?’  Móụ i  ngườờ i  hầữy nghíữ  xêm,
kiêếp nầụ n lầờ  tờó i  nhầắ m vầờ ó ầi? Ngườờ i  tóế t  lầờ  khóê ng tróng
kiêếp nầụ n, khi thầêụ t sưụ  cóó  kiêếp nầụ n thíờ ngườờ i tóế t đêầu đườụ c
lưu lầụ i;  đóó  lầờ  đêể  đầờ ó  thầả i  ngườờ i  xầế u.  Vầêụ y  thíờ  chư viụ  lầờ
ngườờ i tu luyêêụn, chư viụ đầng đêầ  cầó, chư viụ cóờ n quần tầê m
cầó i đóó  lầờ m chi. Nóó  muóế n nầụ n gíờ đi nưữ ầ, nầụ n nầờ ó cuữ ng vầêụ y,
đêầu khóê ng phầả i chuyêêụn cuả ầ chư viụ. Đóó  lầờ  nóó i nêếu quầả  thưụ c
cóó  kiêếp nầụ n.  Nhưng hóê m nầy tóê i  cóó  thêể  bầả ó móụ i  ngườờ i
móêụ t  cầó ch minh xầó c rầằ ng: Kiêếp nầụn ầếy đầữ  khóê ng tóầ n tầụ i
nưữ ầ. Quầó  khưó  ngườờ i tầ giầả ng, nầờ ó lầờ  Trầó i Đầế t nóể  tung, nầờ ó
lầờ  vầ phầả i vêêụ  tinh, nầờ ó lầờ  đầụ i hóầ ng thuyả, như móụ i ngườờ i
biêế t nhưữ ng nầụ n ầếy, quầó  khưó  điụnh rầ cầó c nầụ n cầó i nầờy tiêếp
cầó i kiầ, cầó c nầụ n đườụ c điụnh rầ ờả  cầó c tầầ ng thưó  khầó c nhầu ầếy
thầảy  đêầu  quầ róầ i.  Sầó chóể i  đầữ  đuụ ng  vầờ ó  Sầó Móêụ c,  chưó
khóê ng vầ vầờ ó Trầó i Đầế t. [Hóầ ng] thuyả  kiầ cuữ ng đầữ  quầ róầ i,
nầă m ngóầó i nườó c lêên rầế t lờó n, lầờ  mầng tíónh tóầờ n thêế  giờó i,
[nầy] đầữ  yêếu nhườụ c rầế t nhiêầu, nhóả  tờó i mưó c cuữ ng lầờ  quầ đi
róầ i. Rầế t nhiêầu sưụ  viêêụ c đêầu đầữ  quầ đi róầ i, chíónh lầờ  nóó  đầữ
khóê ng tóầ n tầụ i ‘nầụ n’ như thêế  nưữ ầ. Duy nhầế t tóầ n tầụ i ầếy chíónh
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lầờ  —chuó ng tầ cuữ ng khóê ng cóó  gíờ ầể n giầế u— duy nhầế t tóầ n tầụ i
ầếy cóó  thêể  lầờ  tường lầi cầầ n đầờ ó thầả i móêụ t lóê  nhưữ ng ngườờ i,
nhưữ ng ngườờ i rầế t bầế t hầả ó, cóó  thêể  lầờ  quầ móêụ t lóầụ i bêêụnh tầêụ t
cườờ ng đầụ i mầờ  biụ đầờ ó thầả i, cầó i đóó  lầờ  cóó  khầả  nầă ng. Chó nêên
chuó ng tầ giầả ng rầằ ng [mầăụ c  duờ ]  cóó  nhưữ ng ngườờ i  cưó  thầả ó
luầêụ n vêầ  chuyêêụn nầờy, chư viụ đườ ng quầả n nhưữ ng viêêụ c đóó ; tầi
nầụn lóầụ i kiầ đầữ  khóê ng tóầ n tầụ i nưữ ầ. Tu luyêêụn như thêế  nầờ ó,
đêầ  cầó bầả n thầê n míờnh rầ sầó, đóó  lầờ  vầế n đêầ  thên chóế t.

Tóê i giầả ng bầếy nhiêêu thóê i, tiêếp thêó chuó ng tầ cóờ n tiêếp
tuụ c hóụ p. (vỗ tay nhiệt liệt)

Thu âm của Tổng trạm Phụ đạo
Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh

* * * * * * * * *

Ghi chú: (ghi chú của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

 ▪ bất lưu danh bất kể báo: [lầờ m viêêụ c tóế t mầờ ] khóê ng đêể  lầụ i têên 
khóê ng tíónh đườụ c bầó ó đầó p (cầó ch nóó i cuả ầ ngườờ i Hóầ).
 ▪ chỉ thượng đàm binh: bầờ n chuyêêụ n quầê n sưụ  trêên giầếy, tróng bầờ i 

tầụm diụch lầờ  nói suông.
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Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số
trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994]

Lý Hồng Chí
27 tháng Chạp, 1994

ầó c trầụ m phuụ  đầụ ó chuó ng tầ đầữ  lầầ n lườụ t tóể  chưó c tưụ
phầó t  ờả  cầó c điụầ phường. Khầó  nhiêầu ngườờ i  đêến tườ
điụầ phường khầó c thầm giầ lờó p hóụ c tầêụ p, cầả m thầếy

cóê ng phầó p nầờy rầế t tóế t, muóế n đưầ cóê ng phầóp nầờy truyêần
chó nhưữ ng ngườờ i  ờả  cuờ ng điụầ phường, vầờ  chuả  đóêụ ng dầụy
đóêụ ng tầó c ờả  cóê ng viêên hóầăụ c  thêó híờnh thưó c truyêần cóê ng
khầó c,  khiêến  ầả nh  hườả ng  cuả ầ  Phầóp  Luầên  Đầụ i  Phầó p  ngầờy
cầờ ng róêụ ng lờó n. Móụ i ngườờ i đầữ  thưụ c thi rầế t nhiêầu viêêụ c, lầờ m
rầế t nhiêầu cóế ng hiêến. Nóó i tóó m lầụ i tróng móêụ t cầê u, [víờ] muóế n
đêể  nhiêầu ngườờ i hờn nưữ ầ đầắ c Phầó p, đêể  nhiêầu ngườờ i hờn
nưữ ầ đầắ c đườụ c đêầ  cầó, đêể  nhiêầu ngườờ i hờn nưữ ầ thu đườụ c
lờụ i íóch, [nêên] móụ i ngườờ i đêầu đầng lầờ m viêêụ c tóế t nầờy. Dầần
dầầ n rầế t nhiêầu trầụ m phuụ  đầụ ó đườụ c lầêụ p rầ, tường lầi cóờ n cóó
nhiêầu hờn nưữ ầ, vầêụ y  sêữ  đóế i  mầăụ t  vầế n đêầ  quầả n lyó  như thêế
nầờ ó, tường lầi sêữ  lầờ  móêụ t vầế n đêầ  khóê ng nhóả , dó đóó , chuó ng
tầ cuờ ng ngóầ i xuóế ng thầả ó luầêụ n vầờ  nóó i chuyêêụn móêụ t chuó t móễ i
khi cầần thiêế t.

C

Quầả n lyó  cuả ầ trầụ m phuụ  đầụ ó chuó ng tầ, trườó c vầễ n cóó  vầă n
bầả n quy điụnh róữ .  Như móụ i ngườờ i biêế t,  tờó i  hóụ c tầêụ p Phầóp
Luầê n Đầụ i Phầó p, thíờ chuó ng tầ thầảy đêầu khóê ng cóó  nhưữ ng thưó
như lầờ  thêó phường thưó c hầờnh chíónh nầờ ó đóó , gườụ ng êóp
ngườờ i  tầ hóụ c,  trầó chó chưó c  viụ  hầy cóó  hưó ầ  hêụn gíờ,  hầy
kiêếm bầó nhiêêu tiêần gíờ đóó . Chuó ng tầ hóầờ n tóầờ n xuầế t phầó t
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tườ  yó  nguyêêụn cuả ầ míờnh, cuữ ng đêầu lầờ  muóế n hóụ c Phầóp nầờy,
muóế n nhiêầu ngườờ i hờn nưữ ầ thu đườụ c lờụ i íóch, chó nêên móụ i
ngườờ i mờó i nhiêêụ t tíờnh lầờ m cóê ng tầó c nầờy. Nóó i cầó ch khầó c lầờ
[lầờ m] móêụ t cầó ch vóê  điêầu kiêêụn, ngóầờ i rầ lầờ m cóê ng tầó c nầờy
cuữ ng rầế t vầế t vầả , lầờ m nhưữ ng viêêụ c tóế t víờ móụ i ngườờ i, phóó  xuầế t
víờ  móụ i ngườờ i, khóê ng cóó  thuờ  lầó. Tầế t nhiêên, nóó i khóê ng cóó
thuờ  lầó ầếy,  đóó  lầờ  đưó ng ờả  góó c  đóêụ  ngườờ i  thườờ ng mầờ  nóó i,
[chưó ] tóê i giầả ng rầằ ng hóầ ng dường Đầụ i Phầóp lầờ  viêêụ c cóó  cóê ng
đưó c vóê  lườụ ng. Trườó c đầêy chuó ng tóê i đầữ  nhiêầu lầần quy điụnh
róầ i, tróng sầó ch cuữ ng cóó  [viêế t] điêầu kiêêụn kiêến lầêụ p trầụ m phuụ
đầụ ó. Cầó c trầụ m phuụ  đầụ ó mầờ  chuó ng tầ thầờ nh lầêụ p, lầờ  khầó c vờó i
bầế t kyờ  cờ quần nầờ ó ờả  xầữ  hóêụ i, cuữ ng khầó c vờó i móêụ t cóê ng ty
hóầăụ c  móêụ t  cờ quần hầờ nh chíónh nầờ ó đóó ,  chuó ng tầ khóê ng
lầờ m nhưữ ng cầó i đóó ; đầêy lầờ  đầăụ c điêểm nóể i bầêụ t nhầế t cuả ầ chuó ng
tầ. Tầụ i sầó khóê ng lầờ m nhưữ ng cầó i đóó ? Lầờ  víờ như thêế  rầế t dêễ
thuó c đầểy ngườờ i tầ muóế n lầờ m chuó t sưụ  nghiêêụp nầờ ó đóó , dêễ
dầễ n khờả i cầó i tầê m ầếy. Ngóầờ i rầ, cóờ n đóêụ ng chầụ m tờó i móêụ t sóế
vầế n đêầ ,  nêếu trầụ m phuụ  đầụ ó cuả ầ chuó ng tầ thầêụ t sưụ  mầờ  lầờ m
thầờ nh cờ quần như thêế , thíờ tróng đóó  sêữ  đóêụ ng chầụ m tờó i rầế t
nhiêầu vầế n đêầ . Víó như phóờ ng óế c lầờ  cầầ n tiêần, lầắp điêêụn thóầụ i
lầờ  cầầ n tiêần, chi phíó điêêụn nườó c cuữ ng cầầ n tiêần, vầêụ y thíờ ngầê n
quyữ  đóó  lầếy tườ  đầê u? Móụ i ngườờ i đêầu lầờ  tíờnh nguyêêụn dầụy [cầó c
bầờ i luyêêụn] cóê ng, chuó ng tầ cuữ ng khóê ng thu hóêụ i  phíó  gíờ  cầả ,
cuữ ng khóê ng thu tiêần cuả ầ móụ i ngườờ i, hóầờ n tóầờ n xuầế t phầó t
tườ  tưụ  nguyêêụn, chó nêên chuó ng tầ lầờ  khóê ng lầờ m nhưữ ng cầó i
đóó , tu luyêêụn chầên chíónh thíờ khóê ng đườụ c lầờ m nhưữ ng cầó i đóó .
Thíóch Cầ Mầê u Ni tróng nhưữ ng nầă m truyêần Phầó p bầếy giờờ ,
víờ  khóê ng đêể  ngườờ i tầ khờả i cầó i tầê m ầếy, đầữ  dầễ n cầó c đêêụ  tưả
xuầế t giầ, vầờ ó tróng chuờ ầ mầờ  tu luyêêụn, ÔÔ ng chíónh lầờ  thưụ c
hiêêụn như vầêụ y. Nhưng móêụ t sóế  tóê n giầó ó khầó c, như móêụ t sóế
tóê n giầó ó phường Tầêy thíờ khóê ng thưụ c hiêêụn như vầêụ y. [Tuy]
khóê ng lầờ m như vầêụ y, nhưng thưụ c chầế t cuữ ng thầả ó luầêụ n vầế n
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đêầ  lầờ m sầó cói dầnh lờụ i rầế t nhêụ  nhầờ ng đầụ m bầụ c. Nghíữầ lầờ ,
chuó ng tầ muóế n thầêụ t sưụ  tu luyêêụn, muóế n đêầ  cầó, thíờ cầầ n lầờ m
thầêụ t tóế t nhưữ ng hầả ó sưụ  nầờy, chuó ng tầ chíónh lầờ  khóê ng đườụ c
lầờ m  [nhưữ ng  viêêụ c  đóó ]  thầờ nh  rầ  thưụ c  thêể  kinh  têế ,  cuữ ng
khóê ng đườụ c lầờ m thầờ nh như móêụ t cờ quần, móụ i ngườờ i nhầế t
điụnh phầả i chuó  yó  viêêụ c nầờy.

Hờn nưữ ầ,  tróng nầờy cóờ n cóó  móêụ t  vầế n đêầ ,  chư viụ  nêếu
kiêếm tiêần, duờ ng nóó  đêể  kiêếm tiêần, thêế  thíờ sêữ  hóầờ n tóầờ n phầó
hóầụ i  Phầó p nầờy, bờả i  víờ  Phầó p lầờ  đóêụ  nhầên, khóê ng đườụ c lờụ i
duụ ng đêể  kinh dóầnh, buóê n bầó n. Cóờ n nưữ ầ, trườó c đầêy cóó  rầế t
nhiêầu khíó cóê ng sư nầờ ó lầờ  triụ bêêụnh, nầờ ó lầờ  tư vầế n, vầờ  cuữ ng
kiêếm móêụ t sóế  tiêần, tróng cầó c cóê ng phầó i khầó c cuữ ng lầờ m thêế .
Cóờ n cóó  ngườờ i cóê ng khầi nóó i ‘cóó  thưụ c mờó i vưụ c đườụ c Đầụ ó’,
trêên thưụ c têế  đóó  lầờ  nóó i bầêụ y bầụ . Cưó  như thêể  ngườờ i tu luyêêụn
thờờ i  Trung Quóế c cóể  đầụ i  đêầu nhiêầu tiêần lầắ m, kyờ  thưụ c hóụ
đêầu rầế t thầnh bầầ n. Đường nhiêên, chuó ng tóê i cuữ ng khóê ng hêầ
phầả n đóế i chư viụ kiêếm tiêần, vầế n đêầ  nầờy tườ ng đườụ c tóê i giầả ng
róầ i. Chư viụ tróng cóê ng tầó c, cóó  thêể  lầờ m tóế t chưó c trầó ch cóê ng
viêêụ c cuả ầ míờnh, kiêếm đườụ c nhiêầu tiêần hờn, thíờ đóó  lầờ  sưụ  viêêụ c
nời  ngườờ i  thườờ ng.  Chuó ng  tầ  tróng  quầó  tríờnh  tu  luyêêụn
chíónh lầờ  lầờ m sầó duy hóêụ  Phầó p nầờy, lầờ m sầó khóê ng đêể  Phầó p
nầờy  biêến  dầụ ng,  khóê ng  lêêụ ch  lầụ c.  Đầêy  khóê ng  chíả  lầờ  móụ i
ngườờ i hóê m nầy hóụ c như thêế  nầờy, mầờ  tường lầi sêữ  truyêần
lầụ i  quầ cầó c thêế  hêêụ  thờờ i  giần rầế t  lầê u dầờ i,  móụ i  ngườờ i đêầu
đầng hóụ c Phầó p nầờy, tuầê n thêó Phầóp nầờy, nêếu ngầy tườ  đầầ u
chuó ng tầ khóê ng lầờ m điêầu nầờy chó thầêụ t tóế t, ngầy tườ  đầầ u đầữ
lêêụ ch lầụ c róầ i, thíờ sầu nầờy cầả  diêêụn mầụ ó cuữ ng khầó c hầẳ n. Như
móụ i ngườờ i biêế t, vêầ  phíóầ tóê i, vêầ  phường diêêụn cầó  nhầê n tóê i
cuữ ng lầờ  hêế t sưó c lầờ m sầó chó điêầu nầờy đườụ c tóế t, khóê ng đêể
phầó t sinh bầế t kêể  chuyêêụn gíờ khóê ng hầy, [hóầăụ c] hiêêụn tườụ ng
khóê ng tóế t. Tường lầi cầó c trầụ m phuụ  đầụ ó cuữ ng lầờ  như thêế ,
chư viụ  lầờ m nhưữ ng viêêụ c  nầờy  cuữ ng  lầờ  đầụ i  biêểu  chó Phầóp
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Luầê n Cóê ng, tườ  móêụ t điêểm nầờ ó đóó  cuữ ng lầờ  thêể  hiêêụn cuả ầ híờnh
tườụ ng Phầó p Luầê n Cóê ng. Móụ i ngườờ i nhầế t điụnh phầả i chuó  yó
híờnh  tườụ ng  cuả ầ  míờnh,  chuó  yó  cầó ch  lầờ m cóê ng  tầó c,  khóê ng
đườụ c  bóê i  nhóụ  Phầóp  Luầên  Cóê ng.  Nêếu  mầờ  lầờ m  thầờ nh cờ
quần, nêếu thầờ nh rầ kiêếm tiêần, thíờ  tóê i nóó i rầằ ng đóó  khóê ng
cóờ n lầờ  Phầóp nầờ ó nưữ ầ. Tróng nầờy hêễ  móêụ t khi đóêụ ng đêến tiêần,
vầêụ t, hầy vầế n đêầ  lờụ i [íóch], thíờ sêữ  xuầế t hiêêụn ngườờ i nầờy kiêếm
đườụ c nhiêầu, ngườờ i  kiầ kiêếm đườụ c íót,  rầằ ng ‘tóê i  lầờ m luụ ng
nhiêầu thíờ nêên đườụ c thuờ  lầó nhiêầu hờn’, vầờ  phầê n phóế i thuờ
lầó thêế  nầờ ó, ờả  xầữ  hóêụ i cóờ n yêêu cầầ u phầần cuả ầ chư viụ, v.v. Tóê i
nghíữ  rầằ ng,  nêếu thầêụ t  sưụ  mầờ  lầờ m rầ híờnh thưó c  đóó ,  thíờ  đầữ
khóê ng cóờ n lầờ  tu luyêêụn nưữ ầ, đóó  hóầờ n tóầờ n lầờ  móêụ t cóê ng ty
róầ i, cầó i đóó  tuyêêụ t đóế i lầờ  khóê ng đườụ c.

Hóê m nầy chuó ng tóê i  truyêần  rầ  Phầó p  nầờy,  mầờ  cóó  thêể
truyêần ầếy, lầờ  víờ chuó ng tóê i cóó  thêể  nầắ m vưữ ng viêêụ c nầờy, cóó  thêể
khiêến nóó  khóê ng biụ biêến đóể i, biụ lêêụ ch lầụ c. Nêếu chuó ng tóê i vườ ầ
bầắ t đầầ u liêần lầờ m khóê ng đườụ c tóế t, thíờ ầi biêế t đườụ c ngườờ i
sầu sêữ  lầờ m thầờ nh đêến mưó c nầờ ó nưữ ầ. [Hóụ  sêữ  bầả ó,] ‘Trườó c
đầêy, khi vầễ n cóờ n [Thầầy] Lyó  Hóầ ng Chíó đầữ  lầờ m như thêế  nầờ ó,
thíờ bầêy giờờ  cuữ ng lầờ m như thêế ’. Khi tóê i cóó  mầăụ t, móêụ t sóế  viêêụ c
lầờ  cóó  thêể  chíảnh sưả ầ lầụ i chó móụ i ngườờ i; cóờ n khi khóê ng cóó ,
thíờ khóó  nóó i lầờ  sêữ  thầờ nh thêế  nầờ ó nưữ ầ. Dó vầêụ y ngầy tườ  đầầ u
chuó ng tầ phầả i nghiêêm khầắ c yêêu cầầ u lầờ m thêế  nầờy, khóê ng
lầờ m thầờ nh móêụ t thưụ c thêể  nầờ ó. Quầả n lyó  cuả ầ cóê ng phầó i chuó ng
tầ, lầờ  trầụ m phuụ  đầụ ó khóê ng giưữ  tiêần, hóầờ n tóầờ n lầờ  phuụ  đầụ ó
[hườó ng  dầễ n]  tíờnh  nguyêêụn.  Chuó ng  tầ  cuữ ng  khóê ng  lầờ m
nhưữ ng gíờ như đóầờ n thêể , bầng phầó i, mầờ  chíónh lầờ  móụ i ngườờ i
tíờnh  nguyêêụn  lầờ m  nhưữ ng  điêầu  tóế t  chó  quầầ n  chuó ng,  chó
nhiêầu ngườờ i hờn nưữ ầ.

Ngườờ i tầ muóế n tu luyêêụn thíờ chuó ng tầ hườó ng dầễ n hóụ ,
bầả n  thầê n  chuó ng  tầ  cuữ ng  lầờ  ngườờ i  tu  luyêêụn,  chíónh  lầờ
nguyêên tầắ c nầờy. Dó đóó ,  thầờ nh lầêụ p trầụ m phuụ  đầụ ó thíờ  móụ i
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ngườờ i cuữ ng khóê ng nêên nghíữ tờó i phóờ ng óế c, điêêụn thóầụ i, cầó i
nầờy  hầy cầó i  kiầ,  khóê ng phầả i  lầờ m như vầêụ y.  Chuó ng tầ  cóó
nhưữ ng trầụ m phuụ  đầụ ó lầờ  lờụ i duụ ng điêầu kiêêụn hiêêụn cóó , hóầăụ c
ngầy ờả  giầ đíờnh, hóầăụ c duờ ng luóê n vầă n phóờ ng cuả ầ míờnh, vầờ
đêầu lầờ m đườụ c rầế t lầờ  tóế t. Cóó  điêầu kiêêụn gíờ, chư viụ lầờ m đườụ c
đêến đầê u thíờ  khóê ng cóó  sầó, thên chóế t lầờ  ờả  chóễ  lyó  giầả i  vêầ
Phầóp vầờ  nhầêụ n thưó c vêầ  Phầó p, vầờ  cóó  thêể  kiêên tríờ  tu luyêêụn
hầy khóê ng, đóó  lầờ  thên chóế t. Lầờ m thêế  nầờ ó đêể  đêầ  cầó chíónh
míờnh đóó  mờó i lầờ  chuả  yêếu, móụ i viêêụ c khầó c đêầu lầờ  thưó  yêếu.
Đường nhiêên, đêể  thuầêụ n tiêêụn triêển khầi cóê ng tầó c, cóó  nhưữ ng
ngườờ i đầữ  cung cầếp móêụ t sóế  điêầu kiêêụn tiêêụn íóch chó chuó ng tầ,
tóê i nóó i rầằ ng điêầu đóó  khóê ng thầờ nh vầế n đêầ .  Víó  duụ  như, cóó
nhưữ ng ngườờ i  tróng cầó c  hóụ c  viêên chuó ng tầ,  tầụ i  cờ quần
hóầăụ c dóầnh nghiêêụp hóầăụ c đờn viụ, [hóụ ] lầờ  cầó n bóêụ  lầữnh đầụ ó
hóầăụ c  giầó m đóế c  dóầnh nghiêêụp,  [hóụ ]  cóó  điêầu  kiêêụn  thuầêụ n
tiêêụn, cung cầếp chóễ  chó chuó ng tầ, nời móụ i ngườờ i ngóầ i gầăụ p
mầăụ t vờó i nhầu, tóê i nóó i rầằ ng cầó i đóó  khóê ng thầờ nh vầế n đêầ , nóó
cuữ ng khóê ng đóêụ ng chầụ m tờó i vầế n đêầ  tiêần bầụ c.  Lầờ  víờ  tróng
cầó c  ngầờ nh  nghêầ  đêầu  cóó  hóụ c  viêên  chuó ng  tầ,  cóó  thêể  giầả i
quyêế t viêêụ c nầờy, hờn nưữ ầ ngườờ i tầ lầờ  chuả  đóêụ ng nguyêêụn yó
lầờ m như vầêụ y, víờ Phầó p Luầê n Cóê ng mầờ  góó p móêụ t phầầ n nghíữầ
vuụ , móêụ t phầần cóế ng hiêến, vầờ  cầả m thầếy rầế t mườ ng. Cầó c nời
đêầu xuầế t hiêêụn nhưữ ng viêêụ c như vầêụ y, cung cầếp chóễ  vầờ  cầó c
điêầu kiêêụn tiêêụn íóch chó Phầó p Luầên Cóê ng,  móụ i  ngườờ i  lầờ m
nhưữ ng viêêụ c như vầêụ y rầế t tíóch cưụ c.

Cóờ n nưữ ầ, cầó c trầụ m phuụ  đầụ ó cầó c nời víờ  viêêụ c hóụ c viêên
luyêêụn cóê ng, lầầ n lườụ t chó rầ nhưữ ng dầụ ng cuóế n sầó ch nhóả ,
như “Phầó p Luầê n Đầụ i Phầóp tầụ i Trườờ ng Xuầê n”, “Phầóp Luầê n
Đầụ i Phầóp tầụ i Bầắ c Kinh”, “Phầó p Luầê n Đầụ i Phầó p tầụ i Vuữ  Hầó n”,
v.v. Tóê i cầả m thầếy híờnh thưó c đóó  cuữ ng tóế t lầắ m, nóó  duờ  lầờ  tờờ
bầó ó thêế  nầờ ó đóó  cuữ ng khóê ng sầó cầả ,  lầờ  truyêần đờn cuữ ng
khóê ng sầó cầả ,  đêầu lầờ  nhưữ ng thêể  hóêụ i  cuả ầ nóêụ i  bóêụ  cầó c hóụ c

104 Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994]



viêên chuó ng tầ. Cầầ n móụ i ngườờ i lầờ m móêụ t sóế  viêêụ c đóó , kiụp thờờ i
truyêần đầụ t chó móụ i ngườờ i. Mầờ  hóụ  thườờ ng lầờ m nhưữ ng viêêụ c
nầờy rầế t đờn giầả n, móêụ t hầi trầng bầó ó, hóầăụ c in ầế n đêụp hờn
móêụ t chuó t, nhưữ ng cầó i đóó  đêầu khóê ng sầó cầả . Thêế  thíờ khóầả n
kinh phíó  đóó  giầả i quyêế t thêế  nầờ ó? Đầêy vầễ n díónh dầó ng đêến
vầế n đêầ  tiêần bầụ c. Thêó tóê i biêế t, phầờ m lầờ  ờả  đầê u lầờ m nhưữ ng
viêêụ c nầờy thíờ đêầu cóó  biêêụn phầó p như vầầy: Móêụ t lầờ  tróng cầó c
hóụ c viêên lầờ  cóó  ngườờ i lầờ m óê ng bầờ  chuả  kinh dóầnh —hiêêụn
nầy cóó  khóê ng íót  ngườờ i  vầêụ n  hầờ nh cầó c  cóê ng ty,  hóầăụ c  giưữ
cường viụ  cóê ng tầó c đóó  ờả  cờ quần, hóầăụ c lầờ  ngườờ i quầả n lyó
hầờ nh chíónh— [hóụ ] lầờ  cóó  điêầu kiêêụn thuầêụ n tiêêụn nầờy, ờả  cờ
quần cóó  xườả ng in,  thíờ  bầằ ng điêầu kiêêụn  đóó  lầờ m viêêụ c  nầờy;
hóầăụ c lầờ  hầữ ng lờó n cung cầế p chư viụ điêầu kiêêụn đóó , lầờ m nhưữ ng
điêầu đóó  chó chư viụ. Trầụ m phuụ  đầụ ó chuó ng tầ cuữ ng khóê ng
đóêụ ng tờó i tiêần, lầờ  hóụ  lầờ m chó chuó ng tầ. Chuó ng tầ chíả lầờ  đưầ
rầ bầả n thầả ó, lầờ m [in ầế n] xóng thíờ chuó ng tầ đi phầó t, đêầu lầờ
lầờ m  như  thêế  cầả ,  tóê i  cầả m  thầếy  như  vầêụ y  cuữ ng  đườụ c.  Cóó
ngườờ i cói viêêụ c nầờy lầờ  viêêụ c cầần phầả i lầờ m, điụnh kyờ  mầờ  lầờ m,
hêễ  khóê ng đườụ c thíờ  bêờn nghíữ  biêêụn phầóp. Chuó ng tầ cóó  thêể
lầờ m móêụ t cầó ch khóê ng điụnh kyờ, cóó  điêầu kiêêụn thíờ cóó  thêể  lầờ m
móêụ t  cầó ch  điụnh  kyờ.  Khóê ng  cóó  điêầu  kiêêụn  thíờ  đườ ng  miêễn
cườữ ng, chíónh lầờ  nguyêên tầắ c nầờy.

Vêầ  quầả n lyó  ờả  trầụ m phuụ  đầụ ó, đầữ  cóó  quy điụnh vầă n bầả n róữ
rầờ ng róầ i, móụ i ngườờ i hầữy chiêểu thêó quy điụnh đóó  mầờ  lầờ m.
Thầờ nh lầêụ p trầụ m phuụ  đầụ ó cuữ ng lầờ  cóó  điêầu kiêêụn, cuữ ng đầữ  nóó i
chó móụ i ngườờ i róầ i, hầữy bầó ó trầụ m phuụ  đầụ ó mờó i chó trầụ m
phuụ  đầụ ó Bầắ c Kinh hóầăụ c mầếy trầụ m phuụ  đầụ ó lờó n; nhầế t lầờ
nhưữ ng trầụ m phuụ  đầụ ó tíảnh hóầăụ c thầờ nh thiụ, [lầờ  quầả n] tróng
phầụ m vi hầờ nh chíónh cuả ầ hóụ ; víó như trầụ m phuụ  đầụ ó thầờ nh
phóế  Quyó  Dường, lầờ  cóó  trầó ch nhiêêụm tóầờ n tíảnh Quyó  Chầê u,
cầó c trầụ m phuụ  đầụ ó huyêêụn đêầu cầầ n giưữ  liêên hêêụ  kiụp thờờ i vờó i
hóụ . Nêếu cầó c trầụ m đêầu cuờ ng giưữ  liêên hêêụ  vờó i Bầắ c Kinh, thíờ
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khóê ng nhầế t  điụnh sêữ  thuầêụ n tiêêụn như vầêụ y.  Hầữy quầả n móêụ t
chuó t cầó c huyêêụn lầê n cầêụ n vờó i thầờ nh phóế  lờó n, thuầêụ n tiêêụn chó
hóụ  triêển khầi cóê ng tầó c, móụ i ngườờ i đêầu cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i
Phầóp Luầê n Cóê ng; chư viụ nêếu mầăụ c kêêụ , thíờ hóụ  tuyờ  tiêêụn lầờ m,
cuữ ng khóê ng líữnh hóêụ i đườụ c tinh thầầ n, trêên thưụ c têế  đi lêêụ ch
lầụ c róầ i, vầêụ y điêầu ầếy đóế i vờó i Phầó p Luầê n Cóê ng cuữ ng lầờ  móêụ t
tóể n thầế t. Cóờ n cóó  nhưữ ng trầụ m phuụ  đầụ ó lờó n như Vuữ  Hầó n, đầữ
quầả n mầếy huyêêụn phuụ  cầêụ n róầ i, tóê i nghíữ rầằ ng vầêụ y cuữ ng rầế t lầờ
tóế t, hóụ  cóó  khầó  nhiêầu kinh nghiêêụm, quầ thờờ i giần lầê u nưữ ầ
thíờ tóê i cuữ ng yêên tầê m, lyó  giầả i cuả ầ hóụ  vêầ  Phầó p cuữ ng tóế t lầắ m,
cóê ng tầó c triêển khầi đườụ c cuữ ng rầế t tóế t,  vêầ  cờ bầả n lầờ  tíờnh
huóế ng như vầêụ y.  Cầó c  trầụ m phuụ  đầụ ó chuó ng tầ nhầế t  quyêế t
khóê ng đườụ c đi lêêụ ch lầụ c.

Cóó  ngườờ i đưầ tờờ  cầê u hóả i  rầằ ng ‘nhầê n viêên trầụ m phuụ
đầụ ó đườụ c lưụ ầ chóụ n thêế  nầờ ó?’ Nhầê n viêên trầụ m phuụ  đầụ ó đêầu
lầờ  tíờnh nguyêêụn. Nhưng cóó  móêụ t quy điụnh: Trầụ m trườả ng cuả ầ
trầụ m phuụ  đầụ ó nhầế t điụnh phầả i tườ ng thầm dưụ  lờó p hóụ c mầờ
tóê i mờả . Nghê cầờ ng nhiêầu líữnh hóêụ i cầờ ng sầê u, nghê đườụ c íót
thíờ  thóê ng thườờ ng  líữnh  hóêụ i  khóê ng sầê u,  thầêụ m chíó  cóờ n  cóó
nhưữ ng điêầu mầờ  vầễ n chưầ minh bầụ ch rầ đóó  lầờ  gíờ, thíờ dêễ  đi
lêêụ ch lầụ c. Đường nhiêên [chư viụ] tầụ i đầêy [đóế i vờó i Phầó p] đầữ
nghê nhiêầu, đóụ c nhiêầu, vầờ  hóụ c nhiêầu thíờ  cuữ ng cóó  thêể  [cóó
nhầêụ n thưó c] phóng phuó , tiêến thêêm móêụ t bườó c nưữ ầ vêầ  nhầêụ n
thưó c.  Khi  lưụ ầ  chóụ n  ngườờ i,  hầữy  chóụ n  ngườờ i  nhiêêụ t  tíờnh,
chíónh phầó i, vầờ  khóê ng lầờ m nhưữ ng thưó  tầờ  móê n óầi đầụ ó.

Cóờ n nưữ ầ, tu luyêêụn Phầó p Luầê n Cóê ng khóê ng phầả i lầờ  tu
luyêêụn khíó cóê ng thóê ng thườờ ng, hóụ  lầờ  tu luyêêụn ờả  cầó tầầ ng.
Thưụ c hiêêụn cóê ng viêêụ c [như tóê i đầng lầờ m] lầờ  rầế t khóó  khầă n,
tiụnh hóầó  thầê n thêể  chó móêụ t  ngườờ i,  đưầ chuầể n mưụ c tầê m
tíónh đêầu đêầ  cầó lêên cuữ ng phi thườờ ng khóó  khầăn, tóê i phầả i
xuầế t rầ rầế t nhiêầu cóê ng đêể  tiụnh hóầó  thầê n thêể , thầnh lyó  thầê n
thêể  chó hóụ , cầần cầờ i vầờ ó hóụ  rầế t nhiêầu thưó , cóờ n cầầ n giầảng kyữ
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vêầ  Phầóp;  cóê ng viêêụ c  nầờy  rầế t  khóó  khầăn.  Tóê i  cóó  thêể  tróng
quầữ ng thờờ i giần rầế t ngầắ n thưụ c thi nhưữ ng viêêụ c nầờy. Nêếu hóụ
tưụ  míờnh tu luyêêụn, thíờ cóó  khi hầờ ng mầếy chuụ c nầă m mờó i cóó
thêể  đầụ t tờó i  bườó c nầờy, mầờ  móêụ t  khíó  cóê ng sư bíờnh thườờ ng
khầó c cuữ ng rầế t khóó  tróng móêụ t, hầi nầă m mầờ  lầờ m đườụ c như
vầêụ y. Thầêụ t sưụ  dầễ n dầắ t móêụ t ngườờ i lầờ  khóê ng dêễ  dầờ ng, nhưng
muóế n huyả  móêụ t ngườờ i thíờ chíả tróng nhầóy mầắ t, quầó  dêễ , dó
đóó  chuó ng tầ vầễ n luóê n cóó  yêêu cầầ u nầờy.

Cóó  móêụ t quy điụnh thêế  nầờy: Vờó i nhưữ ng ngườờ i giưữ  chưó c
vuụ  ờả  Hiêêụp  hóêụ i  Khíó  cóê ng cầó c  nời,  thíờ  khóê ng đêể  hóụ  đầả m
nhiêêụm cóê ng tầó c ờả  trầụ m phuụ  đầụ ó chuó ng tầ. Nhưng cóó  tíờnh
huóế ng đầăụ c thuờ , víó như cóó  trườả ng trầụ m móêụ t trầụ m phuụ  đầụ ó,
viụ  nầờy hêế t  sưó c  tóế t,  ầnh ầếy  muóế n rờờ i  khóả i  Hiêêụp  hóêụ i  Khíó
cóê ng đêể  lầờ m cóê ng tầó c trầụ m phuụ  đầụ ó. Víờ Hiêêụp hóêụ i Khíó cóê ng
cuả ầ ầnh nầờy đầữ  ờả  tíờnh trầụ ng gầầ n như khóê ng hóầụ t đóêụ ng róầ i,
cầó  nhầên ầnh nầờy cuữ ng tóế t lầắ m, cuữ ng cóó  thêể  hầờnh xưả  bầả n
thầê n đườụ c tóế t; đầêy lầờ  víó duụ  cưụ c kyờ  đầăụ c thuờ  vầờ  lầờ  duy nhầế t.
Ngườờ i cuả ầ cầó c Hiêêụp hóêụ i Khíó cóê ng khầó c thíờ lyó  giầả i vêầ  Phầóp
chuó ng tầ khóê ng đườụ c thầê m sầê u, tróng đầầ u cuả ầ hóụ , chuả  yêếu
lầờ  lầờ m sầó kiêếm tiêần, quầả n lyó  cầó c cóê ng phầó i, [v.v.,] nhưữ ng
khuóê n sầó ó cuữ  cóờ n rầế t sầê u tróng đầầ u cuả ầ hóụ . Đầữ  lầờ  như thêế ,
hóụ  quầả n lyó  chuó ng tầ như móêụ t móê n khíó cóê ng bíờnh thườờ ng
thíờ  cóó  thêể  sêữ  huyả  mầế t cầó c hóụ c viêên cuả ầ chuó ng tầ, dó đóó
chuó ng tầ vầễ n luóê n đêầ  xuầế t lầờ  ngườờ i cuả ầ Hóêụ i Khóầ hóụ c vầờ
Nghiêên cưó u Khíó cóê ng lầờ  khóê ng đườụ c đầả m nhiêêụm cóê ng tầó c
trầụ m phuụ  đầụ ó cuả ầ chuó ng tầ. Trầụ m trườả ng trầụ m phuụ  đầụ ó
đêầu dó Hóêụ i Nghiêên cưó u cuả ầ chuó ng tầ phêê  chuầể n, mầờ  đầụ i
đầ sóế  lầờ  dó tóê i đíóch thầê n giầó phóó , chíả điụnh; như vầêụ y lầờ  cóó
chóễ  tóế t trưụ c tiêếp trầó nh chó Đầụ i Phầóp chuó ng tầ đi lêêụ ch lầụ c.
Nêếu  khóê ng,  quầả n  lyó  thêó  như  móê n  khíó  cóê ng  thóê ng
thườờ ng, thíờ móụ i ngườờ i nghíữ xêm, ờả  đóó  rầế t nhiêầu nhưữ ng tầờ i
liêêụu lóầụ n bầó t nhầó ó cầả , cầầ m cầó i tầờ i liêêụu nầờ ó đóó  đêm [tờó i đầêy

Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994] 107



đêể ] bầó n; ầnh tầ hầẳ n sêữ  rầế t mườ ng, rầằ ng đầêy lầờ  cờ hóêụ i tóế t đêể
kiêếm tiêần, cóó  thêể  kiêếm nhiêầu tiêần, lầờ m cầó i nầờy lầờ m cầó i kiầ.
Hóụ  lầờ  xuầế t phầó t tườ  muụ c đíóch kiêầm tiêần, chưó  khóê ng phầả i lầờ
cóế  yó  phầó  hóầụ i cóê ng phầóp chuó ng tầ, nhưng khờả i tầó c duụ ng
phầó  hóầụ i. Nhưữ ng thưó  lóầụ n bầó t nhầó ó ờả  đóó  đêầu sêữ  cần nhiêễu
cầó c hóụ c viêên chuó ng tầ. Móêụ t sóế  ngườờ i lyó  giầả i chưầ sầê u sầắ c
vêầ  Phầóp sêữ  rầế t  dêễ  biụ  lêêụ ch lầụ c.  Cóờ n đưầ nhưữ ng sầó ch khíó
cóê ng khầó c lóầụ n lung tung cầả  tờó i đầêy đêể  bầó n, cầó c cóê ng phầó i
khầó c đêầu lầờ  lầờ m như thêế .

Hiêêụn nầy mầờ  cóó  khíó cóê ng sư tờó i mờả  lờó p, ngườờ i tầ đêầu
sêữ  bíờnh tíữnh suy xêó t. Chưó  khóê ng muờ  quầó ng như trườó c, cưó
móêụ t  khíó  cóê ng sư tờó i  liêần thầm giầ. Móụ i  ngườờ i ngầờy nầy
đêầu rầế t trầầ m tíữnh, cầầ n quần sầó t móêụ t chuó t, xêm lầờ  thầêụ t hầy
lầờ  giầả , khóê ng như trườó c đầêy, dó đóó  khíó cóê ng sư mờả  lờó p rầế t
khóó  khầă n. Khi mầờ  hóụ  khóê ng chiêêu sinh đườụ c, thíờ sêữ  lóê i kêóó
hóụ c viêên chuó ng tầ thầm giầ; hóụ  mờả  đườụ c lờó p, cuữ ng kiêếm
đườụ c tiêần, nhưng [như thêế  lầờ ] huyả  hóụ c viêên cuả ầ chuó ng tầ.
Chuó ng tầ thưụ c hiêêụn móêụ t viêêụ c lờó n thêế  nầờy, chuó ng tầ bóả  rầ
nóễ  lưụ c rầế t lờó n như thêế , vầêụ y mầờ  chíả thóầó ng móêụ t cầó i lầờ  phầó
huyả  hêế t.  Đường  nhiêên  cóó  nhưữ ng  hóụ c  viêên  mầờ  chư  viụ
khóê ng thêể  yêêu cầầ u cầó quầó ,  hóụ  duờ  sầó cuữ ng lầờ  mờó i hóụ c
Phầóp, lyó  giầả i vêầ  Phầó p khóê ng nhầế t điụnh lầờ  sầê u sầắ c lầắ m, cóó
thêể  vóê  híờnh trung tưụ  huyả  míờnh mầế t. Trườó c đầêy chuó ng tầ
đầữ  cóó  quy điụnh rầằ ng: Phầờ m lầờ  trầụ m trườả ng trầụ m phuụ  đầụ ó
cầó c  tíảnh thầờ nh phóế  mầờ  lầờ m như thêế  thíờ  đêầu  nhầế t  điụnh
phầả i thầy ngườờ i, tuyêêụ t đóế i khóê ng thêể  lưu.

Ngườờ i cuả ầ trầụ m phuụ  đầụ ó cầó c nời,  phuụ  đầụ ó viêên cầó c
điêểm luyêêụn cóê ng mầờ  cóó  lóê i kêóó hóụ c viêên chuó ng tầ đi nghê
bầờ i thuyêế t cuả ầ khíó  cóê ng sư khầó c, bầó n nhưữ ng tầờ i liêêụu khíó
cóê ng khầó c tróng cầó c hóụ c viêên chuó ng tầ, hóầăụ c lóê i kêóó hóụ c
viêên chuó ng tầ lầờ m nhưữ ng thưó  óầi móê n tầờ  đầụ ó, thíờ phuụ  đầụ ó
viêên  nầờ ó  mầờ  như  thêế  thíờ  đêầu  phầả i  thầy  hêế t,  tuyêêụ t  đóế i

108 Giảng Pháp tại Quảng Châu với một số trạm trưởng trạm phụ đạo toàn quốc [1994]



khóê ng thêể  lưu, lưu lầụ i thíờ hầêụ u hóầụ n vóê  cuờ ng. Điêầu nầờy đầữ
lầờ  phầó  hóầụ i  Phầó p móêụ t  cầó ch nghiêêm tróụ ng róầ i,  phầó  hóầụ i
Phầóp tườ  tróng nóêụ i bóêụ ,  đóó  lầờ  tuyêêụ t đóế i khóê ng đườụ c phêóp,
đóó  lầờ  tuyêêụ t đóế i khóê ng thêể  lưu tíờnh, hêễ  ầi như thêế  thíờ đêầu
phầả i thầy.

Nguyêên tầắ c cuả ầ chuó ng tầ lầờ  quầả n lyó  lóả ng,  nhưng vêầ
vầế n đêầ  luyêêụn cóê ng thíờ  phầả i hêế t sưó c chầăụ t,  khóê ng ầi đườụ c
phầó  hóầụ i.  Chuó ng tầ vêầ  híờnh thưó c tóể  chưó c lầờ  phi thườờ ng
lóả ng lêảó, chư viụ muóế n thầm giầ luyêêụn cóê ng thíờ thầm giầ,
chư viụ khóê ng muóế n thầm giầ luyêêụn cóê ng thíờ chư viụ rờờ i đi.
Chư viụ  tờó i  thíờ  chuó ng tóê i  cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i  chư viụ,  bầả ó
chư viụ lầờ m thêế  nầờ ó. Chư viụ mầờ  khóê ng muóế n hóụ c, thíờ hóả i ầi
cóó  thêể  giưữ  cầó i tầê m kiầ cuả ầ chư viụ lầụ i đườụ c? Cưó  giưữ  chư viụ ờả
đầêy thíờ chư viụ thưụ c thi khóê ng tóế t, chư viụ nóó i đuả  điêầu, lầờ m
đuả  thưó  hóầ  đóầ , chư viụ tườ  nóêụ i bóêụ  mầờ  lầờ m tần rầữ , mầờ  phầó  hóầụ i
Phầóp chuó ng tóê i, chuó ng tóê i lầờ  khóê ng chó phêóp lầờ m nhưữ ng
viêêụ c như thêế . Ấi muóế n hóụ c thíờ tưụ  míờnh hóụ c, nhầêụ n thưó c vêầ
Phầóp tờó i mưó c đóó  thíờ hóụ  sêữ  tu, nhầê n tầê m hườó ng thiêêụn ầếy
đêầu lầờ  tưụ  giầó c, khóê ng cườữ ng bưó c, [nêếu] bầả ó ‘bầụ n cầầ n lầờ m
thêế  nầờy mờó i tóế t, lầờ m thêế  kiầ thíờ khóê ng đườụ c đầê u’. Nhưng
mầờ  hóụ  khóê ng muóế n lầờ m thêế , thíờ chư viụ cóó  cầó ch gíờ vờó i hóụ ?
Ngườờ i  tầ  giầả ng rầằ ng ngườờ i  kiầ mầờ  khóê ng muóế n tu,  thíờ
Phầêụ t  cuữ ng khóê ng cóó  cầó ch nầờ ó,  ầắ t  phầả i  lầờ  hóụ  tưụ  nguyêêụn,
cườữ ng bưó c lầờ  khóê ng đườụ c.

Cóờ n móêụ t tíờnh huóế ng nầờy, [hiêêụn nầy] chuó ng tầ cóó  rầế t
đóê ng hóụ c viêên, sóế  lườụ ng rầế t khầả  quần, đầng lầăụ ng lêữ  đóụ c
sầó ch, đầng đóụ c hầờ ng ngầờy, đêến mưó c hêễ  móễ i khi gầăụ p phầả i
vầế n đêầ  thíờ đêầu đóụ c. Tườ  điêểm nầờy mầờ  xêó t, thíờ thầêụ m chíó cóờ n
lầờ m đườụ c tóế t hờn phuụ  đầụ ó viêên chuó ng tầ, dó đóó  cầó c trầụ m
phuụ  đầụ ó nêên tóể  chưó c móụ i ngườờ i hóụ c Phầó p chó nhiêầu, nhầế t
lầờ  nhưữ ng phuụ  đầụ ó viêên ờả  cầó c điêểm luyêêụn cóê ng hầữy nêên
khờả i tầó c duụ ng dầễ n đầầ u. Chuó ng tầ lầờ  cóó  yêêu cầầ u đóế i vờó i cầó c
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phuụ  đầụ ó viêên (đóế i vờó i hóụ c viêên thíờ  chư viụ  muóế n hóụ c thíờ
hóụ c), nhầế t điụnh phầả i lầờ  chuyêên nhầế t tu luyêêụn Phầó p Luầê n
Cóê ng, nêếu khóê ng thíờ cầả  lóê  hóụ c viêên ầếy sêữ  biụ ngườờ i đóó  dầễ n
dầắ t hóả ng cầả . Đầữ  lầờ m móêụ t ngườờ i phuụ  đầụ ó viêên thíờ phầả i lầờ m
chó tóế t, chuó ng tầ muóế n phuụ  đầụ ó viêên cóó  lyó  giầả i vêầ  Phầóp
sầê u sầắ c hờn nưữ ầ, đêể  luó c bíờnh thườờ ng hóụ  đóụ c Phầó p nhiêầu
hờn.  Tầế t  nhiêên,  cóó  nhiêầu phuụ  đầụ ó  viêên lầờ m rầế t  nghiêêm
chíảnh, cuữ ng rầế t nguyêêụn yó  lầờ m cóê ng tầó c nầờy, nhưng nhiêầu
khi mưó c đóêụ  vầă n hóầó  cuả ầ hóụ  hưữ u hầụ n, thầêụ m chíó ngầy cầả  đóụ c
sầó ch đầữ  khóó  lầắ m róầ i, tuóể i tầó c rầế t cầó, cầó i đóó  lầờ  khóê ng cầầ n
ló, hóụ  cóó  thêể  tóể  chưó c móụ i ngườờ i hóụ c [Phầó p]. Khi tóể  chưó c
móụ i ngườờ i hóụ c, khi đóụ c sầó ch, thíờ chầẳ ng phầả i hóụ  cuữ ng đầng
nghê sầó? Khi móụ i ngườờ i trầó đóể i thêể  hóêụ i kinh nghiêêụm thíờ
hóụ  cuữ ng  cuờ ng  vờó i  móụ i  ngườờ i  mầờ  đêầ  cầó.  Miêễn  lầờ  móụ i
ngườờ i hóụ c [Phầóp], đêầu cóó  thêể  đầụ t đườụ c đêầ  cầó. Nêên lầờ  viêêụ c
tóể  chưó c hóụ c Phầó p vầờ  luyêêụn đóêụ ng tầó c kêế t hờụ p lầụ i, triêển khầi
đóầ ng thờờ i.

Hiêêụn nầy cóó  rầế t nhiêầu điụầ phường tóể  chưó c luyêêụn đóêụ ng
tầó c rầế t tóế t,  nhưng nhiêầu khi lờ lầờ  hóụ c Phầó p. Khi cóó  hóụ c
viêên đầăụ t cầê u hóả i, phuụ  đầụ ó viêên khóê ng giầả i quyêế t nóể i, cuữ ng
nóó i khóê ng róữ  rầờ ng, bêờn đờụ i đêể  hóả i Thầầy, thầếy Thầầy tờó i đầê u
thíờ  đêến.  Kyờ  thưụ c  cóó  nhưữ ng cầê u hóả i  đầữ  đườụ c giầả ng ngầy
tróng sầó ch róầ i, mầờ  [chư viụ] trêên thưụ c têế  khóê ng giầả i đườụ c
thíờ cóó  thêể  tóể  chưó c móụ i ngườờ i cuờ ng nghê bầă ng tiêếng, nghê
chó nhiêầu vầờ ó, nhưữ ng cầê u hóả i  đóó  đêầu cóó  giầả i đầó p tróng
sầó ch róầ i, tróng cuóế n «Phầó p Luầê n Cóê ng (bầả n hiêêụu chíảnh)»
cóó  giầảng khầó i quầó t róầ i, chíả cầần nghiêêm chíảnh hóụ c thíờ đêầu
cóó  thêể  giầả i quyêế t. Trườờ ng Xuầê n kêể  tườ  khi khầi triêển phóng
trầờ ó hóụ c Phầó p vêầ  sầu, cầó c hóụ c viêên gầăụ p tóê i thíờ  khóê ng cóó
mầếy gíờ hóả i, gầăụ p mầăụ t tóê i khóê ng hóả i gíờ. Nêếu khóê ng thíờ hêễ  tóê i
rầ khóả i cưả ầ thíờ ầi cuữ ng quên biêế t tóê i —quêê  tóê i mầờ — hêễ  rầ
đườờ ng  cầó i  thíờ  ngườờ i  hóụ c  Phầóp  đóê ng  thêế ,  quên biêế t  tóê i
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cuữ ng rầế t nhiêầu, rầế t nhiêầu ngườờ i sêữ  hóả i tóê i điêầu nầờy điêầu
kiầ. Hiêêụn nầy gầăụ p mầăụ t thíờ lầờ  chầờ ó vầế n ần Thầầy, chưó  khóê ng
cóó  gíờ đêể  nóó i, víờ khóê ng cóó  mầếy gíờ đêể  hóả i. Tườ  khi khầi triêển
hóụ c thuóêụ c sầó ch vêầ  sầu, thíờ cầó c hóụ c viêên khóê ng chíả lầờ  sầu
khi lầờ m xóng sưụ  viêêụ c mờó i đóế i  chiêếu [thêó Phầóp], mầờ  cầả
trườó c sưụ  viêêụ c hóụ  đầữ  biêế t đườụ c cóó  nêên lầờ m hầy khóê ng, như
thêế  hêế t sưó c tóế t. Móụ i ngườờ i cói hóụ c Phầóp lầờ  điêầu buóêụ c phầả i
cóó  khi luyêêụn cóê ng đêể  mầờ  hóụ c, hờn nưữ ầ nhíờn nhầêụ n đầêy lầờ
viêêụ c quần tróụ ng hờn. Tóê i nghíữ rầằ ng cầó c nời cuữ ng nêên hóụ c
Phầóp như Trườờ ng Xuầê n, hầữy triêển khầi móêụ t  phóng trầờ ó
hóụ c Phầó p, cóó  rầế t nhiêầu cầê u hóả i sêữ  giầả i quyêế t dêễ  dầờ ng, tưụ
míờnh giầả i quyêế t nhưữ ng vầế n đêầ  đóó . Ngóầờ i rầ, khi chóụ n phuụ
đầụ ó viêên, nhầế t điụnh khóê ng đườụ c cầê n nhầắ c thêó móế i quần
hêêụ  tóế t hầy cóó  giầó hầả ó vờó i chư viụ, xuầế t phầó t tườ  cầả m tíờnh;
hóầăụ c lầờ  móêụ t khi điụnh rầ phuụ  đầụ ó viêên róầ i thíờ thầy đóể i rầế t
khóó  khầă n. Như thêế  khóê ng đườụ c, cầầ n cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i
Phầóp,  nhầế t  điụnh phầả i  chuó  yó  viêêụ c  nầờy.  [Ấi] phuờ  hờụ p tiêêu
chuầể n mầờ  tóế t thíờ lầờ m; [ầi] khóê ng đầụ t thíờ thầờ  tíờm [ngườờ i]
lầờ m tầụ m, chưó  khóê ng cưó  đưầ vầờ ó lầờ m. Trườó c đầêy tóê i tườ ng
giầả ng vầế n đêầ  như thêế  nầờy róầ i, thờờ i  đóó  cầó c tầă ng nhầê n tu
hầờ nh tróng chuờ ầ, vầờ  ngườờ i đưó ng đầầ u nhầờ  chuờ ầ, góụ i lầờ  truụ
tríờ hầy phường trườụ ng, hóụ  lầờ  tu chuyêên nghiêêụp. Chuó ng tầ
lầờ  tu tróng xầữ  hóêụ i ngườờ i thườờ ng, Phầóp chuó ng tầ đầêy cuữ ng
vầêụ y, cóó  thêể  tu luyêêụn lêên tầầ ng thưó  cầó, [thưả  hóả i] phuụ  đầụ ó
viêên cuả ầ điêểm luyêêụn cóê ng chư viụ cóó  gíờ  khầó c vờó i phường
trườụ ng vầờ  truụ  tríờ cuả ầ nhầờ  chuờ ầ? Khóê ng phầả i lầờ  yêêu cầầ u cầó
đóế i vờó i chư viụ, mầờ  xầó c thưụ c đầêy lầờ  viêêụ c cóê ng đưó c vóê  lườụ ng.
Điêểm luyêêụn cóê ng cóó  thêể  tu xuầế t lầi đườụ c bầó nhiêêu, mầờ  duờ
chíả  tu xuầế t  lầi đườụ c móêụ t  [ngườờ i] thóê i,  thíờ  phuụ  đầụ ó viêên
[đầữ ] lầờ  cóê ng đưó c vóê  lườụ ng. Đầêy lầờ  viêêụ c rầế t nghiêêm tuó c, cầần
phầả i lầờ m thầêụ t tóế t viêêụ c nầờy. Tuy rầằ ng chuó ng tầ chóụ n điêầu
kiêêụn thuầêụ n tiêêụn nhầế t đêể  tu luyêêụn,  đêể  móụ i  ngườờ i  đêầ  cầó,
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nhưng điêầu kiêêụn thuầêụ n tiêêụn khóê ng thêể  [nghíữầ lầờ ] tuyờ  tuyờ
tiêêụn tiêêụn khóê ng cóó  trầó ch nhiêêụm đóế i vờó i Phầó p. Tường lầi
cóờ n  cóó  thêể  xuầế t  hiêêụn  nhưữ ng  ngườờ i  tu  luyêêụn  chuyêên
nghiêêụp, điêầu ầếy lầờ  cóó  thêể  xầảy rầ, cầầ n cung cầế p móêụ t sóế  điêầu
kiêêụn chó hóụ .

Cầó c nời trầả i quầ luyêêụn cóê ng quầữ ng thờờ i giần nầờy, cóó
thêể  phầả n ầó nh rầ khóê ng íót vầế n đêầ , móụ i ngườờ i cóó  thêể  hóả i. Vêầ
luyêêụn  cóê ng,  vêầ  cóê ng tầó c,  cóó  nhưữ ng viêêụ c  khóê ng biêế t  nêên
lầờ m thêế  nầờ ó, móụ i ngườờ i cóó  thêể  hóả i, tiêếp đầêy tóê i sêữ  giầả i đầó p
chó móụ i ngườờ i.

Đệ tử: [Xin hỏi] vấn đề học viên Pháp Luân Công tham
gia biểu diễn công năng đặc dị.

Sư phuụ : Tóê i  chưầ tườ ng thầếy viêêụ c như vầêụ y,  tuyêêụ t  đóế i
cầế m  lầờ m  thêế ,  tuyêêụ t  đóế i  khóê ng  đườụ c  đầê u.  Ngườờ i  kiầ  lầờ
chuyêên nhầế t tu luyêêụn Phầóp Luầê n Cóê ng chầă ng? Trườó c đầêy
thíờ  sầó? (Có trả lời: Người đó từng học công pháp khác,
nhưng  công  của  anh  ta  không  tăng.  Luyện  Pháp  Luân
Công rồi mới tăng công, anh ta nói đã “tam hoa tụ đỉnh”
rồi). Chuó ng tầ cầầ n giầảng giầả i chó nhưữ ng ngườờ i nầờy rầằ ng,
muóế n luyêêụn Phầó p Luầê n Cóê ng, thíờ chiêểu thêó yêêu cầầ u cuả ầ
Phầóp Luầê n Cóê ng mầờ  lầờ m. Ấnh tầ đầng hóầờ n tóầờ n khóê ng
lầờ m thêó yêêu cầầ u cuả ầ Phầó p Luầên Cóê ng, hóầờ n tóầờ n khóê ng
phuờ  hờụ p  tiêêu  chuầể n  ngườờ i  luyêêụn  cóê ng  cuả ầ  Phầó p  Luầê n
Cóê ng, ngóầờ i rầ ngườờ i nầờy rầế t cóó  khầả  nầă ng cóó  phuụ  thêể . Ấnh
tầ tưụ  chó rầằ ng lầờ m như thêế  lầờ  tóế t,  khi tưụ  [truy] cầầ u, thíờ
Phầóp thầê n cuả ầ tóê i hóầờ n tóầờ n khóê ng quầả n ầnh tầ; cóó  thêể  lầờ
tíờnh huóế ng ầếy. Lóầụ i tíờnh huóế ng như thêế  lầờ  phầó  hóầụ i Phầó p
chuó ng tầ tườ  móêụ t góó c đóêụ  khầó c, điêầu ầếy lầờ  tuyêêụ t đóế i khóê ng
đườụ c. Ngườờ i kiầ nêếu thầêụ t sưụ  cóó  thêể  kiêên tríờ tu luyêêụn, thíờ
chiêểu thêó tiêêu chuầể n cuả ầ chuó ng tóê i mầờ  lầờ m, nêếu khóê ng,
chuó ng tóê i khóê ng chó ầnh tầ bầế t kêể  điêầu kiêêụn gíờ hêế t. Khóê ng
đườụ c tíónh lầờ  ngườờ i tu luyêêụn Phầó p Luầên Cóê ng. Ngườờ i luyêêụn
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cóê ng phầó p khầó c muóế n tờó i hóụ c Phầóp thíờ hóụ c, [lầờ ] dưụ ầ vầờ ó
duyêên  phầêụ n.  Bầả ó  ngườờ i  tầ  tờó i  hóụ c,  mầng  thêó  móêụ t  sóế
ngườờ i tờó i hóụ c; hóầăụ c ngườờ i tầ khóê ng muóế n hóụ c, bờả i víờ móụ i
ngườờ i cuờ ng tờó i  hóụ c nêên cuữ ng thêó đóó  tờó i  hóụ c thóê i; [thêế
thíờ] tóê i nóó i rầằ ng khóê ng cóó  chóễ  gíờ tóế t. Cóó  nhưữ ng ngườờ i mầờ
cóó  thêể  đóêụ  đườụ c hầy khóê ng thêể  đóêụ  đườụ c, chuó ng tầ lầờ  bầằ ng
vầờ ó duyêên phầêụ n. Chờó  cóó  thầếy hóụ  dầễ n dầắ t bầó nhiêêu ngườờ i,
nhưữ ng  ngườờ i  đóó  cóó  thêể  tu  luyêêụn  Phầó p  Luầên  Cóê ng  hầy
khóê ng, cóó  thêể  luyêêụn chuyêên nhầế t hầy khóê ng, đóó  vầễ n cóờ n lầờ
vầế n  đêầ .  Móụ i  ngườờ i  trờả  vêầ  hầữy  dầếy  lêên  phóng trầờ ó  hóụ c
Phầóp, phóể  biêến yêêu cầầ u [chuyêên nhầế t] nầờy [đêể ] đêầu cóó  thêể
lầờ m đườụ c, đêầu cóó  thêể  nhầêụ n thưó c, nêếu khóê ng vầế n đêầ  nầờy sêữ
cầờ ng ngầờy cầờ ng nóể i cóêụ m.

Đệ tử: Chúng con có thể tăng thêm người phụ trách
luyện công hay không?

Sư phuụ : Cóó  thêể , tầă ng thêêm ngườờ i, tưụ  chư viụ lưụ ầ chóụ n
xêm, thêêm móêụ t hầi ngườờ i đêầu khầả  díữ, nhầế t điụnh phầả i lưụ ầ
chóụ n ngườờ i cóó  lyó  giầả i [hiêểu] tóế t vêầ  Phầó p vầờ  nhiêêụ t tíờnh lầờ m
cóê ng tầó c nầờy.

Đệ tử: Có một học viên bảo: Tôi đã tam hoa tụ đỉnh, 15
tháng Tám Thầy Lý Hồng Chí đã mang “Pháp thân” của tôi
đi rồi.

Sư phuụ : Móụ i ngườờ i hầữy chuó  yó ! Phầờ m lầờ  ngườờ i như thêế
đêầu lầờ  tầê m chầế p trườó c cầó c lóầụ i tầụ ó thầờ nh ầả ó giầó c. Ngườờ i
như thêế , đầữ  lầần lườụ t xuầế t hiêêụn tầụ i mầếy nời róầ i. Hêêụ t như
chư viụ vườ ầ nóó i, ầnh tầ [tróng tíờnh trầụ ng] rầế t nguy hiêểm.
Ấnh tầ nóó i: ‘Tầ đầữ  tầm hóầ tuụ  đíảnh róầ i’, ‘Tầ cóó  bầả n sưụ  lờó n
ngầầ n nầờy róầ i’,  cuóế i  cuờ ng thíờ  ‘Tầ chíónh lầờ  Phầêụ t  róầ i,  cầó c viụ
đườ ng thêó hóụ c Lyó  Hóầ ng Chíó nưữ ầ, hầữy thêó tầ hóụ c!’ Cóó  thêể
phầó t triêển tiêếp, [thíờ] cuóế i cuờ ng xuầế t hiêêụn vầế n đêầ  như thêế .
Vờó i lóầụ i ngườờ i như vầêụ y cầầ n lầêụ p tưó c chíả rầ chó ầnh tầ, sầó
chó ầnh tầ nhầế t điụnh vưó t bóả  nhưữ ng tầê m chầế p trườó c đóó ;
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rầế t dêễ  nầảy sinh vầế n đêầ . Bần đầầ u nhưữ ng ngườờ i đóó  rầế t kíónh
tróụ ng đóế i vờó i tóê i, cóó  ngườờ i cóờ n tườ ng viêế t bưó c huyêế t thư
chó tóê i, lầờ m ngóó n tầy chầảy mầó u đêể  viêế t huyêế t thư biêểu thiụ
rầằ ng, sêữ  tu luyêêụn Phầó p Luầên Cóê ng móêụ t mầụ ch chó đêến tầêụ n
cuờ ng. Cuóế i cuờ ng thíờ hóụ  lầờ  “Phầêụ t” róầ i, hóụ  nóó i: ‘Cầó c viụ đườ ng
hóụ c thêó Lyó  Hóầ ng Chíó nưữ ầ, cầó c viụ hầữy hóụ c thêó tóê i’. Víờ hóụ
đầữ  biụ trườụ t xuóế ng róầ i, tầê m truy cầầ u dầnh lờụ i vầờ  tầê m hóần
hyả  cuả ầ  tưụ  hóụ ,  thêêm  vầờ ó  đóó  lầờ  mầ  cần  nhiêễu,  tưụ  míờnh
khóê ng thêể  tưụ  kêóó lêên đườụ c nưữ ầ. ỞỞ  bêầ  mầăụ t hóụ  vầễ n nóó i Phầó p
Luầê n Cóê ng tóế t, nhưng trêên thưụ c têế , hầờ nh đóêụ ng cuả ầ hóụ  lầờ
phầó  hóầụ i Phầó p Luầê n Cóê ng. Chíónh như tóê i tườ ng giầảng, cóó
ngườờ i nóó i: ‘Phầó p Luầên Cóê ng lầờ  tóế t, hóụ c Phầó p Luầê n Cóê ng
róầ i lầờ  khóê ng viêêụ c gíờ nưữ ầ, cầó c viụ xêm nhêó  tóê i cầầ m cuóế n sầó ch
đi trêên đườờ ng lờó n, xê hời khóê ng dầó m đầê m vầờ ó tóê i’. Ngườờ i
đóó  chầẳ ng phầả i  đầng phầó  hóầụ i  Phầóp Luầê n Cóê ng sầó? Bêầ
mầăụ t nóó i tóế t như thêể  lầờ  đầng duy hóêụ  Phầóp Luầê n Cóê ng, trêên
thưụ c têế  đầng phầó  hóầụ i Phầóp Luầê n Cóê ng.

Đệ tử: [Xin hỏi] vấn đề liên quan tới biểu diễn giao lưu
khí công một quãng thời gian trước tổ chức bởi Hội Khoa
học và Nghiên cứu Khí công địa khu Quảng Châu.

Sư phuụ : Hóêụ i Khóầ hóụ c vầờ  Nghiêên cưó u Khíó cóê ng móêụ t sóế
nời lầờ  trưụ c thuóêụ c Uyả  bần Thêể  thầó, Uyả  bần Thêể  thầó cói
khíó  cóê ng như lầờ  móêụ t lóầụ i hóầụ t đóêụ ng thêể  duụ c. Hóầụ t đóêụ ng
thêể  duụ c cóó  tíónh quầầ n chuó ng, thíảnh thóầả ng bêờn lầờ m rầ hóầụ t
đóêụ ng tầêụ p thêể  cóê ng phầóp cầó c lóầụ i cuả ầ cầó c móê n phầó i, gióế ng
như lầờ m thêể  thầó.  Móêụ t  sóế  trườờ ng hờụ p  nhầế t  điụnh triêển
khầi hóầụ t đóêụ ng khíó  cóê ng, víờ  hóụ  róế t cuóêụ c cói nóó  như móêụ t
lóầụ i hóầụ t đóêụ ng thêể  duụ c, [nêên chuó ng tầ cuữ ng] khóê ng cói đóó
lầờ  gíờ khóê ng hầy. Nhưữ ng lóầụ i viêêụ c nầờy tuy chuó ng tầ khóê ng
điụnh tờó i lầờ m, nhưng nêếu hóụ  thầêụ t  sưụ  muóế n lầờ m, thíờ  xuầế t
phầó t tườ  tóê n tróụ ng, chuó ng tầ cóó  thêể  tóể  chưó c móụ i ngườờ i tờó i,
thưụ c  hiêêụn  cầó c  đóêụ ng  tầó c  móêụ t  chuó t  như  lầờ  tầêụ p  thêể  duụ c.
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Nhưng cầầ n phầả i chuó  yó, tiêần đêầ  lầờ  khóê ng phầả i chuó ng tầ cói
đóó  lầờ  viêêụ c nầờ ó đóó  đêể  tờó i lầờ m, hờn nưữ ầ [đầêy lầờ ] tíờnh huóế ng
biụ đóêụ ng, [lầờ ] Hóêụ i Khóầ hóụ c vầờ  Nghiêên cưó u Khíó cóê ng muóế n
chuó ng tầ lầờ m thêế . Chuó ng tầ cóó  thêể  nóó i róữ  chó móụ i ngườờ i,
rầằ ng tầêụ p thêể  chuó ng tầ sêữ  luyêêụn móêụ t sóế  bóêụ  đóêụ ng tầó c, vầêụ y
tíónh lầờ  uả ng hóêụ  hóầụ t đóêụ ng thêể  duụ c cuả ầ hóụ  róầ i; tíờnh huóế ng
đầăụ c thuờ  thíờ  cóó  thêể  lầờ m như thêế .  Nhưng cầầ n khầẳ ng điụnh
móêụ t điêểm, nêếu ờả  đóó  cóó  cầó c khíó cóê ng sư khầó c tóể  chưó c điêầu
nầờy  như móêụ t  hóầụ t  đóêụ ng  biêểu  diêễn,  thíờ  chuó ng tầ  khóê ng
thầm giầ. Lầờ  hóầụ t đóêụ ng đờn thuầầ n, gióế ng như thêể  duụ c thíờ
khầả  díữ; móụ i ngườờ i cầầ n xưả  lyó  chuầển viêêụ c nầờy.

Cóờ n móêụ t vầế n đêầ  nưữ ầ, hiêêụn nầy trầụ m phuụ  đầụ ó cầó c nời
cuả ầ chuó ng tầ cóó  móêụ t lóầụ i tíờnh huóế ng, móụ i ngườờ i khi hóầ ng
dường Phầóp Luầê n Cóê ng, cóó  nhưữ ng điụầ phường duờ ng tờó i
híờnh thưó c mờả  lờó p. Tóế t nhầế t lầờ  chuó ng tầ đườ ng góụ i lầờ  “mờả
lờó p”, cóó  thêể  góụ i bầằ ng dầnh tườ  khầó c. Lầờ  víờ khi thưụ c hiêêụn thíờ
khóê ng ầi cóó  thêể  giầả ng nóể i Phầóp nầờy, đường nhiêên khóê ng
thêể  lầờ m thêế . Nêếu ầi đưó ng đóó  giầả ng Phầó p Luầê n Cóê ng, rầằ ng
nêên thêế  nầờy phầả i thêế  kiầ, giầả ng Phầóp nầờy, thíờ ngườờ i đóó  lầờ
đầng truyêần tầờ  phầóp, đầng phầó  hóầụ i Đầụ i Phầóp. Phầó p Luầê n
Đầụ i Phầó p chíả cóó  móêụ t. Nêếu hóụ  cầầ m sầó ch đóụ c lêên thíờ đườụ c,
trầụ m trườả ng cuả ầ chuó ng tầ bầả ó ầi đóó  cầầ m sầó ch đóụ c lêên thíờ
cuữ ng đườụ c.

Ngóầờ i rầ, tóể  chưó c móụ i ngườờ i xêm bầă ng híờnh —lầờ  nóó i
bầă ng híờnh tróụ n vêụn bầờ i giầả ng— xêm bầờ i giầả ng thưó  nhầế t,
dườ ng lầụ i  hóụ c  cóê ng; hóê m sầu xêm bầờ i  giầả ng thưó  hầi,  róầ i
dườ ng lầụ i hóụ c cóê ng.

Cóờ n nưữ ầ, chíónh lầờ  nghê bầă ng tiêếng, cuữ ng lầờ  nghê tườ ng
bầờ i giầả ng tườ ng bầờ i giầả ng, tầế t nhiêên cóó  ngườờ i chuyêên dầụy
đóêụ ng tầó c, cầó i đóó  khóê ng cóó  vầế n đêầ , đóêụ ng tầó c cóó  thêể  đêể  móụ i
ngườờ i cuờ ng hóụ c vờó i nhầu. Tườ  nầy vêầ  sầu chuó ng tầ đêầu cóó
thêể  duờ ng híờnh thưó c đóó , đầêy lầờ  móêụ t lóầụ i híờnh thưó c tóế t nhầế t.
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Chuó ng tầ cóó  thêể  tóể  chưó c móụ i ngườờ i hóụ c cóê ng tầêụ p thêể , cóó
thêể  hóụ c như vầêụ y.

Cóờ n nưữ ầ, nhưữ ng ngườờ i rầả i rầó c cóó  thêể  [tờó i] điêểm luyêêụn
cóê ng đêể  trưụ c tiêếp luyêêụn cuờ ng móụ i ngườờ i, sầu đóó  đóụ c sầó ch,
nghê bầă ng tiêếng; chíónh lầờ  lầờ m như thêế .  Nhưng cầầ n bầả ó
đầả m móêụ t điêểm: Chuó ng tầ nhầế t điụnh khóê ng đườụ c đêm cầả
móêụ t hóầụ t đóêụ ng truyêần cóê ng lầờ m thầờ nh bầế t kêể  cầó i gíờ mầng
tíónh chầế t kinh dóầnh, chuó ng tầ cóó  điêầu kiêêụn ngầầ n nầờ ó thíờ
lầờ m ờả  mưó c đóêụ  đóó ,  khóê ng đườụ c thu phíó.  Chuó ng tầ duờ  lầờ
mườụ n  phóờ ng  hóụ p,  mườụ n  hóêụ i  trườờ ng,  hóầăụ c  lầờ  víờ  nhiêầu
ngườờ i  mầờ  mườụ n  giầả ng  đườờ ng  lờó n,  thíờ  đêầu  cóó  thêể  lầờ m,
nhưng khóê ng đườụ c thu phíó. Chuó ng tóê i nóó i rầế t chầắ c chầắ n
như vầêụ y, khóê ng đườụ c lầờ m thưụ c thêể  kinh dóầnh, nhầế t điụnh
phầả i chuó  yó  điêểm nầờy. Nêếu cóó  tíờnh huóế ng cưụ c kyờ  đầăụ c thuờ ,
chuó ng  tầ  cóó  hóụ c  viêên  rầế t  đóê ng,  ngườờ i  hóụ c  Phầóp  rầế t  lầờ
đóê ng, nhầế t điụnh phầả i duờ ng móêụ t nời róêụ ng lờó n, mầờ  chuó ng tầ
khóê ng mườụ n đườụ c, khóê ng thêể  khóê ng duờ ng giầả ng đườờ ng
lờó n cuả ầ ngườờ i tầ, mầờ  giầả ng đườờ ng đóó  cầầ n thu phíó, thêế  thíờ
tróng tíờnh huóế ng cưụ c kyờ  đầăụ c thuờ  ầếy, thíờ  cầầ n liêên hêêụ  trưụ c
tiêếp vờó i Bầắ c Kinh. Nêếu quầả  đuó ng lầờ  lóầụ i tíờnh huóế ng nầờy,
thíờ cóó  thêể  thu phíó duờ ng chó giầả ng đườờ ng, khóê ng đườụ c đêể
dư lầụ i duờ  chíả  móêụ t  xu. Nóó i tóó m lầụ i, tróng tầy chuó ng tầ lầờ
khóê ng đườụ c tóầ n [trưữ ] tiêần, trầụ m phuụ  đầụ ó khóê ng đườụ c tóầ n
tiêần, khóê ng lầờ m bầế t kêể  hóầụ t đóêụ ng kinh dóầnh nầờ ó. Vầế n đêầ
nầờy tóê i nóó i vờó i móụ i ngườờ i vầêụ y lầờ  đầữ  rầế t minh xầó c róầ i đóó , víờ
[đầêy] lầờ  viêêụ c rầế t nghiêêm tuó c. Cóê ng phầó i chuó ng tầ cóó  thêể  đi
cón đườờ ng [ngầy] chíónh,  chíónh lầờ  cóó  chóễ  khầó c  biêêụ t  cầăn
bầả n vờó i cầó c móê n phầó i khầó c vêầ  điêểm nầờy.

Đệ tử: Thượng Hải phản ánh rằng có một người luyện
công chưa từng tham gia lớp học Pháp Luân Công, trước
lúc tổ chức mọi người luyện công nói: “Lạy tôn sư Lý Hồng
Chí,  học  Đại  Pháp  Pháp  Luân  Công,  tu  tâm  tính  Chân-
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Thiện-Nhẫn”.  Niệm  xong  thì  luyện  công;  sau  khi  [luyện
công] kết thúc thì nói: “Thu định, cảm tạ Lão sư”. Anh ta
bảo [rằng đó] là sùng bái Thầy.

Sư phuụ : Ấnh nầờy chưầ tườ ng thầm giầ lờó p hóụ c? (Trả
lời: Chưa từng) Viêêụ c chư viụ kêể  lầờ  rầế t quần tróụ ng. Víờ  hóụ c
viêên khầó  nhiêầu nời, hóụ  hêễ  đóụ c sầó ch hóầăụ c móêụ t sóế  cầó  biêêụ t lầờ
nghê  bầă ng  tiêếng,  hóụ  cầả m thầếy  rầế t  lầờ  tóế t,  nhưng  hóụ  lầụ i
khóê ng biêế t lầờ m thêế  nầờ ó, vầờ  cóó  thêể  sêữ  xuầế t hiêêụn vầế n đêầ  nầờy,
ờả  cầó c điụầ phường khầó c tường lầi cuữ ng sêữ  xuầế t hiêêụn. Móụ i
ngườờ i nhầế t điụnh phầả i chuó  yó, phầờ m lầờ  nghê đườụ c phầả n ầó nh
như vầêụ y, thíờ  duờ  chư viụ lầờ  trầụ m phuụ  đầụ ó cuả ầ điụầ phường
nầờ ó, thíờ đêầu cóó  trầó ch nhiêêụm tờó i bầả ó chó hóụ , rầằ ng chờó  nêên
lầờ m  thêế .  Lóầụ i  viêêụ c  thêế  nầờy  thườờ ng  sêữ  dầễ n  dầắ t  nhưữ ng
ngườờ i chưầ tườ ng hóụ c Phầóp Luầê n Cóê ng hóầ  đóầ  thiêếu lyó  tríó
lầờ m thêó. Vêầ  thưụ c chầế t thíờ  ngườờ i đóó  chưầ thầm giầ lờó p
hóụ c, ầnh tầ khóê ng minh bầụ ch lầắ m, ầnh nầờy cóó  thêể  lầờ  quầ
đóó  mầờ  biêểu  hiêêụn  móêụ t  chuó t  rầằ ng  míờnh  lầờ  cóó  khầả  nầă ng.
Nhưng đườ ng [vóêụ i] kêế t luầêụ n vêầ  ầnh tầ, sầu nầờy sầu khi ầnh
tầ thầm giầ hóụ c tầêụ p, ầnh ầếy sêữ  biêế t đóế i đầữ i vầế n đêầ  nầờy như
thêế  nầờ ó.  Viêêụ c  nầờy  xầó c  thưụ c  lầờ  móêụ t  viêêụ c  đầếy,  móụ i  ngườờ i
nhầế t điụnh phầả i chuó  yó  điêểm nầờy, bầế t kêể  lầờ  ờả  đầê u xuầế t hiêêụn
sưụ  viêêụ c thêế  nầờy, cầó c trầụ m phuụ  đầụ ó nghê đườụ c [chuyêêụn đóó ],
thíờ  nhưữ ng điụầ phường lầên cầêụ n,  móụ i  ngườờ i cóó  thêể  thóê ng
quầ  góụ i  điêêụn  thóầụ i  hóầăụ c  cầó c  híờnh  thưó c  khầó c  đêể  dườ ng
ngườờ i đóó  lầụ i, cầầ n phầả i chíảnh lầụ i viêêụ c đóó .

Vêầ  Thườụ ng Hầả i, tường lầi tóê i sêữ  tờó i đóó  khi cóó  cờ hóêụ i, lầờ
víờ tóê i vầễ n luóê n nghíữ vầêụ y.

Đệ tử: [Xin hỏi] về vấn đề Tổng trạm [phụ đạo] Cáp
Nhĩ Tân tổ chức một lô các phụ đạo viên tới Trường Xuân
học tập.

Sư phuụ : Tíờnh huóế ng Cầó p Nhíữ Tầê n rầế t tóế t. Kêể  tườ  khi tóể
chưó c móêụ t nhóó m phuụ  đầụ ó viêên tờó i Trườờ ng Xuầê n thầm giầ
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Hóêụ i giầó lưu Tầê m đầắ c thêể  hóêụ i dó Tóể ng trầụ m tóể  chưó c, nhầêụ n
thưó c cuả ầ hóụ  cuữ ng rầế t cầó, đầữ  khầi triêển cầó c lóầụ i hóầụ t đóêụ ng,
phường diêêụn nầờy rầế t lầờ  tóế t.  Tóể ng trầụ m Trườờ ng Xuầê n đầữ
phầả n ầónh vờó i tóê i tíờnh huóế ng Cầó p Nhíữ Tầê n, tóê i đầữ  biêế t. Tóê i
thầếy  diụp muờ ầ Hêờ  Cầó p Nhíữ  Tầê n rầế t  tóế t,  nhầế t  lầờ  cầả  nhóó m
ngóầ i tóầụ  cuờ ng nhầu bêên bờờ  sóê ng đóụ c sầó ch, điêầu đóó  rầế t lầờ
tóế t.

Đệ tử: [Xin hỏi] về việc Đại Khánh muốn thỉnh Thầy
tới mở lớp.

Sư phuụ : Đườ ng nóó i vêầ  viêêụ c mờả  lờó p nưữ ầ, tường lầi tóê i cóó
ần bầờ i tóể ng thêể , hiêêụn nầy cóó  rầế t nhiêầu thư thíảnh mờờ i, tóê i
đầữ  đóụ c hầi thư mờờ i tườ  Đầụ i Khầó nh róầ i, nầă m ngóầó i ờả  Têầ  Têầ
Cầó p Nhíữ, Đầụ i Khầó nh đầữ  cóó  ngườờ i tờó i hóụ c.

Đệ  tử:  [Xin  hỏi]  về  vấn  đề  truyền  Pháp  ở  các  địa
phương mà Thầy chưa tới mở lớp.

Sư phuụ : Cóó  thêể  như vầầy, lầầ n nầờy đầữ  nghê [giầảng] Phầóp
ờả  Quầả ng Chầê u, móụ i ngườờ i trờả  vêầ  thóế ng nhầế t tíờm cầó c hóụ c
viêên mầờ  chưầ thầm giầ lờó p hóụ c [cuả ầ tóê i] vầờ  nóó i chuyêêụn
vờó i hóụ . Bầả n thu ầê m cuả ầ chư viụ lầờ  cóó  thêể  tóể  chưó c chó móụ i
ngườờ i nghê; Têế  Nầm cuữ ng cóó  bầă ng [thu ầê m], rầế t lầờ  tóế t, cóó
thêể  tóể  chưó c tầêụ p thêể  móụ i ngườờ i nghê thu ầê m. Đườ ng nghê
móêụ t  mầụ ch  đêến  hêế t,  [mầờ  hầữy]  nghê  móêụ t  đóầụ n  sầu  đóó
ngưng lầụ i,  chiêểu thêó nầă ng lưụ c lyó  giầả i  cuả ầ bầả n thầê n mầờ
móụ i  ngườờ i  nóó i  nóó i  rầ,  tríờnh bầờy  rầ,  móụ i  ngườờ i  lầụ i  thầả ó
luầêụ n vêầ  cầả m thuụ  cuả ầ bầả n thầê n; hầữy thưụ c hiêêụn sinh đóêụ ng
hờn.

Đệ tử: [Xin hỏi] về vấn đề tài trợ.
Sư phuụ : Duờ  ngườờ i khầó c cóó  tiêần nhiêầu đêến đầê u, móng

muóế n tầờ i trờụ  đêến mầếy chó Phầó p Luầê n Cóê ng thíờ chuó ng tầ
đêầu khóê ng nhầêụ n.  Tầụ i  sầó? Víờ  chư viụ  hêễ  tóầ n tiêần, thíờ  cầó c
trầụ m phuụ  đầụ ó khầó c chầẳ ng phầả i cuữ ng cóó  thêể  tóầ n tiêần? Đầữ
tầế t cầả  cầó c trầụ m phuụ  đầụ ó đêầu tóầ n tiêần, tường lầi lầờ m gíờ mầờ
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hêễ  liêên quần vầế n đêầ  tiêần bầụ c, thíờ nhầê n tầê m sêữ  biêến đóể i, dó
đóó  chuó ng tầ chíónh lầờ  sêữ  khóê ng lầờ m. Nêếu cầó  nhầên đóó  quầả
thưụ c muóế n cóế ng hiêến chó cóê ng tầó c Đầụ i Phầóp, chầẳ ng hầụn
như muầ móêụ t sóế  tư liêêụu, hóầăụ c hóầụ t đóêụ ng vêầ  phường diêêụn
chuó ng tầ khầi triêển hóụ c Phầóp nầờy, thíờ  cóó  thêể  đêể  hóụ  lầờ m
nhưữ ng viêêụ c  cóó  íóch  liêên  quần tờó i  hóầụ t  đóêụ ng  đóó ,  hóụ  lầờ m
nhưữ ng gíờ cầầ n lầờ m lầờ  xóng, như vầêụ y lầờ  cóó  thêể .

Đệ tử: [Con xin hỏi] phụ đạo viên đã khai mở thiên
mục nên hành xử thế nào?

Sư phuụ : Phuụ  đầụ ó viêên đầữ  khầi thiêên muụ c nêên hầờ nh xưả
thêế  nầờ ó? Bíờnh thườờ ng móụ i ngườờ i luyêêụn cóê ng đêầu rầế t tóế t,
[thíờ] khóê ng đườụ c nóó i gíờ vờó i hóụ . Hóụ c viêên cầó  biêêụ t cóó  khiêếm
khuyêế t thíờ chư viụ tờó i bầả ó chó ngườờ i tầ, rầằ ng ờả  đầê u đóờ i hóả i
phầả i đêầ  cầó, ờả  chóễ  nầờ ó cóó  vầế n đêầ ; nóó i vờó i hóụ  như vầêụ y lầờ
đườụ c. Nêếu chư viụ cóê ng khầi nóó i: Viụ nầờy cóó  Phầóp Luầê n lờó n
ngầầ n nầờy, viụ kiầ cóó  Phầó p Luầê n tróê ng như thêế  kiầ; chư viụ
hêễ  nóó i như thêế , móụ i ngườờ i bêờn ngầờy ngầờy vầêy quầnh chư
viụ, vầờ  tóầờ n lầờ  nhưữ ng chuyêêụn như vầêụ y. Cuữ ng cóó  ngườờ i muóế n
hóả i xêm míờnh tu luyêêụn cầó ngầầ n nầờ ó róầ i, thíờ  nhầế t quyêế t
khóê ng đườụ c tuyờ  tiêêụn nóó i, hêễ  nóó i thíờ ngườờ i đóó  sêữ  khờả i tầê m
chầếp trườó c. Cầầ n phầả i xưả  lyó  điêầu nầờy chó thầêụ t tóế t.

Đệ tử: Có người đề cập rằng [việc] luyện công được
đơn vị [nơi công tác] tích cực ủng hộ.

Sư phuụ : ỞỞ  khầó  nhiêầu điụầ phường, nhưữ ng nời rêó t lầụ nh,
muờ ầ Đóê ng luyêêụn cóê ng rầế t khóể  cưụ c! Nhưng móêụ t sóế  đờn viụ
[cóê ng tầó c]  rầế t  uả ng hóêụ ,  đờn viụ  cung cầế p  sầên  bầữ i;  cóó  rầế t
nhiêầu víó duụ  như thêế . Bờả i víờ ầả nh hườả ng cuả ầ chuó ng tầ rầế t lầờ
tóế t, hóụ c viêên chuó ng tầ luyêêụn cóê ng xóng quêó t dóụ n sầụ ch sêữ
sầên  bầữ i,  thầêụ m chíó  sầu khi  tuyêế t  rời  thíờ  cuữ ng quêó t  sầụ ch
[tuyêế t] ờả  sầên. Chuó ng tầ ờả  cầó c nời đêầu biêểu hiêêụn tóế t đêụp
như thêế ,  nêên ngườờ i  tầ  tưụ  nhiêên sêữ  cung cầế p điêầu kiêêụn
thuầêụ n lờụ i.
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Đệ tử: [Xin hỏi] về việc học viên Pháp Luân Công tập
hợp trao đổi tâm đắc thể hội.

Sư phuụ : Trườờ ng Xuầê n đầữ  lầờ m bầă ng thu híờnh, hóụ c viêên
trầó đóể i  hêế t  sưó c  sinh đóêụ ng,  hóụ c  viêên tờó i  nghê cuữ ng rầế t
phầế n khíóch, cóó  nhưữ ng ngườờ i khóó c. Víờ buóể i hóụ p diêễn rầ rầế t
sinh đóêụ ng, bầầ u khóê ng khíó rầế t tóế t, móụ i ngườờ i cuữ ng rầế t vui.
Gióế ng như điêầu mầờ  chư viụ  [cóó  ngườờ i] vườ ầ nóó i  [rầằ ng] ờả
tróng trườờ ng nầờy, chíả thiêếu đíóch thầê n tóê i tầụ i đóó  thóê i, chưó
cầó i gíờ cuữ ng khóê ng thiêếu; gióế ng như tóê i mờả  lờó p vầêụ y, trườờ ng
ầếy  mầụ nh mêữ  phi  thườờ ng.  Cóó  thêể  nóó i  đóó  lầờ  tầêụ p  kêế t  cuả ầ
Phầóp Luầê n Cóê ng,  đóầ ng dầụ ng như Phầóp hóêụ i,  dó đóó  hiêêụu
quầả  vóê  cuờ ng tóế t đêụp. Tường lầi hóụ c viêên phầó t triêển đóê ng
lêên róầ i, hóụ c viêên cóó  thêể  lầờ m như thêế , trầó đóể i tầê m đầắ c thêể
hóêụ i. Thóê ng quầ hóụ c Phầó p, điêầu đóó  hêế t sưó c [cóó  tíónh] giầó ó
duụ c ngườờ i tầ, bầả n thầê n hóụ c viêên sầu khi hóụ c cóê ng thíờ cóó
nhưữ ng thu hóầụ ch nầờ ó đóó , tườ  móêụ t sóế  phường diêêụn mầờ  xêó t
thíờ cóờ n sinh đóêụ ng hờn chuó ng tầ nóó i ờả  đầêy.

Đệ tử: [Con xin hỏi về việc] mọi người thảo luận giao
lưu tâm đắc thể hội.

Sư phuụ : Lêên tầầ ng thưó  cầó róầ i nhíờn thầếy móêụ t sóế  điêầu
ầếy đêầu lầờ  tuyờ  duyêên mầờ  đầắ c; thuầêụ n thêó tầầ ng thưó  đêầ  cầó,
[thíờ] điêầu đóó  khóê ng thêể  giầó lưu. [Nhưữ ng điêầu] giầó lưu
chíả lầờ  móụ i ngườờ i chuó ng tầ đêầ  cầó như thêế  nầờ ó vêầ  phường
diêêụn tầê m tíónh tróng tu luyêêụn. Chuó ng tầ lầờ  tu luyêêụn chíónh
Phầóp, khóê ng sờụ  ầảnh hườả ng cuả ầ hóầờ n cầảnh phưó c tầụp.

Đệ tử: [Con xin hỏi] làm thế nào thu xếp cho đúng đắn
quan hệ giữa trạm phụ đạo của Pháp Luân Công và Hiệp
hội Khí công vùng sở tại?

Sư phuụ : Vầế n đêầ  nầờy rầế t tróụ ng yêếu. Tóê i vườ ầ giầả ng róầ i,
vêầ  nguyêên tầắ c thíờ ờả  điụầ phường Hóêụ i Khóầ hóụ c vầờ  Nghiêên
cưó u  Khíó  cóê ng,  Hóêụ i  Khóầ  hóụ c  vầờ  Nghiêên  cưó u  Nhầê n  thêể ,
hóầăụ c lầờ  Hiêêụp hóêụ i Khíó cóê ng, đêầu khóê ng đườụ c thầm giầ cóê ng
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tầó c lầữnh đầụ ó cuả ầ chuó ng tầ, khóê ng đườụ c lầờ m trầụ m trườả ng
hầy phuụ  đầụ ó viêên tróng Phầóp Luầê n Cóê ng chuó ng tầ. Nhưng
quần hêêụ  giưữ ầ chuó ng tầ vầờ  hóụ  cầầ n phóế i hờụ p tóế t, víờ hiêêụn nầy
Hóêụ i Khóầ hóụ c vầờ  Nghiêên cưó u Khíó  cóê ng ờả  Trung Quóế c cóó
quy điụnh bầằ ng vầă n  bầả n  rầằ ng:  Phầờ m lầờ  trưụ c  thuóêụ c  móê n
phầó i thíờ vêầ  tu luyêêụn lầờ  dó thầầy cuả ầ móê n phầó i đóó  tưụ  quầả n;
nhưng  vêầ  hầờ nh  chíónh  điụầ  phường  thíờ  thuóêụ c  hóụ  quầả n.
Nhưng chuó ng tầ khóê ng cóó  quầả n lyó  hầờ nh chíónh, quầả n lyó
móê n phầó i hóầờ n tóầờ n lầờ  quầả n lyó  lời lóả ng. Chuó ng tầ cóó  thêể
bầó ó [cầó ó] cầó c trầụ m trườả ng cầó c trầụ m phuụ  đầụ ó lêên hóụ , [khi]
cóó  hóêụ i  nghiụ  mầng  tíónh  chíónh  thưó c  thíờ  cóó  thêể  đêể  trầụ m
trườả ng chuó ng tầ thầm giầ, điêầu ầếy khóê ng sầó cầả . Nhưng
nêếu hóụ  kêóó hóụ c viêên chuó ng tầ lầờ m gíờ khầó c, khóê ng phuờ  hờụ p
quy điụnh cuả ầ chuó ng tầ, thíờ chuó ng tầ khóê ng lầờ m; cóó  thêể  nóó i
róữ  rầờ ng vờó i hóụ  điêầu nầờy. Nêếu hóụ  tóể  chưó c móêụ t sóế  hóầụ t đóêụ ng
hưữ u íóch, khóê ng đóêụ ng chầụ m gíờ tờó i vầế n đêầ  khầó c, gióế ng như
lầờ m [hóầụ t  đóêụ ng  vêầ ]  thêể  thầó,  hầờ ng mầếy  trầă m ngườờ i  —
hóầụ t đóêụ ng cóó  tíónh quầầ n chuó ng mầờ — [mầờ  ờả  đóó ] tóể  chưó c
cầó c cóê ng phầó i vờó i nhầu, thưụ c hiêêụn móêụ t sóế  đóêụ ng tầó c, tyả  thíó
xêm ầi tóế t  đêụp hờn, sầu đóó  cóó  giầả i  thườả ng, thíờ  tóê i  nghíữ
rầằ ng chầẳ ng quầ lầờ  thuó c đầểy phầó t triêển sưụ  nghiêêụp thêể  duụ c
[thêể  thầó]. Lầờ  hóầụ t đóêụ ng thêể  duụ c, thíờ chuó ng tầ cóó  thêể  thầm
giầ, điêầu ầếy khóê ng thầờ nh vầế n đêầ . Nêếu hóụ  muóế n cóê ng phầó p
chuó ng tầ lầờ m điêầu gíờ khầó c đi, thíờ khóê ng đườụ c, cóó  thêể  nóó i
róữ  rầờ ng điêầu nầờy chó hóụ .

ỞỞ  điụầ phường lầờ  cóó  thêể  đầă ng kyó, [chư viụ] cóó  thêể  đầă ng
kyó  vờó i  hóụ  ờả  đóó .  Kyờ  thưụ c  đầă ng kyó  tầụ i  nời hóụ  ờả  đóó  cuữ ng
khóê ng  cóó  hóầụ t  đóêụ ng  gíờ,  chầẳng  cóó  viêêụ c  gíờ.  Hóụ  khóê ng  gíờ
ngóầờ i viêêụ c khi đêến luó c thíờ góm chư viụ tờó i [đêể  kiêếm tiêần],
‘khíó cóê ng sư nầờ ó đóó  tờó i mờả  lờó p róầ i, cầó c viụ đêến [nghê] đi!’
Duờ  tin hầy khóê ng tin [khíó cóê ng sư kiầ], cầó c hóụ c viêên đêầu
tưụ  giưữ  míờnh,  hóụ  bầả ó  hầữy  đi,  [nhưng] hóụ c  viêên tưụ  míờnh
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khóê ng đi; chíónh lầờ  vầế n đêầ  nầờy.  Hóêụ i  Khóầ hóụ c vầờ  Nghiêên
cưó u Nhầê n thêể  thóê ng thườờ ng khóê ng quầả n nhưữ ng viêêụ c nầờy.
Tóể ng trầụ m Phầó p Luầê n Cóê ng Quầả ng Chầê u đầữ  đầă ng kyó  vờó i
Hóêụ i  Khóầ  hóụ c  vầờ  Nghiêên  cưó u  Nhầê n  thêể  Quầảng  Chầê u,
khóê ng phầả i bầêy giờờ  mầờ  lầờ  tườ  lầê u đầữ  đầă ng kyó  róầ i. Cóó  hóầụ t
đóêụ ng nầờ ó đóó  thíờ  trầụ m trườả ng chuó ng tầ cóó  thêể  thầm giầ,
điêầu nầờy khóê ng sầó cầả ; chíónh lầờ  quần hêêụ  như vầêụ y. Như [ờả ]
Đầụ i Liêên, Hóêụ i Khóầ hóụ c vầờ  Nghiêên cưó u Khíó Cóê ng nhiêầu nời
lầờ  cóó  quần hêêụ  hêế t  sưó c  tóế t  vờó i  chuó ng tầ,  hờn nưữ ầ nhiêầu
ngườờ i  tróng sóế  hóụ  lầờ  luyêêụn  Phầóp  Luầê n  Cóê ng.  Như vầêụ y
mầng đêến nhiêầu điêầu kiêêụn thuầêụ n lờụ i chó viêêụ c Phầóp Luầê n
Cóê ng chuó ng tầ triêển khầi hóầụ t đóêụ ng, vầờ  quầầ n chuó ng luyêêụn
cóê ng, khóê ng cóó  lưụ c cầả n, hêế t sưó c tóế t đêụp. Nghíữầ lầờ  lầờ m sầó
phóế i hờụ p vầờ  quần hêêụ  tóế t vờó i hóụ , chuó ng tầ cuữ ng đầả m bầả ó
vưữ ng chầắ c nguyêên tầắ c cuả ầ míờnh, tưó c lầờ  quy tầắ c mầờ  Phầóp
Luầê n Cóê ng quy điụnh thíờ  chuó ng tầ phầả i kiêên tríờ.  Cóờ n vờó i
nhưữ ng  viêêụ c  khầó c,  nhưữ ng  viêêụ c  nhóả  khóê ng  đầó ng  kêể  thíờ
khóê ng thầờ nh vầế n đêầ .

Đệ tử: [Xin hỏi] làm công tác đối với tăng nhân và cư
sỹ như thế nào?

Sư phuụ : Thuầêụ n thêó thờờ i giần tróê i quầ, ê rầằ ng hóụ  sêữ
rời vầờ ó [lóê  nhưữ ng ngườờ i] cuóế i cuờ ng nhầêụ n thưó c [Đầụ i Phầóp].
Tườ  hiêêụn tầụ i mầờ  xêó t thíờ cờ bầả n chíónh lầờ  híờnh thêế  đóó  róầ i, lầờ
víờ  nhưữ ng  [ầi]  đầắ c  Phầó p  trườó c  lầờ  đầữ  đầắ c  róầ i.  Hầữy  xêm
tường lầi! Thờờ i bầếy giờờ  khi tóê i bườó c rầ, viêêụ c nầờy đầữ  đườụ c
nóó i minh xầó c chó tóê i rầằ ng, đêến khi nhưữ ng ngườờ i như hóụ
xầó c thưụ c biêế t đườụ c viêêụ c kiầ đầữ  khóê ng tóầ n tầụ i, thíờ sêữ  cầả m
thầếy khóê ng cóờ n nời đêể  vêầ . Móêụ t phầần tróng sóế  hóụ  cóó  thêể  sêữ
muóế n hóầờ n tuụ c; móêụ t phầần cóó  thêể  sêữ  muóế n tu Phầó p Luầê n
Cóê ng; sêữ  xuầế t hiêêụn vầế n đêầ  như vầêụ y, đầêy lầờ  viêêụ c sầu nầờy. Cư
syữ  thíờ  dêễ  lầờ m hờn, ờả  xầữ  hóêụ i thíờ  cư syữ  thóê ng thườờ ng cóờ n
nguyêêụn yó  hóụ c khíó cóê ng, hóụ c cầó i nầờy cầó i kiầ, đi rầ ngóầờ i tíờm
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kiêếm, tíờm tờó i Phầó p Luầê n Cóê ng thíờ cuữ ng muóế n hóụ c, duờ  sầó
nêếu hóụ  quầả  thầêụ t tiêếp thu đườụ c, tóê i nóó i vêầ  lyó  giầả i đóế i vờó i
Phầóp, nêếu quầả  thưụ c cóó  thêể  nhầêụ n thưó c, đầữ  tiêếp xuó c róầ i, vầêụ y
thíờ  hóụ  cóó  thêể  hóụ c tiêếp thíờ  lầờ  cóó  thêể  nhầêụ n thưó c tiêếp, thên
chóế t lầờ  hóụ c Phầó p, tóể  chưó c chó hóụ  hóụ c Phầó p.

Đệ  tử:  Đối  với  những  người  tinh  thần  không  bình
thường thì làm thế nào?

Sư phuụ : Vầế n đêầ  nầờy cầầ n xưả  lyó  như sầu: Nêếu hóụ  vêầ  ầă n
nóó i cưả  chíả  lầờ  khóê ng bíờnh thườờ ng, thíờ  khầẳ ng điụnh khóê ng
phuờ  hờụ p yêêu cầầ u hóụ c luyêêụn Phầó p Luầê n Cóê ng. Phầờ m lầờ  xuầế t
hiêêụn vầế n đêầ  đóó  thíờ bầả ó đầả m lầờ  ngườờ i thêế  nầờy: Móêụ t lầờ  cầă n
cờ cuả ầ bầả n thầê n hóụ  cóó  thêể  khóê ng tóế t, hóầăụ c lầờ  cầă n cờ ngườờ i
đóó  lầờ  tóế t, [nhưng] dó tầê m chầế p trườó c tầụ ó thầờ nh hóụ  khóê ng
buóê ng đườụ c điêầu nầờ ó đóó  nêên dầễ n nhưữ ng thưó  bầế t hầả ó tờó i;
chíả  cóó  nguyêên  nhầê n  vêầ  hầi  phường  diêêụn  như  thêế  mầờ
thầờ nh. Chuó ng tầ nóó i chuyêêụn vờó i hóụ , [hóụ ] cóó  thêể  buóê ng bóả ,
cóó  thêể  minh bầụ ch trờả  lầụ i  thíờ  lầờ  minh bầụ ch  trờả  lầụ i;  nêếu
khóê ng minh bầụ ch trờả  lầụ i, thíờ chuó ng tầ cuữ ng khóê ng cóó  cầó ch
nầờ ó. Đường nhiêên, cóờ n móêụ t biêêụn phầóp cườữ ng bưó c vầờ  rầế t
tóế t: Nêếu ngườờ i đóó  rầế t khầó , tầầ m ầả nh hườả ng cuữ ng rầế t lờó n,
thíờ chuó ng tầ cóó  thêể  tầêụ p thêể  nhầắ m vầờ ó trầụ ng thầó i cuả ầ ngườờ i
đóó  mầờ  đóụ c sầó ch chó ầnh tầ, hóả i xêm ầnh tầ cóó  muóế n hóụ c
hầy khóê ng? Nêếu ầnh tầ muóế n  hóụ c  thíờ  chư viụ  cuờ ng đóụ c
sầó ch vờó i  ầnh tầ,  móụ i  ngườờ i  quầêy  quầnh ầnh tầ vầờ  đóụ c
sầó ch, đóụ c nhầắ m vầờ ó ầnh tầ. Tróng quầó  tríờnh đóụ c sầó ch cóó
thêể  đóụ c móêụ t cầó ch cóó  lưụ ầ chóụ n. Tinh thầầ n cuả ầ cầó  nhầê n đóó
hóầ  đóầ  chầẳ ng phầả i lầờ  dó nhưữ ng viêêụ c như chiêêu mầ, sinh mầ
sầó; [hầữy] đóụ c chó ầnh tầ, đêể  ầnh tầ nghê thầếy, tưụ  ầnh tầ
cuữ ng đóụ c vầờ  cuữ ng cóó  líữnh hóêụ i. Chuả  nguyêên thầầ n cuả ầ ầnh tầ
nêếu khờả i lêên, minh bầụ ch rầ, biêế t đườụ c, thêế  thíờ, cóó  thêể  ầnh
nầờy cuữ ng minh bầụ ch rầ róầ i. Nêếu ầnh tầ khóê ng minh bầụ ch
rầ đườụ c,  cóờ n ầả nh hườả ng tờó i  lưụ c lườụ ng chuó ng tầ,  thíờ  tóê i
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nghíữ rầằ ng khóê ng đườụ c đêể  ngườờ i đóó  ầảnh hườả ng hóụ c viêên
chuó ng tầ. Phầờ m lầờ  đầầ u nầữ ó khóê ng thầnh tíảnh, nóó i nhầă ng
nhíót  khóê ng bíờnh thườờ ng,  hóầăụ c  nóó i  rầằ ng bầả n thầê n  míờnh
cầó nhườờ ng nầờ ó, hóầăụ c lầờ  nóó i rầ nhưữ ng thưó  hóầ  đóầ  khóê ng
minh bầụ ch mầờ  hóầờ n tóầờ n lầờ  huyêần hóầăụ c trờờ i ời đầế t hờữ i, thíờ
ngườờ i  đóó  chíónh  lầờ  tinh thầầ n  bầế t  thườờ ng  róầ i,  ngườờ i  đóó
khầẳ ng điụnh cóó  vầế n đêầ . Đóế i vờó i ngườờ i như thêế , nêếu đóó  lầờ
phuụ  đầụ ó viêên, thíờ  cầầ n lầêụ p tưó c chó thóê i  ngầy; nêếu lầờ  hóụ c
viêên khầó c, thíờ chuó ng tầ nóó i vờó i ngườờ i đóó , rầằ ng nêếu khóê ng
thầy đóể i  đườụ c,  thíờ  chuó ng tầ khuyêên ầnh tầ đườ ng luyêêụn.
Ấnh tầ cưó  luyêêụn, thíờ  móụ i ngườờ i đườ ng ầi tờó i nghê ầnh tầ
nóó i, đườ ng ầi tờó i gầầ n quầnh ầnh tầ. Bầế t kêể  ầi cuữ ng khóê ng
cung cầếp  hóầờ n  cầảnh giầó tiêếp  như thêế ,  khóê ng cóó  hóầờ n
cầả nh lầờ m nhưữ ng thưó  ầếy, thíờ cầả  cón mầ kiầ cuữ ng hêế t hưó ng
thuó . Khóê ng ầi nghê ầnh tầ nóó i chuyêêụn, ầnh tầ khóê ng phầó
hóầụ i chuó ng tầ đườụ c, ầnh tầ cuữ ng hêế t hưó ng thuó .

Đệ tử: [Xin hỏi] về vấn đề «Cửa sổ Văn nghệ»?
Sư phuụ :  Vuụ  viêêụ c  «Cưả ầ  sóể  Vầă n  nghêêụ »  thíờ  tóê i  đầữ  nóó i

chuyêêụn vầế n đêầ  đóó  vờó i hóụ  róầ i. Tườ  biêên tầêụ p [tờờ  tầụ p chíó ầếy]
chó đêến ngườờ i viêế t bầả n thầả ó đóó , muụ c đíóch cuả ầ hóụ  thầêụ t rầ
khóê ng  phầả i  lầờ  muóế n  phầó  hóầụ i  Phầó p  Luầên  Cóê ng,  mầờ  lầờ
muóế n tuyêên truyêần Phầóp Luầê n Cóê ng, nhưng hóụ  thườờ ng
hầy viêế t bầờ i tườ  góó c đóêụ  vầă n nghêêụ . Tầó c phầể m vầă n nghêêụ  lầờ  cóó
thêể  biêên tầêụ p, khóầ trường, vầờ  phầó t huy tuyờ  yó, cóó  thêể  tưụ  yó
lầờ m như thêế .  Tóê i  đầữ  nóó i  vờó i  hóụ  róầ i,  hầữy  gầắ ng tíờm hiêểu
thêêm nhiêầu vêầ  Phầó p cuả ầ chuó ng tầ róầ i hầữy viêế t. Ngườờ i viêế t
rầ bầả n thầả ó cuữ ng đầữ  tờó i nghê mầếy lờó p hóụ c róầ i, mầờ  nghê
lờó p đầầ u tiêên đầữ  cầả m thầếy hêế t sưó c tóế t, rầế t phầế n khíóch, bêờn
ghi lầụ i. Nhưng ầnh ầếy lyó  giầả i chưầ thầê m sầê u, hờn nưữ ầ mầếy
lầần nghê lờó p hóụ c sầu, thíờ  lầờ  víờ  đêể  viêế t bầờ i mầờ  nghê, nêên
bầêụ n róêụ n ghi chêóp, kêế t quầả  lầờ  hóầó  rầ khóê ng nghê hiêểu đườụ c
tóế t. Lyó  giầả i víờ thêế  mầờ  khóê ng đườụ c sầê u; bầả n thầả ó bần đầầ u
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đưầ rầ thíờ  khóê ng cóó  vầế n đêầ  gíờ  lờó n. Ngườờ i biêên tầêụ p cuữ ng
tườ ng nghê mầếy lờó p róầ i, sầu đóó  biêên tầêụ p móêụ t cầó ch tuyờ  tiêêụn,
tuyờ  tiêêụn sưả ầ đi; sầu khi sưả ầ đóể i như vầêụ y, thíờ  bầờ i viêế t trờả
nêên khầó c hầẳ n, vầờ  đêến khi xuầế t bầả n thíờ thầờ nh rầ như thêế .
Nhưng mầờ  chuó ng tầ lầờ  nóó i  rầằ ng, xuầế t phầó t điêểm cuả ầ hóụ
khóê ng phầả i điụnh phầó  hóầụ i Phầóp Luầê n Cóê ng; điêểm nầờy lầờ
khầẳ ng  điụnh.  Nhưng  xầó c  thưụ c  đầữ  tầụ ó  thầờ nh  ầả nh  hườả ng
nhầế t điụnh tờó i chuó ng tầ. Tóê i nhíờn nhầêụ n như vầêụ y; xuầế t phầó t
điêểm cuả ầ ngườờ i tầ lầờ  tóế t, hóụ  khóê ng hêầ  muóế n phầó  hóầụ i, chíả
lầờ  vêầ  chuầể n mưụ c viêế t bầờ i, vêầ  phầó t huy sưó c tườả ng tườụ ng thíờ
cóó  phầần nầờ ó khóê ng phuờ  hờụ p yêêu cầầ u cuả ầ Phầóp Luầê n Cóê ng.
Tầế t nhiêên, nhưữ ng gíờ [tróng lóầụ t bầờ i cuả ầ hóụ ] thíờ tóê i khóê ng
xêm, móêụ t bầả n cuữ ng khóê ng xêm. Chuó ng tầ nóó i róữ  vuụ  viêêụ c
nầờy chó cầó c hóụ c viêên, nhưữ ng cầó i đóó  lầờ  khóê ng đườụ c thầờ nh
điêầu cầă n cưó  [dưụ ầ vầờ ó] chó chuó ng tầ tu luyêêụn. Chuó ng tầ tu
luyêêụn lầờ  cầă n cưó  thêó sầó ch cuả ầ Phầó p Luầê n Cóê ng xuầế t bầả n,
nhưữ ng sầó ch vầờ  bầă ng thu ầê m bầờ i giầả ng cuả ầ tóê i phầó t hầờnh
chíónh  thưó c.  Cóờ n  như  nhưữ ng  điêầu  mầờ  bầả n  thầê n  tóê i  tu
luyêêụn, thíờ  tờó i thờờ i kyờ  thíóch đầó ng tóê i  sêữ  viêế t rầ, hiêêụn nầy
khóê ng điụnh viêế t. Víờ hiêêụn nầy lầờ  thờờ i kyờ  truyêần Phầó p, hiêêụn
nầy mầờ  viêế t rầ thíờ duờ  ngườờ i tầ tin hầy khóê ng tin, khi mầờ
cầó c hóụ c viêên chưầ cóó  nhầêụ n thưó c cầó đêến thêế ,  thíờ  cóó  thêể
híờnh thầờ nh móêụ t  lóầụ i  truy cầầ u  nhưữ ng điêầu  thầầ n  kyờ,  hầy
nhưữ ng thưó  như cóê ng nầăng. Ngóầờ i rầ, [ngườờ i mầờ ] khóê ng lyó
giầả i sêữ  chó rầằ ng chư viụ lầờ ……

Đệ tử: [Xin hỏi] về tổ chức học viên trao đổi tâm đắc
thể hội như thế nào.

Sư phuụ :  Chuó ng tầ cóó  thêể  tuyêển chóụ n,  trườó c  đóó  hầữy
nghê xêm hóụ  lầờ  muóế n nóó i gíờ, nhầế t lầờ  khi chuó ng tầ lầờ m móêụ t
sóế  Phầóp hóêụ i  cờữ  lờó n, thíờ  nhầế t điụnh phầả i  thầể m duyêêụ t  bầả n
thầả ó. Chuó  yó  móêụ t vầế n đêầ : nêếu móêụ t hóụ c viêên mầờ  nóó i móêụ t cầê u
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sầi lầầ m, thíờ viêêụ c nầờy cuả ầ chuó ng tầ khóê ng khêóó sêữ  nầảy sinh
vầế n đêầ .

Đệ tử: [Xin hỏi] về việc tài trợ.
Sư phuụ : Như tóê i vườ ầ nóó i đóó ,  nêếu ngườờ i đóó  xầó c thưụ c

kinh dóầnh rầế t lầờ  tóế t, dóầnh nghiêêụp lầờ m rầế t lờó n, ngườờ i đóó
muóế n uả ng hóêụ . [Hóầăụ c] nêếu ầnh tầ lầờ  tườ  ngóầụ i quóế c vầờ  xầó c
thưụ c rầế t cóó  tầờ i chíónh, vầờ  ầnh tầ uả ng hóêụ  chó chuó ng tầ, thíờ
cầó c trầụ m phuụ  đầụ ó nời đóó  cuả ầ chuó ng tầ cuữ ng khóê ng đườụ c
nhầêụ n. [Nêếu] hóụ  rầế t muóế n đóó ng góó p, xuầế t hiêêụn tíờnh huóế ng
đóó  thíờ lầờ m thêế  nầờ ó? Chư viụ cóó  thêể  bầả ó hóụ  hầữy liêên hêêụ  vờó i
Hóêụ i Nghiêên cưó u, chuó ng tầ ần bầờ i tóể ng thêể , thóế ng nhầế t lầờ m
kiêến thiêế t nêần tầả ng chó tu luyêêụn. Tường lầi cầó c hóụ c viêên
khóê ng cầầ n đi khầắp nời nưữ ầ; tầụ i mầếy nời —ờả  phường Bầắ c,
phường Nầm— chuó ng tầ  dưụ ng móêụ t  sóế  cờ sờả  tu luyêêụn.
Tíónh đêến nầy chuó ng tầ chưầ hêầ  nhầêụ n móêụ t tầờ i trờụ  nầờ ó.

Đệ tử: [Con xin hỏi] về vấn đề động tác trong luyện
công.

Sư phuụ : Khi đóêụ t phầó  lêên tầầ ng thưó  cầó hờn, sêữ  khóê ng
cóó  đóêụ ng tầó c nầờ ó cầả , hóầờ n tóầờ n lầờ  đầả  tóầụ , duờ  chư viụ lầờ  Phầêụ t
giầ, Đầụ ó giầ, thíờ đêầu lầờ  đầả  tóầụ . Víờ nóó  híờnh thầờ nh cóê ng thêó
híờnh thưó c hóầờ n tóầờ n tưụ  đóêụ ng, nóó  chíónh lầờ  tưụ  đóêụ ng đi lêên,
chíả cầần chư viụ đêầ  cầó tầê m tíónh thíờ nóó  sêữ  đi như thêế . Nhầế t
điụnh phầả i chuó  yó, hêễ  móêụ t khi xuầế t hiêêụn đóêụ ng tầó c khầó c, thíờ
nhầế t điụnh phầả i bầờ i xíóch nóó . Hầữy nóó i róữ  chó cầó c hóụ c viêên
rầằ ng: Cóó  luó c nhíờn thầếy Thầầy dầụy [đóêụ ng tầó c khầó c], thíờ  đóó
chíónh lầờ  giầả , tóê i tuyêêụ t đóế i sêữ  khóê ng dầụy ngườờ i tầ như vầêụ y.

Đệ tử: [Con muốn] học làm các thủ ấn.
Sư phuụ : Đườ ng hóụ c nhưữ ng thuả  ầến đóó . Tầụ i sầó? Nhưữ ng

thuả  ầế n đóó  lầờ  lờờ i tóê i giầả ng chó cầó c hóụ c viêên, chíónh lầờ  tưụ ầ
như nhưữ ng lờờ i tóê i đầng giầả ng hóê m nầy, lầờ  đầụ ó lyó  rầằ ng chư
viụ khóê ng thêể  đưó ng tườ  góó c đóêụ  cuả ầ tóê i mầờ  nóó i rầ lờờ i cuả ầ tóê i.
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Đệ tử: Quảng Đông phản ánh,  có người xưng rằng:
“Ta là truyền nhân đời thứ mấy của Pháp Luân Công”, “là
đồng môn của ông Lý Hồng Chí”.

Sư phuụ : Ngườờ i đóó  khóê ng khêóó chíónh lầờ  phuụ  thêể  lóầụ n
bầó t nhầó ó nầờ ó đóó . [Nhưữ ng kêả ] muóế n kiêếm tiêần, muóế n phầó
hóầụ i Phầóp Luầê n Cóê ng; đêầu lầờ  lóầụ i nầờy. Nóó i róữ  rầờ ng điêểm
nầờy chó móụ i ngườờ i: Phầó p Luầê n Cóê ng ờả  thêế  giần nầờy chíả cóó
móêụ t míờnh tóê i đầng truyêần. Ngầy cầả  Thêế  giờó i Phầóp Luầê n
cuữ ng khóê ng móêụ t ầi khầó c dầó m xuóế ng đầêy truyêần. Nóó i rầế t róữ
điêầu đóó  chó móụ i ngườờ i, nghíữầ lầờ  khóê ng cóó  ngườờ i thưó  hầi
nầờ ó  tờó i  lầờ m  sưụ  viêêụ c  nầờy  đầê u,  cuữ ng  khóê ng  thêể  nầờ ó  cóó
nhưữ ng gíờ  lầờ  sư huynh sư đêêụ  cuả ầ tóê i. Chư viụ  đêầu lầờ  trầụ m
trườả ng trầụ m phuụ  đầụ ó, vầờ  tóê i cóó  thêể  nóó i chó chư viụ cầó hờn
móêụ t chuó t. Phầó p Luầê n Cóê ng nầờy cuả ầ chuó ng tầ, lầờ  khầó c vờó i
cầó c cóê ng phầó p khầó c, khóê ng phầả i lầờ  tóê i tróng đờờ i nầờy hóụ c
thêó ầi đóó . Cóó  thêể  chư viụ đầữ  đóụ c tróng sầó ch viêế t rầằ ng, tóê i
cóó  Sư phuụ  —Phầóp sư Tóầờ n Giầó c, v.v., cóờ n cóó  cầó c phầó p sư
khầó c— Tóê i giầả ng chó chư viụ điêầu đóó  lầờ  thêế  nầờ ó: Phầóp sư
Tóầờ n Giầó c, cóờ n cóó  Chầê n nhầê n Bầó t Cưụ c, v.v., nhưữ ng viụ  đóó ,
như móụ i ngườờ i biêế t, khi Thiêên tườụ ng phầó t triêển chó tờó i
bườó c nầờy, hóầăụ c khi sưụ  viêêụ c nầờy vầờ ó móêụ t giầi đóầụ n cuả ầ liụch
sưả  thíờ cầần lầờ m sưụ  kiêêụn tó lờó n nầờy, như thêế  hêế t thầảy liụch sưả
đầữ  phầó t triêển tờó i bườó c nầờy, hóầăụ c cầó c hiêêụn tườụ ng xuầế t hiêêụn
tróng quầó  tríờnh phầó t triêển, cóó  thêể  thầảy đêầu víờ  Phầó p nầờy.
Vầêụ y lầờ  tầế t cầả  nhưữ ng mầ tróng quầó  tríờnh nầờy cóó  thêể  cuữ ng lầờ
víờ đêể  phầó  hóầụ i Phầó p nầờy. Nóó i cầó ch khầó c, chuó ng tầ hóê m nầy
đầữ  tờó i bườó c nầờy; tóê i vầờ ó luó c sinh rầ ầếy, lầờ  khóê ng thêể  khầi
ngóêụ , cuữ ng khóê ng thêể  muóế n tóê i khầi ngóêụ  khi sinh rầ, như
thêế  khóê ng đóêụ  cón ngườờ i đườụ c, tóê i cuữ ng khóê ng cầó ch nầờ ó
lầờ m thêế . Tróng giầi đóầụ n đóó  tóê i phầả i cóó  ngườờ i đêm nhưữ ng
điêầu cuả ầ tóê i  trườó c đầêy đêể  đầó nh thưó c chó tóê i,  nghíữ  cầó ch
duờ ng biêêụn phầó p cuả ầ hóụ  đêể  khiêến tóê i khầi ngóêụ , đóó  chíónh lầờ
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Phầóp sư Tóầờ n Giầó c mầờ  tóê i nóó i tờó i. Sầu khi khầi ngóêụ  thíờ biêế t
đườụ c nhưữ ng điêầu cuả ầ tóê i,  sầu đóó  ờả  trầụ ng thầó i  đóó ng kíón
móêụ t phầầ n mầờ  lầụ i hóụ c nhưữ ng điêầu khầó c, nhưữ ng gíờ cuả ầ bầả n
thầê n tóê i lầờ  khóê ng hêầ  đóêụ ng tờó i [thầy đóể i]. Rầế t nhiêầu ngườờ i
đêầu biêế t tóê i đầữ  tờó i, ngườờ i tầ thíờ ngườờ i nầờy cuữ ng muóế n chó
tóê i nhưữ ng điêầu tóế t nầờ ó đóó , vầờ  ngườờ i kiầ cuữ ng muóế n chó
tóê i điêầu tóế t nầờ ó đóó , chầẳ ng quầ chíả lầờ  muóế n đêể  tóê i sầu khi
thườ ầ nhầêụ n nhưữ ng thưó  tróng móê n cuả ầ hóụ , thíờ tường lầi hóụ
sêữ  cóó  thêể  đườụ c bầả ó hóêụ  [đêể  tóầ n tầụ i] tiêếp. Chíónh lầờ  [khi] nóó i
vêầ  viêêụ c nầờy, thíờ vờó i chuó ng tầ ờả  đầêy [tóê i] cóó  thêể  giầảng cầó
hờn móêụ t chuó t. Đường nhiêên vêầ  nhưữ ng gíờ tóế t nhưữ ng gíờ xầế u
thíờ  vóế n díữ  đêầu cóó  biêêụn phầóp đó lườờ ng, nhưữ ng gíờ  tóế t  thíờ
khầẳ ng điụnh sêữ  [đườụ c] bầả ó hóêụ , nhưữ ng gíờ xầế u thíờ cóó  thêể  [biụ]
bầờ i trườ . Nhưng thầêụ t sưụ  truyêần Phầóp Luầê n Cóê ng nầờy, thưụ c
thi sưụ  kiêêụn nầờy, cuữ ng tưó c lầờ  đầụ i biêểu chó nhưữ ng gíờ  chầê n
chíónh cuả ầ móê n Phầóp Luầê n Cóê ng nầờy thíờ chíả lầờ  tóê i; dó đóó  sêữ
khóê ng cóó  ngườờ i thưó  hầi đầê u.

Đệ tử: Quảng Tây muốn thành lập trạm phụ đạo.
Sư phuụ : Cóó  thêể ,  hiêêụn giờờ  chư viụ  cóó  bầó nhiêêu ngườờ i

hóụ c? Hờn 100 ngườờ i. Hầữy đêể  Quầả ng Chầê u hóễ  trờụ  chư viụ,
thầả ó luầêụ n vờó i chư viụ, giuó p chư viụ thiêế t lầêụ p tóể ng trầụ m. Thờờ i
giần [đầắ c  Phầó p] cuả ầ  chư viụ  cóờ n ngầắ n,  cóó  thêể  đêể  Quầảng
Chầê u tầụ m thờờ i quầả n móêụ t quầữ ng [thờờ i giần], tường lầi khi
tưụ  thầê n chư viụ đóêụ c lầêụ p, cóó  thêể  vầờ ó luó c hóầụ t đóêụ ng thíờ chư viụ
lầụ i phầê n khầi rầ.

Băng thu âm của Tổng trạm Phụ đạo
Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh

* * * * * * * * *
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Ghi chú: (ghi chú của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

 ▪ Khí công Hiệp hội: Hiêêụp hóêụ i Khíó Cóê ng.
 ▪ Khí công Khoa nghiên Hội: Hóêụ i Khóầ hóụ c vầờ  Nghiêên cưó u Khíó 

cóê ng.
 ▪ Nghiên cứu Hội: Hóêụ i Nghiêên cưó u.
 ▪ Nhân thể Khoa học Nghiên cứu Hội: Hóêụ i Khóầ hóụ c vầờ  Nghiêên 

cưó u Nhầê n thêể  (thầê n thêể  ngườờ i).
 ▪một hữu tiền bất năng dưỡng Đạo: không có tiền thì không 

thể dưỡng Đạo, tầụm diụch tróng bầờ i nầờy lầờ  có thực mới vực được 
Đạo.
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Ý kiến về Chính Pháp đề cập đến tại Hội
nghị các phụ đạo viên tại Bắc Kinh [1995]

Lý Hồng Chí
2 Tháng Giêng, 1995

Chuó c mườ ng nầă m mờó i!
Diụp nầă m mờó i mầờ  vầễ n chiêêu tầêụ p móụ i ngườờ i tờó i mờả  hóêụ i

[nghiụ], lầần hóêụ i [nghiụ] nầờy khóê ng mờả  khóê ng đườụ c, lầờ  víờ rầế t
nhiêầu hóụ c viêên đầữ  biêế t rầằ ng tóê i sêữ  lầêụ p tưó c đi truyêần cóê ng ờả
ngóầụ i  quóế c.  Dó đóó ,  tróng tíờnh huóế ng thờờ i  giần gầế p gầó p
nầờy, tóê i chiêêu tầêụ p móụ i ngườờ i tờó i, víờ cóó  móêụ t sóế  tíờnh huóế ng
lầờ  nhầế t điụnh phầả i nóó i chó móụ i ngườờ i. Nêếu khóê ng, hiêêụn nầy
đầữ  lóêụ  rầ móêụ t sóế  triêêụu chưó ng, ầả nh hườả ng đêến sưụ  phầó t triêển
lầờnh mầụ nh cuả ầ Đầụ i Phầó p chuó ng tầ.

Trườó c  hêế t  nóó i  móêụ t  chuó t  vêầ  tíờnh  huóế ng  truyêần  thuụ
Phầóp Luầê n Đầụ i Phầó p. Móụ i ngườờ i đêầu biêế t rầằ ng Phầó p Luầê n
Đầụ i Phầó p chuó ng tầ bầêy giờờ  đầữ  cóó  ầả nh hườả ng khầó  lờó n ờả  cầó c
nời trêên tóầờ n quóế c. Hiêêụn nầy cầó c lầữ nh đầụ ó tróng giờó i khíó
cóê ng, vầờ  cóờ n rầế t nhiêầu tóể  chưó c khíó cóê ng cầó c nời, Hóêụ i Khóầ
hóụ c vầờ  Nghiêên cưó u Khíó cóê ng cầó c tíảnh vầờ  thầờ nh phóế  đêầu cóó
cầả m giầó c  thêế  nầờy:  Tầế t  cầả  khíó  cóê ng  [khầó c]  đêầu  đầng  đi
xuóế ng, duy nhầế t Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp nóể i bầêụ t rầ híờnh thêế
đi lêên, ngóầờ i rầ đầng phầó t triêển phi thườờ ng nhầnh chóó ng.
Đầêy lầờ  lờờ i cuả ầ Hóêụ i Khóầ hóụ c vầờ  Nghiêên cưó u Khíó  cóê ng vầờ
cuả ầ  lầữ nh  đầụ ó  vêầ  phường diêêụn  khíó  cóê ng  đầữ  nóó i  vêầ  tíờnh
huóế ng nầờy,  chưó  khóê ng phầả i  bầả n  thầê n  tóê i  nóó i.  Điêầu  nầờy
thuyêế t  minh móêụ t  vầế n đêầ ,  vầế n đêầ  gíờ?  Đầụ i  Phầó p chuó ng tầ
phầó t  triêển  cầờ ng  ngầờy  cầờng  nhầnh,  sóế  ngườờ i  cầờ ng  ngầờy
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cầờ ng đóê ng. Nguyêên nhầê n khiêến phầó t triêển cóó  thêể  nhầnh
chóó ng  như  vầêụ y,  đường  nhiêên  cầần  nhíờn  tườ  hầi  phường
diêêụn: Móêụ t nguyêên nhầên lầờ  cóó  rầế t nhiêầu khíó cóê ng sư lầờ  giầả ,
lầờ  lườ ầ ngườờ i, lầờ  khóê ng giầả ng đầụ ó đưó c, ngườờ i tầ biụ móêụ t lầần
biụ vầờ i lầầ n, quầ thờờ i giần lầê u thíờ ngườờ i tầ cuữ ng minh bầụ ch
rầ, đóó  lầờ  móêụ t phường diêêụn; cóờ n cóó  móêụ t nguyêên nhầê n nưữ ầ,
Phầóp Luầê n Đầụ i Phầó p chuó ng tầ kêể  tườ  khi truyêần rầ, chuó ng
tầ lầờ  cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i hóụ c viêên, cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i xầữ
hóêụ i, khiêến rầế t nhiêầu ngườờ i thầêụ t sưụ  cóó  thêể  nhầêụ n đườụ c lờụ i
íóch,  cuữ ng  khiêến  rầế t  nhiêầu  ngườờ i  thầêụ t  sưụ  quầ  tu  luyêêụn
tróng Đầụ i Phầóp mầờ  cóó  móêụ t lóầụ i tầó c duụ ng thuó c đầểy tóế t bầầ u
phóng thầó i  khóê ng khíó  cuả ầ  xầữ  hóêụ i,  dó đóó ,  [Phầó p nầờy] sêữ
nhầêụ n  đườụ c  hiêêụu  quầả  tóế t  đêụp  như vầêụ y.  Vầêụ y  cuữ ng  lầờ  nóó i
rầằ ng, Phầóp Luầê n Đầụ i Phầóp truyêần bầó  vờó i tóế c đóêụ  rầế t nhầnh,
hiêêụn  nầy  đầữ  đườụ c  đóê ng  đầả ó  quầầ n  chuó ng  nhầêụ n  thưó c,
truyêần đườụ c cầờ ng ngầờy cầờ ng róêụ ng. Nhưng tróng đóó  như
tóê i đầữ  giầả ng, tróng híờnh thêế  rầế t tóế t thíờ chuó ng tầ cuữ ng nhíờn
thầếy nhưữ ng thiêếu sóó t cuả ầ bầả n thầê n chuó ng tầ, điêầu nầờy lầờ
khầẳ ng điụnh. Nhưữ ng phuụ  đầụ ó viêên chuó ng tầ ngóầ i nời đầêy,
cóờ n cóó  rầế t nhiêầu ngườờ i luyêêụn cóê ng chuó ng tầ, cóờ n móêụ t sóế
hóụ c viêên cuữ , lầờ  cóó  cầó ch lầờ m nhiêầu cầó i khầó c rầế t xầ yêêu cầầ u
cuả ầ Đầụ i Phầóp. ỞỞ  móêụ t mưó c đóêụ  nầờ ó đóó  lầờ  đầng phầó  hóầụ i Đầụ i
Phầóp, gầêy móêụ t  lóầụ i  tầó c duụ ng phầó  hóầụ i.  Bờả i  víờ  [móêụ t  khi]
chuó ng tầ lầờ m móêụ t  hóụ c viêên cuữ ng vầêụ y,  lầờ m móêụ t  ngườờ i tu
luyêêụn Phầó p Luầê n Đầụ i Phầóp cuữ ng vầêụ y, nhầế t lầờ  khi lầờ m cóê ng
tầó c phuụ  đầụ ó viêên, thíờ ngườờ i tầ sêữ  khóê ng cói chư viụ lầờ  móêụ t
cầó  nhầên đờn lêả , móêụ t ngườờ i luyêêụn cóê ng bầế t kyờ  nầờ ó đóó . Vóê
luầêụ n chư viụ thưụ c hiêêụn điêầu gíờ, thíờ ngườờ i tầ đêầu xêm chư viụ
như móêụ t ngườờ i luyêêụn Phầóp Luầên Đầụ i Phầó p, đầng đầụ i biêểu
chó híờnh tườụ ng Phầó p Luầên Đầụ i Phầó p; viêêụ c nầờy rầế t quần
tróụ ng. Bờả i víờ cầó c nời tóầờ n quóế c cóó  khóê ng íót ngườờ i đêầu biêế t
rầằ ng Phầó p Luầê n Đầụ i Phầóp lầờ  tóế t, tóế t chíónh lầờ  tóế t ờả  chóễ  ÔÔ ng
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giầả ng  tu  luyêêụn  tầê m  tíónh,  chíả  thầẳ ng  vầờ ó  chóễ  thưụ c  chầế t.
Ngườờ i tu luyêêụn Phầóp Luầê n Đầụ i  Phầó p đêầu cói tróụ ng tầê m
tíónh, dó đóó  ầó nh mầắ t ngườờ i tầ lầờ  chuó  yó  vầờ ó nhưữ ng ngườờ i tu
luyêêụn  Phầóp  Luầê n  Đầụ i  Phầóp  chư viụ,  chuó  yó  nhầế t  cưả  nhầế t
đóêụ ng cuả ầ chư viụ. Hêễ  chư viụ thưụ c thi khóê ng tóế t, thíờ  hóụ  sêữ
chó rầằ ng chư viụ chíả lầờ  dườ ng lầụ i ờả  chóễ  lờờ i nóó i mầờ  thóê i chưó
chưầ hêầ  đưầ vầờ ó hầờnh đóêụ ng thiêế t thưụ c trêên thưụ c têế . Nêếu
chư viụ  nóó i rầế t hầy, mầờ  trêên thưụ c têế  lầụ i khóê ng đườụ c như
thêế , vầêụ y sêữ  gầêy chó ngườờ i tầ cầả m giầó c đóó , tóê i nóó i rầằ ng như
thêế  lầờ  khóê ng tóế t.

Điêầu tóê i vườ ầ giầả ng lầờ  tíờnh huóế ng truyêần cóê ng. Chuó ng
tầ cuữ ng nhíờn thầếy lóầụ i tíờnh huóế ng như vầêụ y, [nêên] cầầ n góụ i
móụ i ngườờ i tờó i mờả  hóêụ i nghiụ nầờy, đóầ ng thờờ i ngầy trườó c khi
rầ ngóầụ i quóế c thíờ tóê i cầầ n phầả i giầảng móêụ t chuó t vầế n đêầ  nầờy
chó chư viụ. Víờ ờả  Bầắ c Kinh sóế  ngườờ i luyêêụn Phầóp Luầê n Đầụ i
Phầóp lầờ  tường đóế i nhiêầu, cóó  ầảnh hườả ng nhầế t điụnh. Tóê i rầ
ngóầụ i quóế c truyêần cóê ng vêầ  thưụ c chầế t cuữ ng gióế ng truyêần
cóê ng ờả  quóế c nóêụ i. Như móụ i ngườờ i biêế t hóê m nầy tóê i đi Đóê ng
Bầắ c, ngầờy mầi đi Tầêy Nầm, ngầờy kiầ đi phíóầ Nầm, sầu đóó
cóờ n đi nời nầờy róầ i đi nời khầó c, chầẳ ng phầả i đêầu lầờ  đi cầó c
nời cuữ ng như thêế? [Rầ ngóầụ i quóế c truyêần cóê ng] cuữ ng lầờ
gióế ng như vầêụ y, chư viụ đi quầnh trầó i đầế t chầẳ ng quầ chíả mầế t
hầi ngầờy. Khóê ng cóó  nóó i rầằ ng tóê i đêến điụầ phường nầờ ó đóó
róầ i sầu víữnh viêễn khóê ng quầy vêầ  nưữ ầ, rầế t nhiêầu ngườờ i lầờ
cóó  lóế i nghíữ như thêế . Cóờ n cóó  móêụ t ngườờ i nóó i: ‘Phên nầờy óê ng
Lyó  Hóầ ng Chíó đi róầ i, tầ bêờn cóó  thêể  xưng đầụ i vường’. Ngườờ i
cóó  lóế i nghíữ kiêểu gíờ cuữ ng cóó  cầả .

Tu luyêêụn Phầó p Luầê n Đầụ i Phầó p chuó ng tầ chíónh lầờ  chuó
tróụ ng tu luyêêụn tầê m tíónh cón ngườờ i, nhầế t cưả  nhầế t đóêụ ng cuả ầ
chư viụ nêếu khóê ng phuờ  hờụ p tiêêu chuầể n ngườờ i tu luyêêụn, thíờ
cầó c  hóụ c  viêên  chuó ng tầ  đêầu  cóó  thêể  đó lườờ ng  rầ.  Nhưng
cuữ ng cóó  móêụ t sóế  ngườờ i, hóụ  khóê ng thêể  tưụ  míờnh nhầêụ n thưó c
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róữ  rầờ ng rầ khuynh hườó ng lêêụ ch lầụ c vầờ  biêểu hiêêụn sầi lầầ m ầếy,
bờả i víờ cóó  rầế t nhiêầu hóụ c viêên mầờ  tầê m chầế p trườó c, tầê m hiêển
thiụ, cầó c lóầụ i tầê m chưầ vưó t bóả  mầờ  tầụ ó thầờ nh [như thêế ]. Móụ i
ngườờ i đêầu biêế t Phầó p nầờy rầế t tóế t, móụ i ngườờ i đêầu biêế t Phầó p
nầờy cóó  thêể  khờả i tầó c duụ ng đóêụ  nhầê n. Vầêụ y thíờ chư viụ hầữy nghíữ
xêm: Phầó p nầờy ÔÔ ng cóó  thêể  đóêụ  nhầên, thíờ tầụ i sầó cóó  thêể  đóêụ
nhầên? Tầụ i sầó cóó  thêể  khiêến cón ngườờ i trờả  nêên tóế t? Điêầu
kiêêụn tiêên quyêế t lầờ  nêếu chư viụ khóê ng muóế n trờả  nêên tóế t thíờ
khóê ng ầi đóêụ  nóể i chư viụ. Mầờ  chư viụ trờả  nêên tóế t, chíả cóó  thêể  lầờ
[trêên  cờ sờả ]  bầả n  thầê n  chư viụ  móng muóế n  trờả  nêên  tóế t.
Nhầế t  cưả  nhầế t  đóêụ ng  cuả ầ  chư  viụ  đêầu  phầả i  phuờ  hờụ p  tiêêu
chuầể n ngườờ i tu luyêêụn chầê n chíónh, đầêy lầờ  vầế n đêầ  hêế t sưó c
nghiêêm tuó c!

Móêụ t sóế  ngườờ i mầờ  lóầụ i tầê m lyó  hiêển thiụ ầếy biêểu hiêêụn rầ
vóê  cuờ ng nóể i róữ , phầó t triêển tiêếp nưữ ầ thíờ sêữ  phầó  hóầụ i Phầóp,
cóờ n gầêy rầ móêụ t lóầụ i nhầêụ n thưó c sầi lầầ m chó nhưữ ng ngườờ i
chưầ tườ ng thầm giầ lờó p hóụ c vầờ  nhưữ ng ngườờ i ờả  điêểm luyêêụn
cóê ng, thầêụ m chíó cóờ n [khiêến hóụ ] đi thêó vầờ  hóầ  đóầ  khóê ng tíảnh
tầó ó lầờ m lóầụ n lung tung cầả .  Tầụ i  đầêy  cóờ n nóó i  đêến vầế n đêầ
trầó ch nhiêêụm cuả ầ phuụ  đầụ ó viêên. Trầó ch nhiêêụm cuả ầ phuụ  đầụ ó
viêên lầờ  phi thườờ ng quần tróụ ng, tóê i nhờó  rầằ ng trườó c khi tóê i
tờó i Quầả ng Chầê u truyêần cóê ng, thíờ đầữ  nóó i móêụ t cầê u: Tóê i bầả ó
cầó c phuụ  đầụ ó viêên, trầó ch nhiêêụm cuả ầ chư viụ khóê ng kêóm hờn
cầó c truụ  tríờ ờả  nhầờ  chuờ ầ. Tầụ i sầó nóó i như vầêụ y? Truyêần cóê ng
lêên tầầ ng thưó  cầó móêụ t cầó ch chầê n chíónh chíónh lầờ  vầế n đêầ  đóêụ
nhầên. Ngườờ i chuyêên tu chầê n chíónh, hóụ  cuữ ng lầờ  ngườờ i tu
luyêêụn chầê n chíónh, chầẳ ng quầ hóụ  lầờ  tu luyêêụn tróng tóê n giầó ó,
mầờ  chuó ng tầ đầụ i đầ sóế  lầờ  tu luyêêụn tróng híờnh thưó c nời xầữ
hóêụ i.  Như thêế ,  móụ i  ngườờ i  đêầu đầữ  lầờ  ngườờ i tu luyêêụn,  móụ i
ngườờ i  cuờ ng nhầu luyêêụn cóê ng,  cuờ ng nhầu giầó lưu, cuờ ng
nhầu đêầ  cầó, vầêụ y [só vờó i] cầó c viụ truụ  tríờ kiầ, tưó c lầờ  nóó i rầằ ng
phuụ  đầụ ó viêên vầờ  truụ  tríờ  cuả ầ nhầờ  chuờ ầ lầờ  cóó  gíờ  khầó c biêêụ t?
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Tóê i nóó i rầằ ng tầụ i thờờ i kyờ  mầụ t phầóp, hóụ c viêên Phầó p Luầê n Đầụ i
Phầóp chuó ng tầ cóó  tầê m tíónh cóờ n cầó hờn hóầờ  thườụ ng. Tóê i
nóó i  rầằ ng  hóụ c  viêên  cuả ầ  tóê i  cóó  tầê m  tíónh  cầó  hờn  hóầờ
thườụ ng, dó đóó  cầó c phuụ  đầụ ó viêên cóờ n phầả i cầó hờn cầó c truụ
tríờ, cầó c phường trườụ ng cuả ầ nhầờ  chuờ ầ, vầêụ y hóả i nhưữ ng phuụ
đầụ ó viêên chuó ng tầ đầữ  đầụ t đườụ c yêêu cầầ u đóó  chầă ng?

Đường nhiêên,  chuó ng tầ hiêêụn nầy ngóầ i  ờả  đầêy vầễ n cóó
nhưữ ng ngườờ i chưầ tườ ng thầm giầ lờó p hóụ c vầờ  nầy lầờ m phuụ
đầụ ó viêên, đầêy lầờ  móêụ t vầế n đêầ . Tuy vầêụ y, tóê i khóê ng hêầ  phầản
đóế i cầó i nầờy, tường lầi chuó ng tầ cuữ ng sêữ  khóê ng thêể  lầờ  tầụ i
cầó c nời tóầờ n quóế c thíờ ngườờ i luyêêụn cóê ng sầu khi thầm giầ
lờó p hóụ c róầ i mờó i cóó  thêể  lầờ m phuụ  đầụ ó viêên. Nhưng, chíónh lầờ
tườ  tiêêu chuầể n đêể  lầờ m móêụ t ngườờ i phuụ  đầụ ó viêên mầờ  xêó t thíờ
chư viụ cóó  phuờ  hờụ p hầy khóê ng? Lyó  giầả i vêầ  Phầóp lầờ  ờả  mưó c
đóêụ  nầờ ó? Thầêụ m chíó  lờờ i nóó i cưả  chíả hóầờ n tóầờ n khóê ng gióế ng
móêụ t ngườờ i tu luyêêụn, khóê ng gióế ng móêụ t ngườờ i tu luyêêụn Đầụ i
Phầóp, kiêểu ngườờ i đóó  lầờ  khóê ng thêể  lầờ m phuụ  đầụ ó viêên. Muụ c
đíóch tu luyêêụn chuó ng tầ đầữ  vóê  cuờ ng minh xầó c —cóó  thêể  tu
luyêêụn lêên tầầ ng thưó  cầó— ờả  cầó c lờó p hóụ c tóê i đầữ  giầả ng rầế t róữ
rầờ ng róầ i. Chư viụ nghíữ xêm, nhưữ ng viụ Chầê n Nhầê n đầắ c Đầụ ó,
hóầăụ c nhưữ ng viụ Phầêụ t vầờ  Bóầ  Tầó t mầờ  Phầêụ t giầ giầả ng, hóụ  như
chư viụ nóó i nhưữ ng lờờ i như thêế  chầă ng? Hóụ  cóó  như chư viụ vờó i
tư tườả ng bầế t thuầầ n như thêế  chầă ng? Lầờ m cầó c viêêụ c lầờ  cuữ ng
như chư viụ lầờ m như thêế  chầă ng? Đường nhiêên, chuó ng tóê i
cuữ ng khóê ng cưó  buóêụ c chư viụ phầả i nhầế t điụnh cóó  yêêu cầầ u cầó,
duờ  sầó chư viụ lầờ  ngườờ i đầng tróng tu luyêêụn, nhưng chư viụ
cóó  nêên  phầả i  nghiêêm  khầắ c  yêêu  cầầ u  bầả n  thầê n  míờnh  hầy
khóê ng?

Hầầ u hêế t hóụ c viêên vầờ  hầầ u hêế t phuụ  đầụ ó viêên đêầu thưụ c
thi rầế t tóế t, lầờ m rầ nhưữ ng cóế ng hiêến rầế t lờó n, rầế t vầế t vầả  tóể
chưó c móụ i ngườờ i hóụ c tầêụ p. Chuó ng tầ đêầu lầờ  tưụ  nguyêêụn tờó i tu
luyêêụn,  cuữ ng khóê ng cóó  ầi  phóng quần chưó c hầy hưó ầ hêụn
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hóầăụ c kiêếm bầó nhiêêu tiêần chó chư viụ. Chuó ng tầ khóê ng cóó
quyêần lưụ c nầờ ó cầả , cuữ ng khóê ng cóó  buóêụ c phầả i lầờ m nghíữầ vuụ
gíờ, cuữ ng khóê ng cóó  trầả  lường ngầầ n nầờ ó. Móụ i ngườờ i đêầu lầờ m
cầó c viêêụ c móêụ t cầó ch tíờnh nguyêêụn, đêầu bầằ ng vầờ ó nhiêêụ t tíờnh
cuả ầ móụ i ngườờ i, vầờ  [bầằ ng] tầế m lóờ ng ầó i móêụ  cuả ầ móụ i ngườờ i
đóế i vờó i Phầó p, mầờ  đầng lầờ m nhưữ ng viêêụ c thêế  nầờy. Vầêụ y thíờ, tầụ i
sầó chuó ng tầ khóê ng thưụ c hiêêụn viêêụ c nầờy chó tóế t? Đường
nhiêên, tóê i vườ ầ giầả ng tờó i nhưữ ng ngườờ i chưầ tườ ng thầm giầ
lờó p hóụ c tầêụ p, tường lầi tóê i sêữ  xêm xêm chuó ng tầ cóó  thêể  tóể
chưó c, chíả chuyêên tóể  chưó c bóầ i dườữ ng điụnh kyờ  chó hóụ c viêên
hóầăụ c phuụ  đầụ ó viêên mờó i, nhầế t điụnh cầần lầờ m như vầêụ y, nêếu
khóê ng thíờ [hóụ ] sêữ  khóê ng thêó kiụp. Cóó  nhưữ ng điụầ phường
khóê ng cóó  móêụ t hóụ c viêên cuữ  nầờ ó, mầờ  vầễ n cầần tóể  chưó c trầụ m
phuụ  đầụ ó, chó nêên cầần phầả i tiêến hầờ nh móêụ t sóế  bóầ i dườữ ng
cầầ n thiêế t chó hóụ . Tầế t nhiêên bóầ i dườữ ng nầờy lầờ  viêêụ c vêầ  sầu,
[giờờ  thíờ] chuó ng tóê i khóê ng quần tầê m chư viụ đầữ  tườ ng thầm
giầ lờó p hóụ c tầêụ p hầy chưầ, tườ  nầy trờả  đi chuó ng tóê i đêầu yêêu
cầầ u tầế t cầả  phuụ  đầụ ó viêên chư viụ  đêầu phầả i  lyó  giầả i thầêụ t  tóế t
Phầóp nầờy. Nhưữ ng ngườờ i đóêụ  tuóể i sung sưó c vầờ  cóó  nầă ng lưụ c
chuó ng tầ, trườ  nhưữ ng ngườờ i cầó tuóể i vầờ  tríó nhờó  khóê ng cóờ n
tóế t, thíờ  đêầu cầầ n phầả i thưả  hóụ c thuóêụ c cuóế n sầó ch nầờy, cóó  lêữ
điêầu tóê i đêầ  rầ lầờ  rầế t cầó, yêêu cầầ u quầó  cầó. Nhưng cóó  rầế t
nhiêầu nời,  rầế t  nhiêầu hóụ c viêên đêầu hóụ c  thuóêụ c  rầế t  nhuầần
nhuyêễn,  ngườờ i  tầ đêến luó c  hóụ c  thíờ  hóầờ n tóầờ n khóê ng cầầ n
sầó ch, đêầu đóụ c thuóêụ c lóờ ng. Vầêụ y thíờ só sầó nh rầ… Quêê  tóê i tuy
ờả  Đóê ng Bầắ c,  nhưng tóê i  thườờ ng xuyêên  ờả  Bầắ c  Kinh,  Bầắ c
Kinh chuó ng tầ lầờ  nời cuả ầ Hóêụ i Nghiêên cưó u, tóê i đầữ  mờả  rầế t
nhiêầu lờó p ờả  đầêy. Cờ sờả  hiêêụn nầy cuả ầ chuó ng tầ lầờ  ờả  đầêy, dó
đóó  tóê i nghíữ rầằ ng, Bầắ c Kinh chuó ng tầ nêên cóó  tầó c duụ ng dầễ n
đầầ u.  Vóế n  díữ  Bầắ c  Kinh vầễ n  lầờ  dầễ n  đầầ u,  nhưng khầắ p nời
tóầờ n quóế c ngườờ i tầ đêầu đầng hóụ c [Phầóp như vầêụ y] róầ i.
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Hóụ c  Phầóp  cóó  nhưữ ng  chóễ  tóế t  gíờ?  Chíónh  lầờ  hóụ c  viêên
chuó ng tầ cóó  vầế n đêầ  gíờ thíờ tưụ  hóụ  giầả i quyêế t. Ngóầờ i rầ cóó  móêụ t
vầế n đêầ , chíónh lầờ  ầi mầờ  muóế n khuầếy đầả ó thiụ phi, thíờ cầó c hóụ c
viêên tưụ  hóụ  phầê n biêêụ t đườụ c rầ, khiêến nhưữ ng kêả  óầi móê n tầờ
đầụ ó, nhưữ ng kêả  thóể i  gióó  quầụ t lưả ầ khóê ng lầờ m nóể i  điêầu gíờ,
khóê ng cóó  thiụ trườờ ng. Tườ  nầy trờả  đi chuó ng tầ cóó  thêể  híờnh
thầờ nh chêế  đóêụ  nầờy: Chư viụ  hêễ  lầờ  tu luyêêụn Phầóp Luầê n Đầụ i
Phầóp, chư viụ hêễ  lầờ  muóế n tu luyêêụn tróng Đầụ i Phầó p chuó ng
tóê i đầêy, thíờ chư viụ nhầế t điụnh phầả i hóụ c Phầóp, chuó ng tóê i lầờ
khóê ng thườ ầ nhầêụ n ầi chíả  luyêêụn đóêụ ng tầó c thóê i. Đầêy khóê ng
phầả i lầờ  cóó  yêêu cầầ u cầó đóế i vờó i chư viụ, bờả i víờ nhưữ ng ngườờ i
đóó  lầờ  phầó  hóầụ i nghiêêm tróụ ng thầnh dầnh cuả ầ Phầó p chuó ng
tầ. Chíónh nhưữ ng ngườờ i chíả  luyêêụn đóêụ ng tầó c mầờ  khóê ng tu
tầê m tíónh, thíờ rầ khóả i cưả ầ sêữ  tưụ  tung tưụ  tầó c, sêữ  muóế n gíờ lầờ m
nầếy, ờả  xầữ  hóêụ i ngườờ i thườờ ng cóờ n lầờ m nhưữ ng thưó  bầế t hầả ó
cóờ n hờn cầả  ngườờ i thườờ ng; tóê i nóó i rầằ ng vầêụ y lầờ  khóê ng đườụ c,
dó đóó  đêầ  xuầế t yêêu cầầ u nầờy.

Víờ chuó ng tầ cóó  móêụ t sóế  hóụ c viêên vầễ n chưầ trườ  bóả  tầê m lyó
hiêển thiụ, [nêên] xuầế t hiêêụn cầó c chuả ng tíờnh huóế ng lóầụ i nầờy, víó
như cóó  ngườờ i cưó  luóê n thíóch hiêển thiụ bầả n thầê n míờnh. ỞỞ  đầêy
tóê i lầờ  nóó i vêầ  phuụ  đầụ ó viêên chuó ng tầ, đầêy lầờ  hóêụ i  nghiụ  cầó c
phuụ  đầụ ó viêên; tóê i  mầờ  nóó i  vêầ  hóụ c viêên chuó ng tầ,  thíờ  hóụ c
viêên chuó ng tầ cuữ ng khóê ng nghê khóê ng thầếy, nêên tóê i lầờ  nóó i
cầó c phuụ  đầụ ó viêên. Khóê ng trườ  bóả  tầê m hiêển thiụ, tróng đóó  tóầ n
tầụ i móêụ t nguyêên nhầê n chuả  yêếu lầờ  rầế t nhiêầu phuụ  đầụ ó viêên
tróng chuó ng tầ cóó  lyó  giầả i cóờ n quầó  kêóm vêầ  Phầó p, hóầờ n tóầờ n
khóê ng bầằ ng móêụ t  hóụ c viêên bíờnh thườờ ng. Mầờ  cóờ n cóó  móêụ t
vầế n đêầ ,  hóụ c viêên đuụ ng phầả i chóễ  khóó  hiêểu khóó  giầả i, [phuụ
đầụ ó viêên] trườó c vóế n khóê ng đóụ c sầó ch, khóê ng hóụ c tầêụ p, hóầăụ c
đóụ c thíờ cuữ ng khóê ng thườờ ng xuyêên, bêờn xuầế t hiêêụn viêêụ c thêế
nầờy: Hóụ  cóó  rầế t nhiêầu vầế n đêầ  khóê ng giầả i đườụ c, bêờn muóế n
hóả i phuụ  đầụ ó viêên. Móêụ t khi hóả i phuụ  đầụ ó viêên, thíờ víờ phuụ  đầụ ó
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viêên chuó ng tầ bầả n thầê n cóờ n cóó  vầế n đêầ  tầê m tíónh… phuụ  đầụ ó
viêên cuữ ng khóê ng đóụ c sầó ch, líữnh hóêụ i vêầ  Phầóp chíả lầờ  quầ lóầ
nưả ầ vờờ i. Cóó  phuụ  đầụ ó viêên bêờn nghíữ: ‘Míờnh mầờ  khóê ng nóó i
đườụ c,  thíờ  sêữ  giầả m uy tíón  cuả ầ  míờnh,  muóế n  tóể  chưó c  móụ i
ngườờ i cuờ ng nhầu luyêêụn cóê ng chó tóế t thíờ cuữ ng khóó  mầờ  tóể
chưó c đườụ c’.  Tầế t  nhiêên muụ c đíóch cóó  thêể  lầờ  muóế n duy hóêụ
Phầóp nầờy —[ê rầằ ng] sêữ  khóó  khầă n khi tóể  chưó c móụ i ngườờ i
luyêêụn [cóê ng]— Dó đóó  cóó  phuụ  đầụ ó viêên đóế i vờó i nhưữ ng vầế n
đêầ  mầờ  tưụ  míờnh cóờ n chưầ róữ  đầữ  dầó m nóó i thuyêế t tuyờ  tiêêụn vầờ
đưầ rầ kêế t luầêụ n, nóó i cưó  như đường nhiêên lầờ  vầêụ y róầ i, hóầăụ c
thêó cầả m giầó c cầả m thuụ  cuả ầ míờnh mầờ  nóó i, trêên thưụ c chầế t
chíónh  lầờ  phầó  hóầụ i  Phầóp,  phầó  hóầụ i  Phầóp  móêụ t  cầó ch  rầế t
nghiêêm tróụ ng.  Trườó c đầêy tóê i  đầữ  giầảng vầế n đêầ  nầờy,  rầằ ng
khóê ng đườụ c duờ ng cầả m giầó c cuả ầ míờnh, duờ ng nhưữ ng gíờ bầả n
thầê n ngóêụ  rầ ờả  tầầ ng thưó  sờả  tầụ i mầờ  giầả i thíóch Phầó p nầờy, vầế n
đêầ  nầờy chầẳ ng phầả i đầữ  róữ  như vầêụ y hầy sầó? Chíónh lầờ  vầế n đêầ
đóó ! Dó vầêụ y móụ i ngườờ i chuó ng tầ nhầế t điụnh phầả i chuó  yó  viêêụ c
nầờy.

Muụ c đíóch cuả ầ móụ i ngườờ i đêầu lầờ  tóế t, lầờ  muóế n duy hóêụ
Phầóp  nầờy.  [Cóó  viụ  nghíữ]  ‘tóê i  khóê ng phầả i  víờ  đêể  đêầ  cầó uy
vóụ ng cầó  nhầê n tóê i, [mầờ  lầờ  nêếu] tóê i khóê ng tóể  chưó c đườụ c móụ i
ngườờ i luyêêụn cóê ng, [thíờ] tóê i lầờ m cóê ng tầó c cuả ầ míờnh khóê ng
tóế t’, cóó  thêể  lầờ  xuầế t phầó t tườ  muụ c đíóch đóó . Nhưng tóê i khuyêên
móụ i ngườờ i nầờy, phường phầó p duy nhầế t giầả i quyêế t vầế n đêầ
đóó ,  cón đườờ ng duy nhầế t,  chíónh lầờ  chư viụ  phầả i  líữnh hóêụ i
Phầóp  nầờy,  phầả i  nhuầầ n  nhuyêễn  Phầó p  nầờy.  Đêến  luó c  nầờ ó
ngườờ i  tầ hóả i  chư viụ,  chư viụ  đêầu nóó i  dưụ ầ trêên Phầó p nầờy,
chíónh lầờ  nóó i vêầ  Phầóp nầờy. Cóờ n như vêầ  cầó c lóầụ i biêểu hiêêụn
cuả ầ cầó c trầụ ng thầó i cóê ng nầăng, thíờ chư viụ cóó  thêể  khóê ng nóó i
chó hóụ . Chư viụ [hầữy] nóó i cầó c lóầụ i cóê ng nầă ng cóó  cầả  hờn vầụ n
híờnh thưó c biêểu hiêêụn, chư viụ bầả ó tóê i lầờ m sầó nóó i chó chư viụ
đườụ c? Chư viụ cóó  cầó c lóầụ i trầụ ng thầó i, trầụ ng thầó i nầờy, trầụ ng
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thầó i kiầ, khi chư viụ tưụ  cói míờnh lầờ  ngườờ i luyêêụn cóê ng, thíờ
chư viụ mầăụ c kêêụ  nóó . Cóó  nhưữ ng trầụ ng thầó i mầờ  chư viụ cầả m thuụ
đườụ c, cóó  nhưữ ng trầụ ng thầó i mầờ  chư viụ chưầ cầả m thuụ  đườụ c
nóó  thíờ đầữ  tróê i quầ róầ i. Cóê ng nầă ng cóó  hờn vầụ n lóầụ i, chuó ng ờả
tróng thầê n thêể  hêễ  chuyêển đóêụ ng thíờ sêữ  cóó  cầả m giầó c. Tróng
nhưữ ng  cóê ng  đóó  cóờ n  hầờ m  chưó ầ  điêêụn  rầế t  mầụ nh,  tườ  rầế t
mầụ nh, cóờ n cóó  móêụ t sóế  nhưữ ng thưó  khầó c, hêễ  chuó ng chuyêển
đóêụ ng thíờ  chư viụ sêữ  cóó  cầả m thuụ , đêầu rầế t mầễ n cầả m. Nóó i vêầ
cầó c lóầụ i trầụ ng thầó i cuả ầ chư viụ, thíờ cóờ n cóó  cầó c lóầụ i thêể  sinh
mêêụnh mầờ  chư viụ  diêễn luyêêụn rầ, vầêụ y thíờ  chư viụ  giầả i thíóch
nhưữ ng viêêụ c đóó  chó hóụ  thêế  nầờ ó, vêầ  nhưữ ng viêêụ c nầờy thíờ chư
viụ cóó  thêể  khóê ng cầầ n giầả i thíóch chó hóụ , chư viụ  cóó  thêể  nóó i
nhưữ ng cầó i  đóó  tầế t  cầả  đêầu lầờ  phầả n ưó ng bíờnh thườờ ng, hờn
nưữ ầ đêầu lầờ  hầả ó sưụ . Nêếu lyó  giầả i thầế u vêầ  Phầóp, chuó ng tầ cóó
thêể  chiêểu thêó Phầó p mầờ  nóó i.  Chư viụ  tườ  trườó c  vầễ n luóê n
móng muóế n duy hóêụ  Phầóp nầờy, muóế n giầả i thíóch nhiêầu hờn
móêụ t chuó t chó móụ i ngườờ i, nhưng ê rầằ ng móụ i ngườờ i líữnh hóêụ i
khóê ng đườụ c tóế t,  mầờ  nguyêên nhầê n chuả  yêếu chíónh lầờ  líữnh
hóêụ i cuả ầ chuó ng tầ vêầ  Phầóp khóê ng đườụ c sầê u sầắ c, nêên khóê ng
nóó i  rầ chó ngườờ i  tầ đườụ c,  nóó i  khóê ng đườụ c thíờ  tưụ  míờnh
cuữ ng ngầụ i mầế t mầăụ t, nêên bêờn nóó i như thêể  lầờ  đường nhiêên
vầêụ y, đóó  chầẳ ng phầả i nghiêêm tróụ ng phầó  hóầụ i Phầó p hầy sầó?

Tầê m hiêển thiụ  ầếy nêếu phầó t triêển tiêếp, nóó  sêữ  lầờ m tầă ng
thêêm truy cầầ u cầó  nhầê n vêầ  dầnh lờụ i, bờả i víờ nguyêên vóế n nóó
chíónh lầờ  tườ  đóó ,  [vóế n lầờ  tườ ] truy cầầ u dầnh lờụ i. Phầó t triêển
tiêếp nưữ ầ thíờ sêữ  lêên cầầ m đầầ u, sêữ  xưng đầụ i vường; [sêữ  nóó i]
‘Cầó c viụ đêầu phầả i nghê tóê i! Ngầy cầả  Lyó  Hóầ ng Chíó lầờ m viêêụ c gíờ
cuữ ng phầả i nghê thêó tóê i’. Duờ  sầó thíờ hóụ c viêên cuữ ng khóê ng
biêế t, chó nêên hóụ  cưó  nóó i thêế . Khóê ng chườ ng cóờ n bầả ó rầằ ng Lyó
Hóầ ng Chíó  lầờ  mầ! Rầằ ng chíả cóó  hóụ  mờó i lầờ  quyêế t điụnh. Hiêêụn
nầy chuó ng tầ chầẳ ng phầả i đầng cóó  móêụ t ngườờ i như thêế  sầó!
Vầế n đêầ  nầờy biêểu hiêêụn rầ phi thườờ ng nghiêêm tróụ ng; tróng
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Phầóp nầờy cuả ầ chuó ng tầ, tróng cầó c phuụ  đầụ ó viêên cuả ầ chuó ng
tầ đầng ngóầ i đầêy hóê m nầy, ờả  nời Bầắ c Kinh chuó ng tầ đầêy
thíờ  sưụ  viêêụ c  như vầêụ y  lêữ  rầ  khóê ng nêên  tầó i  hiêêụn  lầần  nưữ ầ;
nhưng mầờ  nóó  vầễ n xuầế t hiêêụn. Điêầu đóó  nóó i lêên rầằ ng lyó  giầả i
cuả ầ chuó ng tầ vêầ  Phầó p lầờ  ờả  mưó c đóêụ  rầế t kêóm, chó nêên cóó
móêụ t vầờ i cầó  nhầê n đầữ  rầế t quầó  đầó ng róầ i, chầẳ ng cóờ n rầ sầó cầả ,
mầờ  cóó  nhưữ ng  ngườờ i  vầễ n  muờ  quầó ng  suờ ng  bầó i  hóụ .  Vờó i
nhưữ ng chuyêêụn như thêế  nầờy thíờ chuó ng tầ lầờ  nhầắ m vầờ ó sưụ
viêêụ c [đêể  giầả i quyêế t] chưó  khóê ng phầả i nhầắ m vầờ ó cầó  nhầê n,
[tóê i] chíả lầờ  nóó i rầ viêêụ c nầờy, móụ i ngườờ i phầả i hêế t sưó c chuó  yó
vầế n đêầ  nầờy.

Cóờ n móêụ t  tíờnh huóế ng cóó  phầả n ầó nh rầ tróng phuụ  đầụ ó
viêên chuó ng tầ, chíónh lầờ  móêụ t lóầụ i tầê m lầờ m viêêụ c. Điêầu nầờy
chưầ tườ ng  cóó  tróng liụch  sưả ,  chíả  lầờ  chuó ng  tầ  tróng tíờnh
huóế ng đầăụ c thuờ  hóê m nầy mờó i xuầế t hiêêụn, vầờ ó thờờ i kyờ  đầăụ c
thuờ  cuả ầ  liụch  sưả  mờó i  xuầế t  hiêêụn.  Tầụ i  sầó  xuầế t  hiêêụn  tíờnh
huóế ng nầờy?  Tróng liụch sưả ,  ngườờ i  Trung Quóế c  chuó ng tầ
hóầăụ c ờả  cầó c điụầ phường khầó c trêên thêế  giờó i cuữ ng thêế , đêầu lầờ
lầếy giầ đíờnh lầờ m trung tầê m; nhưng ngườờ i  hiêêụn đầụ i,  đầăụ c
biêêụ t lầờ  ngườờ i Trung Quóế c chuó ng tầ, bầả n thầê n ầi cuữ ng cóó
cóê ng tầó c, lầờ m cóê ng viêêụ c suóế t đờờ i, nêếu chầẳ ng cóó  cóê ng viêêụ c
đêể  lầờ m thíờ  khi đóó  tinh thầầ n suy suụ p. Xuầế t hiêêụn lóầụ i tíờnh
huóế ng như thêế , dó đóó  bêờn cói Phầó p Luầê n Đầụ i Phầó p chuó ng
tầ thầờ nh móêụ t lóầụ i sưụ  nghiêêụp đêể  mầờ  lầờ m, cóó  rầế t nhiêầu phuụ
đầụ ó viêên lầờ  mầng lóầụ i  tầê m thầó i  nầờy.  Hóụ  cuữ ng cầả m thầếy
điêầu tóế t đêụp cuả ầ Phầóp —nêếu khóê ng thíờ đầữ  khóê ng lầờ m như
vầêụ y,  tiêần  đêầ  chầắ c  chầắ n  lầờ  như thêế—  hóụ  biêế t  đóó  lầờ  tóế t.
Nhưng khóê ng [đêể  tầê m vầờ ó]  lầờ m sầó đêể  míờnh hóụ c  Phầóp
chó tóế t, nhầêụ n thưó c Phầó p chó tóế t, đêầ  cầó bầả n thầê n như thêế
nầờ ó tróng Phầóp,  mầờ  hóụ  óê m giưữ  móêụ t  lóầụ i  tầê m lầờ m viêêụ c.
‘Míờnh đầữ  cầó tuóể i thêế  nầờy róầ i’, ‘hiêêụn nầy đầữ  nghíả hưu róầ i’,
hóầăụ c ‘míờnh sầắ p nghíả hưu róầ i, khóê ng cóó  viêêụ c gíờ lầờ m, nhầê n
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diụp nầờy tíờm móêụ t chuó t viêêụ c lầờ m mờó i tóế t, mầờ  cóê ng nầờy tóế t
đêụp như thêế ’, hóụ  lầờ  mầng lóầụ i tầê m ầếy. Móụ i ngườờ i hầữy nghíữ
xêm, lóế i  nghíữ  ầếy cầó ch xầ phầả i  đêến mườờ i  vầụ n tầó m nghíờn
dầăụ m só vờó i yêêu cầầ u cuả ầ Phầó p chuó ng tầ. Chuó ng tầ lầờ  phầả i
cóó  trầó ch  nhiêêụm  vờó i  Phầóp,  chưó  [đầêy]  khóê ng  phầả i  lầờ  cóó
trầó ch nhiêêụm vờó i  tầê m tíờnh cầả m thuụ  cầó  nhầê n cuả ầ chư viụ.
Chư viụ  cầả m thầếy  chư viụ  khóê ng viêêụ c  gíờ  lầờ m,  tróế ng vầắ ng
khóê ng chóễ  dưụ ầ, muóế n tíờm chuó t viêêụ c đêể  lầờ m, [nhưng] đầêy
khóê ng phầả i như thêế , đóó  lầờ  móêụ t vầế n đêầ  rầế t nóể i cóêụ m, [duy]
tríờ lóầụ i tư tườả ng nầờ ó đóế i đầữ i vờó i Phầóp, đóó  lầờ  móêụ t vầế n đêầ
rầế t nghiêêm tuó c!

Móêụ t  ngườờ i  tu  luyêêụn,  khi  móêụ t  ngườờ i  chầê n  chíónh  tu
luyêêụn lêên tầầ ng thưó  cầó, thíờ chíónh lầờ  vầế n đêầ  đóêụ  nhầê n đóêụ  kyả.
Chư viụ khóê ng đầụ t thêó yêêu cầầ u tư tườả ng ầếy, thíờ chư viụ sêữ
khóê ng lầờ m tóế t cóê ng tầó c nầờy đườụ c đầê u, chầẳ ng phầả i lầờ  vầêụ y
sầó? Tóê i  nhầế n mầụ nh móêụ t  lầần nưữ ầ,  vầờ  cầó c nời trêên tóầờ n
quóế c tóê i đêầu giầả ng vầế n đêầ  nầờy, chuó ng tầ khóê ng đườụ c cói
đầêy lầờ  móêụ t đờn viụ  [cóê ng tầó c], móêụ t  thưụ c thêể  kinh dóầnh,
hóầăụ c  móêụ t  đờn  viụ  sưụ  nghiêêụp  xíó  nghiêêụp  đêể  mầờ  lầờ m.  Tóê i
thườờ ng  dầễ n  víó  duụ :  Thíóch  Cầ  Mầê u  Ni  thờờ i  nhưữ ng  nầă m
truyêần Phầóp, víờ ê rầằ ng ngườờ i tầ sêữ  lóụ t vầờ ó chuả ng lóầụ i híờnh
thưó c  đóó  —bầếy  giờờ  cóờ n  chưầ cóó  đóêụ ng  chầụ m tờó i  vầế n  đêầ
[tầê m lầờ m viêêụ c] nầờy, chíả lầờ  truy cầầ u liêên quần tờó i dầnh vầờ
lờụ i— Thíóch Cầ Mầê u Ni bầả ó cầó c viụ đêầu đóầụ n tuyêêụ t vờó i nóó ,
ÔÔ ng dầễ n cầó c viụ  vầờ ó nuó i sầê u rườ ng giầờ ,  tờó i tu luyêêụn tróng
sờn đóêụ ng, khóê ng đêể  chó cầó c viụ  cóó  gíờ  hêế t,  đóầụ n tuyêêụ t  vêầ
mầăụ t vầêụ t  chầế t,  diêêụ t sầụ ch hêế t cầó c lóầụ i tầê m chầếp trườó c cuả ầ
cón ngườờ i, cầó c chầế p trườó c vêầ  dầnh lờụ i. Nhưng chuó ng tầ
vầễ n  lầờ  tróng xầữ  hóêụ i  ngườờ i  thườờ ng,  móụ i  ngườờ i  đầng tu
luyêêụn tầụ i xầữ  hóêụ i ngườờ i thườờ ng, đêầu tu móêụ t cầó ch tưụ  giầó c. Kyờ
thưụ c tầụ i đầêy tóê i khóê ng cóó  chuó t nầờ ó hầờ m nghíữầ phêê  bíờnh
móụ i ngườờ i, chíả  lầờ  víờ  đêể  cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i tu luyêêụn cuả ầ
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móụ i ngườờ i, chíả róữ  rầ chó chư viụ nhưữ ng chườó ng ngầụ i ầảnh
hườả ng nghiêêm tróụ ng đêến tu luyêêụn lêên tầầ ng thưó  cầó. Mầờ
chuó ng tầ đầữ  lầờ  ngườờ i phuụ  đầụ ó viêên, chuó ng tầ cóó  bầế t kêể  vầế n
đêầ  gíờ, nghíữầ lầờ  chư viụ lầờ m khóê ng đườụ c tóế t, thíờ cóó  thêể  móêụ t
lóê  ngườờ i [hóụ c viêên] sêữ  đêầu biụ  chư viụ  dầễ n dầắ t hóả ng mầế t.
Nêếu móêụ t lóê  ngườờ i đóó  đêầu biụ chư viụ lầờ m hóả ng, thíờ bầả n thầê n
[chư viụ] thêế  nầờ ó thíờ chưầ nóó i, mầờ  chư viụ đầữ  cóó  thêể  huyả  mầế t
cầả  móêụ t lóê  ngườờ i róầ i! Tóê i thườờ ng hầy nóó i vêầ  vầế n đêầ  nầờy, vêầ
cầó i tầê m lầờ m viêêụ c nầờy. Đường nhiêên nóó  cóó  chóễ  tóế t cuả ầ nóó ,
[nêên] chuó ng tầ cầầ n cầên bầằ ng chó đuó ng đầắ n quần hêêụ  nầờy.
Móụ i ngườờ i nêếu khóê ng cóó  tầê m lầờ m viêêụ c nầờy, khóê ng ầi muóế n
lầờ m phuụ  đầụ ó viêên, thêế  thíờ  tóê i nóó i rầằ ng sêữ  khóê ng thêể  nầờ ó
triêển khầi tóế t cầó c viêêụ c cuả ầ chuó ng tầ đườụ c. Móụ i ngườờ i đêầu
cầầ n cóó  nhiêêụ t  tíờnh muóế n lầờ m cóê ng viêêụ c  nầờy,  nhưng xuầế t
phầó t điêểm nhầế t điụnh phầả i lầờ  víờ Phầó p. Lầờ  đêể  cầó c hóụ c viêên
đầắ c  Phầóp,  hóầ ng dường Phầóp,  đóêụ  nhầê n,  [chưó ]  xuầế t  phầó t
điêểm khóê ng thêể  víờ  đêể  ‘tóê i  cầần lầờ m chuó t viêêụ c nầờ ó đóó ’.  Vêầ
điêầu nầờy tóê i nghíữ rầằ ng chuó ng tầ thưụ c hiêêụn lầờ  cóờ n thiêếu sóó t,
chuó ng tầ cầầ n cầê n nhầắ c kyữ  hờn vêầ  nhưữ ng viêêụ c nầờy.

Tườ  nầy vêầ  sầu phuụ  đầụ ó viêên chuó ng tầ nhầế t điụnh phầả i
hóụ c nhuầầ n nhuyêễn Phầó p nầờy, thíờ tóê i nghíữ rầằ ng nhưữ ng vầế n
đêầ  nầờy cóó  thêể  giầả i quyêế t, kêể  cầả  nhưữ ng ầi chưầ thầm giầ
lờó p hóụ c cuữ ng nhầế t điụnh phầả i hóụ c nhuầầ n nhuyêễn Phầóp nầờy,
chó nêên, tiêêu chuầể n cuả ầ chuó ng tầ đóế i vờó i cầó c phuụ  đầụ ó viêên
cuữ ng  lầờ  cầó.  Cóó  ngườờ i  lầờ  bầằ ng  vầờ ó  cầả m  tíờnh  cầó  nhầê n,
‘chuó ng tóê i  quần hêêụ  tóế t,  trườó c hầi chuó ng tóê i  quần hêêụ  tóế t
lầắ m’, bêờn kêóó viụ kiầ lầờ m phuụ  đầụ ó viêên; [chư viụ] khóê ng thêể
đóế i  đầữ i  vầế n đêầ  nầờy  như vầêụ y.  Nhầế t  điụnh lầờ  [chóụ n tróng]
chuó ng tầ ầi hóụ c đườụ c tóế t, ầi tu luyêêụn đườụ c tóế t, thíờ tờó i lầờ m
cóê ng tầó c nầờy, tầụ i đầêy tóê i cóó  thêể  lầờ  cóó  yêêu cầầ u cầó đóế i vờó i
móụ i  ngườờ i.  Tóê i  biêế t  trầụ ng  thầó i  [cuả ầ  chư  viụ]  dườó i  kiầ,
nhưng tóê i nghíữ rầằ ng duờ  sầó thíờ chuó ng tầ lầờ  Bầắ c Kinh, Hóêụ i
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Nghiêên cưó u Phầó p Luầê n Đầụ i Phầó p chuó ng tầ cuữ ng ờả  nời đầêy,
trung tầê m cuữ ng lầờ  tầụ i đầêy, tóê i nóó i rầằ ng nời đầêy lầờ  khóê ng
lầờ m đườụ c tóế t thíờ sêữ  ầảnh hườả ng cầó c điụầ phường khầó c.

[Tóê i] khóê ng điụnh nóó i nhiêầu lầắ m, lầờ  víờ róế t cuóêụ c thíờ đầêy
cuữ ng lầờ  nhưữ ng thiêếu sóó t. Duờ  rầằ ng tóê i khóê ng phêê  bíờnh móụ i
ngườờ i, [nhưng] nóó i lầờ  nhầắ m vầờ ó chóễ  thiêếu sóó t. Nhưữ ng hóêụ i
nghiụ thêế  nầờy khóê ng yêêu cầầ u ngườờ i khầó c thầm giầ, cuữ ng lầờ
ê rầằ ng sêữ  ầảnh hườả ng cóê ng tầó c cuả ầ chư viụ  hóê m nầy, chó
nêên khóê ng đêể  ngườờ i khầó c thầm giầ, chíả  đêể  cầó c phuụ  đầụ ó
viêên chuó ng tầ thầm giầ. Tóê i  cầả m thầếy cầó c phuụ  đầụ ó viêên
chuó ng tầ cóó  thêể  lầờ m gường, lầờ m cóê ng viêêụ c  nầờy chó tóế t,
[thíờ]  kiêến  thiêế t  cóê ng phầó i  chuó ng tầ,  sưụ  phầó t  triêển  bíờnh
thườờ ng sầu nầờy, tóê i nghíữ rầằ ng sêữ  khóê ng thầờ nh vầế n đêầ .

Cóờ n  cóó  móêụ t  lóầụ i  tin  đóầ n,  nóó i  rầằ ng  Lyó  Hóầ ng  Chíó  rầ
ngóầụ i quóế c, cóó  thêể  sêữ  khóê ng trờả  lầụ i nưữ ầ. Ngườờ i nóó i nhưữ ng
lờờ i  nầờy  chíónh  lầờ  cói  tóê i  như  móêụ t  ngườờ i  thườờ ng  bíờnh
thườờ ng.  [Kiêểu như] tóê i  rầ  ngóầụ i  quóế c,  tờó i  đóó  lầờ m cóê ng
kiêếm chuó t tiêần róầ i trờả  lầụ i, hóầăụ c điụnh cư lầụ i đóó . Nhưng tóê i
đầê u phầả i ngườờ i như thêế . Móụ i ngườờ i biêế t tóê i cóó  ngườờ i thầê n
thíóch ờả  ngóầụ i quóế c, tóê i tuyờ  yó  luó c nầờ ó rầ ngóầụ i quóế c cuữ ng
đườụ c, điêầu kiêêụn sinh hóầụ t lầờ  tóế t hờn só vờó i đầêy. Nhưng tóê i
khóê ng truy cầầ u nhưữ ng cầó i  đóó ,  nhưữ ng thưó  dầnh lờụ i  hầy
hườả ng thuụ  ầếy thíờ tóê i khóê ng truy cầầ u; nhưữ ng thưó  đóó  hóầờ n
tóầờ n vóê  duụ ng vờó i tóê i. Nhưng phóờ ng trầó nh móêụ t sóế  ngườờ i
khóê ng biêế t, phóờ ng trầó nh móêụ t sóế  ngườờ i sêữ  cóó  lóế i nghíữ đóó ,
tróng tíờnh huóế ng tóê i khóê ng cóó  mầăụ t, cóó  thêể  cóó  móêụ t sóế  nời
xuầế t  hiêêụn  vầế n  đêầ  nầờy.  Đêể  chíả  đầụ ó  tu  luyêêụn,  tróng  tíờnh
huóế ng tóê i khóê ng cóó  mầăụ t, thíờ hêế t thầảy móụ i viêêụ c đêầu dó Hóêụ i
Nghiêên  cưó u  cuả ầ  Phầóp  Luầê n  Cóê ng  chuó ng  tầ  thóế ng  nhầế t
đưó ng rầ  quyêế t  điụnh,  thóế ng  nhầế t  dầễ n  dầắ t  móụ i  ngườờ i  tu
luyêêụn. Trườó c nầy hêế t thầảy cầó c quyêế t điụnh cuả ầ Hóêụ i Nghiêên
cưó u đêầu đầữ  quầ tóê i đóầ ng yó, duờ  rầằ ng tóê i đầng ờả  điụầ phường
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nầờ ó,  hóụ  lầờ m rầ quyêế t  điụnh gíờ  cuữ ng đêầu thóê ng quầ điêêụn
thóầụ i  hóầăụ c  fầx liêên hêêụ  vờó i  tóê i  róầ i  sầu đóó  hóụ  mờó i  quyêế t
điụnh. Cóờ n móêụ t điêểm nưữ ầ, tóê i cuữ ng giầảng chó hóụ  róầ i, rầằ ng
đầêy  cuữ ng  lầờ  móêụ t  khầả ó  nghiêêụm  đóế i  vờó i  bầả n  thầê n  Hóêụ i
Nghiêên cưó u. Xêm xêm tróng tíờnh huóế ng tóê i khóê ng cóó  mầăụ t,
thíờ viêêụ c dầễ n dầắ t móụ i ngườờ i lầờ m đườụ c tóế t hầy khóê ng tóế t, đóó
cuữ ng lầờ  khầả ó nghiêêụm đóế i vờó i hóụ . Nhưng tóê i nghíữ rầằ ng điêầu
nầờy khóê ng thầờ nh vầế n đêầ , bờả i víờ nhưữ ng ngườờ i thêó bêên tóê i
móêụ t  thờờ i  giần lầê u thíờ  đóế i  vờó i  cầó ch lầờ m cuả ầ tóê i,  đóế i  vờó i
nhưữ ng gíờ tóê i muóế n lầờ m, đóế i vờó i cầầ n lầờ m nhưữ ng gíờ vêầ  chíảnh
thêể  viêêụ c phóể  cầêụ p Phầó p, thíờ hóụ  cuữ ng khầó  lầờ  hiêểu róữ . Dó vầêụ y
tầụ i  đầêy [tóê i] chíả  rầ móêụ t  cầó ch minh xầó c rầằ ng: Tróng tíờnh
huóế ng  tóê i  khóê ng  cóó  mầăụ t,  thíờ  Hóêụ i  Nghiêên  cưó u  đưó ng  rầ
quyêế t điụnh, cầó c trầụ m phuụ  đầụ ó cầó c nời tóầờ n quóế c chuó ng tầ
đêầu cầầ n nghê thêó vầờ  chầế p hầờ nh. Lầờ m ngườờ i phuụ  đầụ ó viêên
thíờ cuữ ng phầả i nghiêêm tuó c cóó  trầó ch nhiêêụm nầờy.

‘Phuụ  đầụ ó viêên’, tóê i xóầy trờả  lầụ i mầờ  nóó i, rầế t nhiêầu ngườờ i
chuó ng tầ cói đóó  như móêụ t lóầụ i dầnh hiêêụu. Chuó ng tóê i khóê ng
hêầ  bầả ó móụ i ngườờ i lầờ m rầ lóầụ i chưó c viụ hầy chưó c vuụ  gíờ nời
ngườờ i thườờ ng, chíónh lầờ  trầó nh nhưữ ng cầó i đóó , phuụ  đầụ ó viêên
vóế n khóê ng phầả i quần chưó c gíờ. Lầụ i nóó i, chư viụ nêếu cóó  thầó i
đóêụ  quần cầó ch trườó c móụ i ngườờ i ờả  nời luyêêụn cóê ng, vầờ  ngườờ i
tầ quầy đi mầăụ c kêêụ  chư viụ, thíờ  chư viụ cuữ ng khóê ng cóó  cầó ch
nầờ ó. Chư viụ nêếu vầễ n xưả  lyó  khóê ng khêóó, [hóụ  bêờn nghíữ] ‘tầ
khóê ng tờó i luyêêụn nưữ ầ đườụ c chưầ’. Chó nêên chuó ng tầ khóê ng
cóó  quyêần lưụ c gíờ, móụ i ngườờ i đêầu bầằ ng vầờ ó nhiêêụ t tíờnh mầờ  tưụ
nguyêêụn lầờ m viêêụ c nầờy, cuữ ng lầờ  lầờ m điêầu tóế t chó ngườờ i khầó c.
Víờ thêế  chuó ng tầ cầầ n chuó  yó  hờn vêầ  phường phầó p cóê ng tầó c:
đầữ  khóê ng phầả i lầờ  quyêần lưụ c gíờ, khóê ng phầả i chưó c viụ gíờ, tóê i
nghíữ rầằ ng cầó c phuụ  đầụ ó viêên đêầu cóó  thêể  đườụ c thầy đóể i tuyờ
thờờ i tuyờ  nời. Khóê ng đườụ c chầế p trườó c vầờ ó nhưữ ng cầó i đóó ,
‘bầả ó tóê i  lầờ m phuụ  đầụ ó viêên thíờ  tóê i  lầờ m, cóờ n khóê ng đêể  tóê i
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lầờ m phuụ  đầụ ó viêên thíờ  tóê i lầờ m móêụ t  ngườờ i luyêêụn cóê ng hêế t
sưó c bíờnh thườờ ng vầờ  luyêêụn cuờ ng móụ i ngườờ i’. Kyờ  thưụ c, phuụ
đầụ ó viêên ầếy lầờ  tíờnh nguyêêụn,  chưó  khóê ng phầả i  chó chư viụ
lầờ m phuụ  đầụ ó viêên thíờ [nghíữầ lầờ ] chư viụ tu thầờ nh! Khóê ng hêầ
như vầêụ y, chầẳ ng quầ lầờ  víờ ngườờ i khầó c mầờ  cóế ng hiêến nhiêầu
hờn, mầờ  chiụu móêụ t sóế  mầ nầụ n, gầó nh vầó c móêụ t sóế  cóê ng tầó c.
Dó đóó  rầế t nhiêầu điụầ phường xuầế t hiêêụn tíờnh huóế ng nầờy, sầu
khi bầả ó thầy phuụ  đầụ ó viêên bêờn tiêêu cưụ c khóê ng chiụu, thầêụ m
chíó cóó  ngườờ i cóờ n lóê i kêóó bêờ  phầó i; tóê i nghíữ rầằ ng nhưữ ng viêêụ c
nầờy lêữ  rầ khóê ng nêên xuầế t hiêêụn tróng Phầóp Luầê n Đầụ i Phầó p.
Ngườờ i tu luyêêụn cóó  thêể  lầờ m rầ nhưữ ng chuyêêụn đóó  sầó? Tóê i
bêờn nóó i rầằ ng cầó c phuụ  đầụ ó viêên chuó ng tầ, chuó ng tầ chíónh lầờ
đầng nóó i  vêầ  cầó c viêêụ c ờả  tầầ ng thưó  nầờy, nhưữ ng viêêụ c đóó  thíờ
đườ ng cói chuó ng rầế t nầăụ ng, nhầế t điụnh đườ ng quầó  xêm tróụ ng.

Tuy  nhiêên,  đóế i  vờó i  nhưữ ng  ngườờ i  thầêụ t  sưụ  phầó  hóầụ i
Phầóp chuó ng tầ, mầăụ c kêêụ  hóụ  lầờ  ầi, hêễ  xuầế t hiêêụn ầi thíờ chuó ng
tầ liêần thầy ngườờ i đóó ; lầờ  víờ chuó ng tầ khóê ng cóó  yêêu cầầ u gíờ
đóế i vờó i cầó c hóụ c viêên, cầó c viụ muóế n hóụ c thíờ cầó c viụ hóụ c, cầó c viụ
khóê ng muóế n hóụ c thíờ cuữ ng khóê ng cóó  cầó ch nầờ ó. Nhưng cầó c
viụ  đầữ  hóụ c  thíờ  chuó ng tóê i  cầầ n  cóó  trầó ch nhiêêụm vờó i  cầó c  viụ,
chuó ng tóê i cầần giầả ng chó cầó c viụ. Nhưng nêếu [đóế i vờó i] phuụ
đầụ ó viêên thíờ khóê ng vầêụ y đườụ c, chư viụ mầờ  lầờ m khóê ng tóế t thíờ
sêữ  ầả nh hườả ng cầả  móêụ t lóê , sêữ  cần nhiêễu ngườờ i khầó c. Dó đóó
chuó ng tầ mầờ  thầếy ầi lầờ m nhưữ ng thưó  óầi móê n tầờ  đầụ ó, thíờ
thầếy ngườờ i nầờ ó liêần gầụ t bóả  ngườờ i ầếy. Tầụ i  đầêy [tóê i] triụnh
tróụ ng nêêu rầ vờó i móụ i ngườờ i: Móêụ t hóụ c viêên tầụ i điêểm luyêêụn
cóê ng ờả  cóê ng viêên Tưó  Quyó  Thầnh, cóó  móêụ t đóầụ n thờờ i giần
hầờ nh xưả  khóê ng rầ sầó cầả ,  đêến bầêy  giờờ  vầễ n khóê ng thườ ầ
nhầêụ n sầi lầầ m cuả ầ ầnh tầ; mầờ  chuó ng tầ cuữ ng khóê ng cầầ n ầnh
tầ thườ ầ nhầêụ n sầi lầầ m. Ấnh tầ nêên phầả i tưụ  míờnh chíảnh lầụ i
chó đuó ng nhưữ ng viêêụ c  nầờy,  nhưng ầnh tầ khóê ng cóó  biêểu
hiêêụn gíờ hêế t, hờn nưữ ầ nghê nóó i rầằ ng cóờ n gầêy ầảnh hườả ng rầế t
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khóê ng tóế t. Bầế t kêể  ầnh tầ đóế i vờó i tóê i thêế  nầờ ó, trêên bêầ  mầăụ t
đóế i vờó i tóê i như thêế  nầờ ó, cuữ ng như đầằ ng sầu lưng đóế i vờó i
tóê i rầ sầó, nêếu ầnh tầ ầả nh hườả ng Phầóp nầờy, thíờ khóê ng thêể
lầờ m tiêếp phuụ  đầụ ó viêên đườụ c nưữ ầ. Chầẳ ng hầụ n cóó  ngườờ i nóó i:
‘tầ chíónh lầờ  Phầêụ t  róầ i’,  ‘tầ lầờ  viụ  nầờ ó đóó  tờó i  cóữ i  nầờy’,  ‘Phầóp
Luầê n cuả ầ  tầ lờó n như ngóê i  nhầờ ’,  hóầăụ c  ‘tầ cóờ n hờn cầả  Lyó
Hóầ ng Chíó’. Ấnh tầ nóó i gíờ cuữ ng đườụ c thóê i, tóê i mầăụ c kêêụ  ầnh tầ;
nhưng khóê ng phuờ  hờụ p vờó i tiêêu chuầển phuụ  đầụ ó viêên Phầó p
Luầê n Đầụ i Phầó p thíờ  khóê ng đườụ c, chuó ng tầ chó ầnh xuóế ng
thóê i. Sầu nầờy tóế t hờn lêên, cóó  khi lầụ i đêể  ầnh tầ lầờ m trầụ m
trườả ng.  Chuó ng  tầ  cuữ ng  đườ ng  nhíờn  ngườờ i  cóế  điụnh  mầữ i,
chíónh lầờ  vầế n đêầ  nầờy. Tầụ i đầêy khóê ng phầả i cóó  yó  phêê  bíờnh ầi,
hầy chíả  tríóch ầi.  Chuó ng tầ lầờ  nhầắ m vầờ ó  viêêụ c  chưó  khóê ng
nhầắ m vầờ ó ngườờ i,  nêên đưầ víó  duụ  nầờy rầ.  Chưầ cóó  chíả  rầ
ngườờ i khầó c; hóả i cóó  ầi lầờ m lóầụ i viêêụ c nầờy hầy khóê ng? Cuữ ng
lầờ  cóó , chíả lầờ  khóê ng nóể i cóêụ m đêến thêế .

Cóờ n nưữ ầ, lầầ n trườó c tóê i đầữ  giầảng róầ i, chíónh lầờ  chuó ng tầ
nhầế t điụnh phầả i dầếy lêên phóng trầờ ó hóụ c Phầó p, nhầế t điụnh
phầả i lầờ m nóó ng lêên viêêụ c hóụ c Phầó p. Líữnh hóêụ i Phầó p chó tóế t,
chíả cóó  líữnh hóêụ i tóế t Phầó p nầờy, thíờ ầi muóế n róế i lóầụ n cuữ ng sêữ
khóê ng cóó  ngườờ i nghê, hóụ  hêễ  niêêụm, hêễ  nóó i  rầ, thíờ  chư viụ
đêầu biêế t rầằ ng hóụ  nóó i đuó ng hầy khóê ng, chư viụ nóó i xêm hóụ
cóó  thêể  lầờ m đườụ c gíờ? Lầờ m nhưữ ng thưó  tầờ  móê n óầi đầụ ó lầờ
khóê ng lầờ m nóể i; bầả ó đầả m lầờ  như thêế .

Móụ i ngườờ i đêầu biêế t Phầó p nầờy lầờ  tóế t, kyờ  thưụ c, móễ i lầầ n
lêên lờó p tóê i đêầu đưó ng tầụ i cầó c góó c đóêụ  khầó c nhầu mầờ  giầả ng.
Cóó  ngườờ i nóó i: ‘Hóê m nầy tóê i nghê Thầầy giầả ng khóầó  nầờy lầờ
thêế  nầờy, khóầó  giầả ng kiầ thíờ nghê Thầầy giầảng lầụ i thêế  kiầ’. Kyờ
thưụ c  cuờ ng lầờ  móêụ t  vầế n đêầ ,  tóê i  đưó ng tầụ i  cầó c  góó c  đóêụ  khầó c
nhầu mầờ  giầả ng, mầờ  Phầó p móễ i lầần tóê i giầả ng rầ, thíờ chư viụ
tróng tu luyêêụn sầu nầờy, hóầăụ c tróng đêầ  cầó sầu nầờy, hóầăụ c
vầờ ó cầó c thờờ i kyờ  khầó c nhầu mầờ  đóụ c cuóế n sầó ch nầờy, thíờ chư
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viụ  sêữ  phầó t hiêêụn nhưữ ng điêầu chíả  đầụ ó chó chư viụ  đêầu bầó
quầó t [tróng đóó ] róầ i, đêầu tróng sầó ch róầ i. Phầóp nầờy bầó quầó t
rầế t rầế t nhiêầu nhưữ ng điêầu đườụ c giầả ng tườ  cầó c góó c đóêụ  khầó c
nhầu, vờó i cầó c thầờ nh phầầ n khầó c nhầu, tróng cầó c trầụ ng thầó i
khầó c nhầu; tóê i vầễ n giầả ng rầ Phầóp nầờy ờả  móêụ t trầụ ng thầó i ầếy.
Chó nêên, chư viụ líữnh hóêụ i thíờ đêầu cóó  thu hóầụ ch. Chíả cầầ n chư
viụ hóụ c Phầóp nầờy thầêụ t tóế t, thíờ tóê i nóó i rầằ ng sêữ  khóê ng cóó  vầế n
đêầ  gíờ.  Cuóế n  sầó ch thưó  bầ cuả ầ  tóê i  —cuóế n  «Chuyêển  Phầóp
Luầê n»— sầắ p xuầế t bầả n róầ i, bầó góầ m tóầờ n bóêụ  nóêụ i dung bầờ i
giầả ng trêên lờó p cuả ầ tóê i, lầờ  khầó  tóầờ n diêêụn, rầế t nhầnh sêữ  đườụ c
xuầế t bầả n. Lầờ  cầó c hóụ c viêên Bầắ c Kinh sêữ  đườụ c đóụ c cuóế n sầó ch
nầờy đầầ u tiêên, cóó  đườụ c thu hóầụ ch trườó c tiêên. Móụ i  ngườờ i
chuó ng tầ cầầ n hóụ c Phầóp chó nhiêầu, líữnh hóêụ i Phầó p chó tóế t.

Tóê i giầả ng tờó i giầả ng lui, lầờ  đêể  móụ i ngườờ i cóó  thêể  thầêụ t sưụ
đầụ t  đườụ c  đêầ  cầó,  [nêên]  nóó i  nhưữ ng  lờờ i  nầờy  chó  chư viụ.
Khầể n cầếp triêêụu tầêụ p móụ i ngườờ i lầụ i thêế  nầờy, cuữ ng lầờ  ê rầằ ng
móụ i  ngườờ i  sêữ  khóê ng xưả  lyó  đườụ c  tóế t  tróng quầó  tríờnh tu
luyêêụn,  hóầăụ c dó lyó  giầả i [Phầóp nầờy] chưầ đầầy đuả ,  hóầăụ c tóê i
chưầ dầễ n chư viụ lêên cón đườờ ng chíónh, [chư viụ] nưả ầ chườ ng
hóả ng mầế t, [thêế  thíờ] tóê i  cầả m thầếy chưầ tróụ n vêụn vờó i móụ i
ngườờ i. Dó đóó  triêêụu tầêụ p móụ i ngườờ i tờó i đầêy, róầ i giầả ng chó
móụ i ngườờ i vêầ  sưụ  viêêụ c nầờy. Viêêụ c tu luyêêụn lầờ  viêêụ c cuả ầ bầả n
thầê n móụ i ngườờ i; tường lầi ầi biụ rờó t lầụ i phíóầ sầu, ầi khóê ng
đầụ t đườụ c, thíờ tóê i sêữ  khóê ng thêể  nầờ ó mờả  lóế i tầắ t cưả ầ sầu [chó
ngườờ i  đóó ];  bầả ó  rầằ ng  tóê i  thầếy  ngườờ i  đóó  cuữ ng đườụ c  mầờ ,
hóầăụ c [ngườờ i đóó ] kêể  lêể  tíờnh huóế ng chó tóê i, vầờ  chuó ng tầ bêờn
mờả  cưả ầ sầu chó, trưụ c tiêếp đêể  chư viụ lêên; nhưữ ng cầó i đóó  lầờ
khóê ng đườụ c đầê u. Chư viụ biêế t điêầu tóê i truyêần rầ hóê m nầy
lầờ  Phầóp nầờy, Phầóp nầờy lầờ  Phầó p tróng vuữ  truụ , tóê i mầờ  khóê ng
ầó n [chiêếu] thêó Phầóp mầờ  lầờ m, thêế  thíờ tóê i chầẳ ng phầả i đầng
dầễ n đầầ u phầó  hóầụ i Phầóp sầó? Tầế t cầả  lầờ  bầằ ng vầờ ó bầả n thầê n
chư viụ tu. Tóế t chíónh lầờ  tóế t, cóó  thêể  đóêụ  nhầê n, cóờ n cóó  thêể  cưó u
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ngườờ i, chíả lầờ  xêm xêm móụ i ngườờ i líữnh hóêụ i Phầó p thêế  nầờ ó,
nhầêụ n thưó c Phầó p rầ sầó. Mờờ i móụ i ngườờ i lầụ i đầêy, chíả  lầờ  đêể
nóó i bầếy nhiêêu thóê i, nhưng nhầế t điụnh chờó  cói hóêụ i nghiụ nầờy
như lầờ  diụp tóê i nhíờn vầờ ó nhưữ ng thiêếu sóó t cuả ầ chư viụ, muóế n
phêê  bíờnh móụ i ngườờ i, khóê ng phầả i như thêế  đầê u. Tóê i nghíữ lầờ
cóó  móêụ t sóế  vầế n đêầ  thíờ kiụp thờờ i chíả ngầy rầ sêữ  tóế t hờn lầờ  đêể
sầu nầờy mờó i chíả  rầ. Cầó c trầụ m trườả ng trầụ m phuụ  đầụ ó cầó c
nời, vầờ  cóờ n móêụ t  sóế  phuụ  đầụ ó viêên, chuó ng tóê i  chíả  rầ [mầờ ]
vầễ n  khóê ng  đườụ c,  thíờ  lầêụ p  tưó c  thầy  đêể  ngườờ i  đóó  xuóế ng,
ngườờ i đóó  lầêụ p tưó c dườ ng lầụ i, viụ ầếy dầầ n dầầ n nhầêụ n thưó c rầ vầế n
đêầ  cuả ầ míờnh, vầờ  tu luyêêụn trờả  lầụ i. Trầụ m trườả ng hóầăụ c phuụ
đầụ ó viêên ầếy, hóụ  lầờ m hầy khóê ng lầờ m [vầi tróờ  đóó ] thíờ  cuữ ng
như nhầu, hóụ  cuữ ng đêầu cóó  thêể  tu luyêêụn tờó i cuóế i cuờ ng, vầêụ y
dườ ng lầụ i [vầi tróờ  đóó ], ngóầờ i rầ cuữ ng cóó  chóễ  vóê  cuờ ng tóế t chó
hóụ , bầả n thầê n hóụ  cuữ ng nhầêụ n thưó c rầ, vầờ  vầễ n tu luyêêụn. Cóó
móêụ t  sóế  ngườờ i,  chuó ng  tầ  nhiêầu  lầầ n  cầếp  cờ  hóêụ i  chó  hóụ ,
nhưng hóụ  vầễ n cưó  khóê ng ngóêụ  rầ, cuóế i cuờ ng thíờ  đầữ  khóê ng
cóờ n kiụp nưữ ầ, hóụ  đầữ  hóầờ n tóầờ n rờó t xuóế ng róầ i, biêến thầờ nh
lóầụ i trầụ ng thầó i cuả ầ mầ kiầ róầ i. Đóó  lầờ  nhưữ ng bầờ i hóụ c giầó ó
huầế n!

Cầó  nhầê n tóê i đầữ  nóó i rầ lầờ  thíóch thầẳ ng thầắ n, khóê ng thíóch
nóó i  vóờ ng quầnh. Chuó ng tầ vầờ ó giầi đóầụ n gầầ n đầêy,  duờ  lầờ
trầụ m phuụ  đầụ ó, phầê n trầụ m, hầy cầó c phuụ  đầụ ó viêên mầờ  chuó ng
tầ cóó  ờả  cầó c điêểm, thíờ quầả  thưụ c đầữ  lầờ m lườụ ng lờó n cầó c viêêụ c,
khiêến Phầó p chuó ng tầ cóó  thêể  cóó  đườụ c ầả nh hườả ng lờó n đêến
thêế  hóê m nầy. Đường nhiêên, móêụ t phường diêêụn lầờ  dó Phầóp
rầế t tóế t, [ngóầờ i rầ] móụ i ngườờ i cóó  cóế ng hiêến rầế t nhiêầu, duy
hóêụ  Phầó p nầờy, tuyêên truyêần Phầóp nầờy. Kyờ  thưụ c Phầó p nầờy, tóê i
nóó i rầằ ng vóế n díữ lầờ  Phầó p cuả ầ vuữ  truụ , cuữ ng bầó quầó t cầả  móụ i
ngườờ i tróng đóó , chư viụ thầảy đêầu tróng Phầóp nầờy, vầêụ y nêên,
Phầóp nầờy cuữ ng lầờ  cuả ầ  chư viụ  đóó .  Duy hóêụ  Phầóp nầờy  hầy
khóê ng,  tuyêên  truyêần  Phầó p nầờy  hầy khóê ng,  hóầ ng dường
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Phầóp nầờy hầy khóê ng, tường lầi đóầ ng hóầó  vờó i  Phầó p nầờy
hầy khóê ng, đóó  đêầu lầờ  viêêụ c cuả ầ bầả n thầê n móụ i ngườờ i chư viụ.
Tóê i chíả cóó  thêể  lầờ  giầả ng Phầó p nầờy rầ, dầễ n dầắ t tờó i cón đườờ ng
chíónh lóêụ ,  đóó  lầờ  điêầu tóê i  lầờ m. Tường lầi khi thầêụ t  sưụ  viêên
mầữ n, thíờ tóê i nóó i ầếy lầờ  bầả n thầê n chư viụ tu đóó .

[Tóê i] khóê ng điụnh chiêếm duụ ng quầó  nhiêầu thờờ i giần cuả ầ
móụ i ngườờ i,  nguyêên bần đầầ u khầó  nhiêầu ngườờ i nghíữ  rầằ ng
tờó i nghê xêm Thầầy giầả ng móêụ t sóế  điêầu nầờ ó đóó  ờả  tầầ ng thưó
cầó ờả  hóêụ i [nghiụ] cầó c phuụ  đầụ ó viêên, [đóó ] đêầu lầờ  mầng [tầê m]
truy cầầ u, chầế p trườó c, muóế n tíờm tóờ i  tri thưó c mầờ  đêến, tóê i
nóó i  rầằ ng như thêế  rầế t  khóê ng tóế t.  Tóê i  khóê ng muóế n giầả ng
thêêm nưữ ầ, chíả giầả ng bầếy nhiêêu đóó  thóê i. Móụ i ngườờ i nêếu cóó
cầê u hóả i gíờ, vầế n đêầ  đầăụ c thuờ  gíờ, thíờ chuó ng tầ dầờ nh chuó t thờờ i
giần, móụ i ngườờ i cóó  thêể  nêêu rầ. Tóể ng trầụ m Bầắ c Kinh cóó  ần
bầờ i  viêêụ c  chuụ p  ầả nh,  móêụ t  lầó t  nưữ ầ  cầó c  trầụ m phuụ  đầụ ó,  cầó c
phầê n trầụ m cóó  thêể  tóể  chưó c chuụ p ầảnh vờó i nhầu, khóê ng sầó
cầả , [tóê i] cóó  thêể  chuụ p ầả nh cuờ ng móụ i ngườờ i. Tiêếp thêó đầêy
móụ i ngườờ i cóó  cầê u hóả i đầăụ c thuờ  gíờ thíờ cóó  thêể  đưầ lêên, [tóê i]
chíả giầảng tờó i đầêy thóê i.

Tóê i cóờ n nghê nóó i móêụ t sóế  hóụ c viêên đi quầ lầụ i cầó c điêểm.
Quầ lầụ i cầó c điêểm cuữ ng lầờ  viêêụ c tóế t, tầă ng cườờ ng móế i liêên hêêụ ,
hóụ c  hóả i  giuó p  đờữ  nhầu,  thêế  cuữ ng  lầờ  quầó  tóế t.  Nhưng  cóó
nhưữ ng ngườờ i đêến móêụ t sóế  điêểm, lầờ  dườờ ng như mầng thêó
móêụ t lóầụ i tầê m hiêển thiụ: “Tóê i biêế t đườụ c tin tưó c nầờy”, truyêần
rầ cầó c tin đóầ n, hóầăụ c cóó  nhưữ ng viêêụ c mầờ  “cầó c viụ khóê ng hiêểu,
mầờ  tóê i biêế t”. Hóụ  cưó  luóê n muóế n… ầể n giầế u tróng đóó  cóó  móêụ t
chuó t xíóu cầó i đóó . Móêụ t chuó t nhóả , lờụ i duụ ng Phầóp nầờy đêể  nầêng
cầó bầả n thầê n, cuữ ng lầờ  tầê m hiêển thiụ. Chưó  khóê ng phầả i lầờ  hóụ
rầế t  minh xầó c muóế n nầêng cầó bầả n thầê n, khóê ng phầả i  vầêụ y
đầê u,  mầờ  lầờ  cóó  móêụ t  chuó t  tầê m hiêển thiụ.  Tầê m hiêển thiụ  nầờy
tróng nhưữ ng ngườờ i tu luyêêụn lầờ  hầụ i ngườờ i tầ.
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Đệ tử: Có người đề xuất rằng người chưa khai ngộ thì
làm sao có thể có Pháp thân?

Sư phuụ : Nhưữ ng ngườờ i chưầ khầi ngóêụ  hầữy chuó  yó  nhêó !
Ngườờ i chưầ khầi ngóêụ  nêếu tu luyêêụn đầụ t tờó i cầả nh giờó i Phầêụ t
thíờ  cuữ ng  sêữ  cóó  Phầóp  thầê n,  nhưng  [tróng]  cầó c  hóụ c  viêên
chuó ng tầ hiêêụn nầy chưầ hêầ  cóó  móêụ t ầi, kêể  cầả  cầó c khíó cóê ng
sư cuả ầ cầó c cóê ng phầó i khầó c hiêêụn nầy cuữ ng khóê ng cóó  móêụ t ầi.
Thêó tóê i biêế t thíờ chíả cóó  míờnh tóê i lầờ  cóó  Phầó p thầê n. Tầụ i sầó
móêụ t  sóế  ngườờ i  tróng móêụ ng  thíờ  nhíờn  thầếy  phuụ  đầụ ó  viêên
chuó ng tầ, cóờ n nhíờn thầếy trầụ m trườả ng chuó ng tầ, cóờ n thầếy
nhưữ ng điêầu  khầó c.  Đóó  lầờ  tư tườả ng cuả ầ  bầả n  thầê n  chư viụ
thêêm lêên vầờ ó trườờ ng khóê ng giần cuả ầ chư viụ, ầếy lầờ  trườờ ng
khóê ng giần cuả ầ chư viụ cuờ ng vờó i lóầụ i quần hêêụ  đóế i ưó ng đầữ
phầả n ầónh rầ, lầờ  móêụ t lóầụ i trầụ ng thầó i tróng đóó  duờ ng nhưữ ng
thưó  nầờy phầả n ầónh vầờ ó tróng phầụ m vi cuả ầ trườờ ng khóê ng
giần cuả ầ chư viụ. Hờn nưữ ầ, tu luyêêụn tờó i móêụ t mưó c đóêụ  nhầế t
điụnh, nêếu khóê ng khóầó  thíờ cóờ n cóó  thêể  phầê n thầê n, tưó c lầờ  chuả
nguyêên thầầ n vầờ  thầê n thêể  cuả ầ hóụ , lầờ  cóó  thêể  phầê n thầê n. Tuy
nhiêên cầó i  đóó  đêầu lầờ  cầó ch lầờ m rầế t  nhóả ,  cuả ầ  tầầ ng thưó  rầế t
thầế p.

Đệ tử: Có người kia tự xưng là Bồ Tát Vi Đà, hơn nữa
có thể cầm lấy ra Pháp Luân mà Thầy đặt vào cho học
viên.

Sư phuụ : Đóó  lầờ  hóụ  tưụ  tầê m sinh mầ, tưụ  tầê m diêễn hóầó ,
ầnh tầ tưụ  míờnh nghíữ thêế . Ấnh tầ cóó  lầếy rầ đườụ c chầă ng? Cầó i
lầếy  rầ  đườụ c  lầờ  dó ầnh tầ tườả ng tườụ ng.  Tróng phầụ m vi
trườờ ng khóê ng giần cuả ầ ầnh tầ tưụ  míờnh nghíữ rầ híờnh ầả nh
đóó . Chưó  ầnh tầ khóê ng lầờ m đườụ c gíờ đầê u, tưụ  xưng Bóầ  Tầó t Vi
Đầờ  lầờ  sầó? Tóê i bầả ó chư viụ nầờy, tườ  đầầ u tóê i đầữ  giầả ng viêêụ c nầờy
chó chư viụ róầ i: Thờờ i kyờ  mầụ t Phầó p thíờ [ờả ] tầầ ng thưó  cầó, hóụ
đêầu ờả  tróng kiêếp nầụn. Nêên đườụ c bầả ó hóêụ  đêầu đầữ  bầả ó hóêụ  róầ i,
khóê ng cóó  bầả ó hóêụ  ầếy đêầu thuầêụ n thêó sưụ  nóể  tung mầờ  biụ huyả
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diêêụ t róầ i, hiêêụn nầy khóê ng cóờ n ầi cầả . Cóó  nhiêầu ngườờ i nhíờn
thầếy Bóầ  Tầó t Quầó n ẤÔ m, cóó  nhưữ ng hóụ c viêên lầếy tườụ ng [Bóầ
Tầó t Quầón ẤÔ m] rầ khầi quầng. Tóê i nóó i chó chư viụ rầằ ng, cón
ngườờ i cóó  tầê m xuầế t rầ ngầy vầờ ó tíóch tầắ c bầó i Phầêụ t ầếy lầờ  tườ  bi
nhầế t, thiêêụn lường nhầế t, lầờ  tầê m tóế t nhầế t. Chíónh víờ đêể  bầả ó
hóêụ  cầó i  tầê m ầếy cuả ầ chư viụ,  chó nêên đêể  chư viụ  nhíờn thầếy
híờnh tườụ ng Bóầ  Tầó t Quầón ẤÔ m. Kyờ  thưụ c đêầu lầờ  Phầóp thầê n
cuả ầ tóê i hiêển hiêêụn. Trườó c đầêy tóê i đêầu giầảng nhưữ ng vầế n đêầ
nầờy trêên lờó p.

Thu âm của Tổng trạm Phụ đạo
Pháp Luân Đại Pháp Bắc Kinh

* * * * * * * * *

Ghi chú: (ghi chú của người dịch, chỉ có tác dụng tham khảo).

 ▪ Khí công Nghiên Cứu Hội: tróng bầờ i diụch lầờ  Hội Nghiên cứu 
Khí Công.
 ▪ xưng đại vương, làm đại vương: lầêụ p bầng phầó i, bầă ng hóêụ i vầờ  

xưng vường xưng huờ ng móêụ t phường; tróng bầờ i nầờy yó  lầờ  tưụ  đưó ng 
lêên lầờm chuả .
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Lời tái bản

Cuóế n  «Phầó p  Luầê n  Đầụ i  Phầó p  Nghíữầ  Giầả i»  thờờ i  mờó i  xuầế t
bầả n, chuả  yêếu lầờ  đêể  đêầ  cầó tóế  chầế t vầờ  nầă ng lưụ c phuụ  đầụ ó cuả ầ
cầó c phuụ  đầụ ó viêên.  Móêụ t  hóụ c viêên mờó i  thóê ng thườờ ng nêếu
khóê ng  tiêếp  thu  đườụ c  [nóêụ i  dung cuóế n  sầó ch  nầờy],  thíờ  sêữ
mầng đêến tóể n thầế t vầờ  cần nhiêễu chó Đầụ i Phầóp, dó đóó  chíả
phầó t hầờ nh tróng phầụ m vi nhóả .

Tườ  khi cầó c đêêụ  tưả  tóầờ n quóế c khầi triêển hóụ c Phầó p vầờ
thưụ c tu, móụ i ngườờ i đầữ  lyó  giầả i Đầụ i Phầóp đườụ c sầê u sầắ c hờn.
Thóê ng quầ thưụ c tu đầữ  thầêụ t  sưụ  thêể  hóêụ i  đườụ c móế i liêên hêêụ
khầă ng khíót giưữ ầ sưụ  hóầ ng đầụ i cuả ầ Đầụ i Phầó p vầờ  đêầ  cầó tầầ ng
thưó ,  vêầ  nhầêụ n  thưó c  quầả  thưụ c  đầữ  đêầ  cầó lêên.  Tróng tíờnh
huóế ng ầếy, tóê i  quyêế t điụnh tầó i  bầả n phầó t hầờ nh cuóế n «Phầó p
Luầê n Đầụ i Phầó p Nghíữầ Giầả i» nầờy. Nhưng móụ i ngườờ i cầầ n chuó
yó  móêụ t  khuynh hườó ng: Đườ ng tíờm cầầ u nhưữ ng thưó  mờó i  lầụ
tróng  Đầụ i  Phầóp.  Cóó  nhưữ ng  ngườờ i  xầó c  thưụ c  vầễ n  khóê ng
ngườ ng tíờm xêm tóê i  giầả ng nhưữ ng gíờ,  cóó  nhưữ ng sầó ch nầờ ó
mờó i, cóó  tinh thầầ n nầờ ó mờó i, như thêế  nầờy như thêế  kiầ, v.v.
Cầầ n phầả i điụnh cầó i tầê m ầếy xuóế ng mầờ  tu móêụ t cầó ch hêế t sưó c
thiêế t thưụ c. Kyờ  thưụ c duờ  xuầế t bầả n bầó nhiêêu Kinh, cuữ ng đêầu
lầờ m tầờ i liêêụu phuụ  đầụ ó chó cuóế n «Chuyêển Phầó p Luầê n», chầê n
chíónh  chíả  đầụ ó  tu  luyêêụn  lầờ  chíả  cóó  «Chuyêển  Phầóp  Luầê n».
Tróng đóó  bầó góầ m nóêụ i hầờ m bầắ t đầầ u tườ  ngườờ i thườờ ng móêụ t
mầụ ch chó đêến cầó vóê  tyả,  chườ ng nầờ ó chư viụ  tiêếp  tuụ c  tu,
«Chuyêển Phầó p Luầê n» víữnh viêễn sêữ  chíả đầụ ó chư viụ tu luyêêụn
đêầ  cầó.

Cuóế n  «Chuyêển  Phầó p  Luầê n»  khóê ng  hóầ  lêêụ  vêầ  vầă n
chường bêầ  mầăụ t,  thầêụ m chíó  khóê ng phuờ  hờụ p vờó i ngưữ  phầóp
hiêêụn đầụ i. Tuy nhiêên, nêếu tóê i duờ ng ngưữ  phầó p hiêêụn đầụ i đêể
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chíảnh lyó  cuóế n sầó ch Đầụ i Phầó p nầờy, thíờ sêữ  xuầế t hiêêụn móêụ t vầế n
đêầ  nghiêêm tróụ ng:  quy phầụ m kêế t  cầế u cuả ầ  ngóê n ngưữ  vầă n
chường tuy trầu chuóế t, nhưng lầụ i khóê ng cóó  nóêụ i hầờ m cầó
hờn vầờ  sầê u hờn. Bờả i víờ duờ ng tườ  vưụ ng quy phầụ m hiêêụn đầụ i
lầờ  hóầờ n tóầờ n khóê ng cầó ch nầờ ó biêểu đầụ t đườụ c chíả  đầụ ó cuả ầ
Đầụ i Phầóp tầụ i cầó c tầầ ng thưó  khầó c nhầu ờả  cầó hờn vầờ  biêểu
hiêêụn cuả ầ Phầó p tầụ i móễ i tườ ng tầầ ng, cuữ ng như khóê ng thêể  dầễ n
đêến diêễn hóầó  bầả n thêể  vầờ  cóê ng cuả ầ hóụ c viêên cuờ ng cầó c lóầụ i
biêến hóầó  vêầ  thưụ c chầế t tróng đêầ  cầó.

Bóêụ  sầó ch «Nghíữầ  Giầả i»  nầờy  cuữ ng xuầế t  bầả n lầờ  đêể  phuụ
đầụ ó móụ i  ngườờ i hóụ c «Chuyêển Phầóp Luầê n» đườụ c tóế t  hờn.
Hy vóụ ng rầằ ng cầó c đêêụ  tưả  Đầụ i Phầó p hầữy ‘díữ Phầó p vi Sư’, bầờ i
trườ  cần nhiêễu, tu móêụ t cầó ch hêế t sưó c thiêế t thưụ c, đóó  chíónh lầờ
tinh tầế n.

Lý Hồng Chí
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