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Trướá c tiềôn chuá c mốạ i ngướà i mốôạ t náă m mớá i tốố t đềạp!
Chuá ng tá ngốầ i đáôy cốá  mốôạ t sốố  láà  hốạ c viềôn cuũ , cốá  mốôạ t sốố

váẫ n chưá tưà ng thám giá lớá p hốạ c, nhưng đáũ  cốá  nháôạ n thưá c
nháố t điạnh vềầ  Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp chuá ng tá. Vưà á rốầ i nháô n
viềôn  cốô ng  táá c  chuá ng  tá  đáũ  láà m tốổ ng  kềố t  cốô ng  táá c  náă m
1994 cuả á Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p. Nhưũ ng váố n đềầ  tốầ n táạ i cuũ ng
đáũ  giáả ng mốôạ t cáá ch đáạ i thềổ  rốầ i; nhưũ ng gíà chưá hốáà n thiềôạn,
chuá ng tá sềũ  cáả i tiềốn trống cốô ng táá c tưà  náy vềầ  sáu, trống
kiềốn thiềố t Đáạ i Pháá p. Hiềôạn náy, nhíàn tưà  tốáà n bốôạ  híành thềố
pháá t  triềổn cuả á cốô ng pháá p chuá ng tá,  chố tháốy xu hướá ng
mớả  rốôạ ng ráố t nhánh chốá ng, áả nh hướả ng cáà ng ngáày cáàng lớá n,
lềôn  thềố  đướà ng  tháẳ ng,  tốố c  đốôạ  truyềần  đi  nhánh  phi
thướà ng. Bớả i víà tưà  luá c tốô i báắ t đáầ u truyềần cốô ng chố đềốn náy,
cuũ ng báố t quáá  thớà i gián chíả mớá i hớn hái náă m. Máà  luá c đáầ u
giáả ng Phááp láà  dưạ á váà ố híành thưá c khíá cốô ng táầ ng tháố p chưũ á
bềôạnh khốả ề ngướà i đềổ  truyềần, bớả i víà pháả i đềổ  mốạ i ngướà i cốá
mốôạ t quáá  tríành nháôạ n thưá c. Khi vưà á mớá i xuáố t hiềôạn, tốô i nốá i
ráằ ng muạ c đíách tốô i xuáố t hiềôạn, chíánh láà  truyềần cốô ng lềôn cáố
táầ ng, đưá ngướà i lềôn táầ ng thưá  cáố; nhưũ ng điềầu tu luyềôạn
tháôạ t  sưạ  trềôn  táầ ng  cáố  áốy  chưá  hềầ  cốá  ái  giáả ng.  Đướng
nhiềôn, bán đáầ u chuá ng tá váẫ n dưạ á váà ố híành thưá c tháố p láà
khíá cốô ng đềổ  truyềần, muạ c đíách láà  đềổ  mốạ i ngướà i cốá  mốôạ t quáá
tríành nháôạ n thưá c trướá c đáũ . [Nhưng] đáăạ c biềôạ t láà  mốôạ t náă m
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gáầ n đáôy, vềầ  cớ báả n tốô i chíánh láà  đáng giáả ng Pháá p rốầ i, chố
nềôn hốạ c viềôn chuá ng tá đềầu biềố t, táầ ng thưá  máà  tốô i nốá i kháá
cáố,  váố n đềầ  đướạ c  giáả ng đềầu  láà  nhưũ ng điềầu ngướà i  kháá c
giáả ng khốô ng nốổ i, đáũ  nốá i đềốn váố n đềầ  tu luyềôạn cháô n chíánh,
tu luyềôạn như thềố  náà ố rốầ i. Víà phướng phááp tu luyềôạn cuũ ng
nhiềầu, đáũ  phốổ  cáôạ p báốy nhiềôu náă m, nốá  thưạ c sưạ  cốá  mốôạ t váố n
đềầ  láà  đềầ  cáố như thềố  náà ố, chư viạ chíả dưà ng láạ i ớả  lyá  luáôạ n bán
đáầ u thíà cuũ ng khốô ng đướạ c. Trướá c đáôy cốá  ráố t nhiềầu ngướà i
luyềôạn  cốô ng  khốô ng  chuá  trốạ ng  tu  luyềôạn  táô m  tíánh,  khốô ng
trốạ ng đưá c, nềôn táạ ố tháà nh kháá  rốố i lốáạ n.

Chuá ng tá láà  Đáạ i Pháá p Pháôạ t giá, nềôn chuá ng tá giáả ng Lyá
cuả á Pháôạ t giá. Pháôạ t Thíách Cá Máô u Ni tưà ng giáả ng, ráằ ng thớà i
máạ t  Phááp sềũ  cốá  má xuáố t  hiềôạn,  gáôy  hốạ á láà m lốáạ n xáũ  hốôạ i
ngướà i thướà ng chuá ng tá. Thưạ c rá ÔÔ ng giáảng khốô ng chíả  láà
nốá i trống chuà á cốá  má đềốn pháá  hốáạ i Pháá p cuả á ÔÔ ng, khốô ng
chíả láà  táầ ng yá  tưá  áốy, máà  cốà n giáảng mốôạ t Lyá  ráố t phốổ  biềốn, ráố t
lớá n. Mốạ i ngướà i nghíũ xềm, thớà i kyà  hiềôạn náy, tiềôu chuáổ n đáạ ố
đưá c cuả á cốn ngướà i đáũ  sá đốạ á đềốn bướá c náày, máô u thuáẫ n
giưũ á ngướà i vớá i ngướà i đáũ  gáy gáắ t đềốn mưá c náày, chíả  cháạy
thềố lớạ i, víà tiềần, ngướà i tá viềôạ c gíà cuũ ng dáá m láà m, đáạ ố đưá c
thềố  gián trướạ t xuốố ng háà ng ngáày. Hiềôạn náy giưũ á ngướà i vớá i
nháu láà  nhưũ ng quán hềôạ  cốn ngướà i  ráố t  cáă ng tháẳ ng. Hớn
nưũ á tiềôu chuáổ n đáạ ố đưá c cuũ ng ráố t  báạ i  hốáạ i,  náà ố láà  đốầ ng
tíánh luyềốn áá i, giáả i phốá ng tíành duạ c, náà ố láà  huá t híát má tuá y,
náà ố láà  xáũ  hốôạ i đền, lốáạ n báá t nháá ố, cáá i gíà cuũ ng cốá , trống háy
ngốáà i nướá c đềầu như nháu. Nhưũ ng ngướà i Trung Quốố c lớá n
tuốổ i,  nhưũ ng ngướà i cáố tuốổ i  cốà n cốá  mốôạ t  chuá t quán niềôạm
đáạ ố đưá c, đáng duy tríà cuạ c diềôạn xáũ  hốôạ i náày. ỞỞ  phướng Táôy
hốạ  láà  giáả ng ‘váă n minh’1, chố nềôn váă n minh trềôn bềầ  máăạ t cuả á

1 phương Tây họ là giảng ‘văn minh’: hiểu là người phương Tây 
họ có chủ trương và chú trọng vấn đề văn minh trong ứng xử; 
chữ “giảng” trong một số trường hợp còn mang nghĩa chủ 
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hốạ  cuũ ng cốá  thềổ  duy tríà  [cuạ c  diềôạn]  mốôạ t  đốáạ n  thớà i  gián.
Nhưng thềố  hềôạ  trềả ,  nháố t  láà  ngướà i  Trung Quốố c  chuá ng tá
cuũ ng thềố ,  thềố  hềôạ  trềả  hốáà n tốáà n khốô ng cốà n đáạ ố đưá c náà ố
đáá ng nốá i. Mốạ i ngướà i nghíũ xềm, cưá  pháá t triềổn tiềốp thềố  náày
thíà cốà n khốô ng nguy hiềổm sáố?

Cốá  ráố t nhiềầu đáạ i  sư, ráố t  nhiềầu nháà  dưạ  ngốô n nốá i  rốầ i,
nháô n lốáạ i sáắp xuáố t hiềôạn kiềốp náạ n cuũ ng váôạ y, má náạ n cuũ ng
váôạ y,  báố t  kềổ  hốạ  nốá i  thềố  náà ố,  nhưng mốạ i  ngướà i  thưả  nhíàn
xềm, nềốu xáũ  hốôạ i náày cưá  pháá t triềổn tiềốp thềố  náày thíà cháẳ ng
nguy hiềổm sáố? Váôạ t cưạ c táố t pháả n! Cưá  pháá t triềổn thềố  náày,
chư viạ nốá i xềm ngướà i ớả  bướá c tiềốp thềố sềũ  như thềố  náà ố?
Tốô i truyềần điềầu náày rá, tưà  táầ ng thưá  cáố cốá  thềổ  chíả đáạ ố cốn
ngướà i tu luyềôạn; cốà n tưà  táầ ng thưá  tháốp cốá  thềổ  chíả đáạ ố ngướà i
tá láà m ngướà i thềố  náà ố. Xáá c thưạ c Nốá  cốá  thềổ  khớả i đướạ c táá c
duạ ng như váôạ y, thềố  nềôn ráố t nhiềầu hốạ c viềôn chuá ng tá đềầu
muốố n hốạ c,  đềầu thềố hốạ c, nhíàn nháôạ n ráằ ng ráố t tốố t.  Bớả i  víà
Pháá p cháô n chíánh truyềần rá thíà  Nốá  cốá  thềổ  đốôạ  nháô n,  hớn
nưũ á hốạ c  viềôn cáả m thuạ  ráố t  sáô u.  Khốô ng chíả  láà  tưà  lyá  tíánh,
[máà ] tưà  tháô n thềổ  chư viạ, tưà  tốố  cháố t, tưà  tiềôu chuáổ n đáạ ố đưá c,
đềầu pháá t sinh biềốn hốá á ráố t lớá n, nềôn mớá i cốá  thềổ  táạ ố rá áảnh
hướả ng lớá n thềố  náày. Đáạ i Phááp náày cuả á chuá ng tốô i kháá c vớá i
nhưũ ng  cốô ng  phááp  thốô ng  thướà ng;  chuá ng  tốô i  láà  thưạ c  sưạ
truyềần lềôn cáố táầ ng.

Hiềôạn  náy ngốáà i  xáũ  hốôạ i  cốá  ráố t  nhiềầu cốô ng nháôn nháà
mááy sáu khi hốạ c [Đáạ i  Phááp], đáũ  cáả i  biềốn diềôạn máạ ố tinh
tháầ n cuả á cáả  nháà  mááy. Ngướà i tá đáũ  minh báạ ch rá láà m ngướà i
thềố  náà ố, trốạ ng đưá c rá sáố, thềố  thíà hốạ  cuũ ng cốá  thềổ  chuyềổn
hốá á tháà nh náă ng suáố t. Nháô n táô m đềầu hướá ng Thiềôạn, láà m tốố t
cốô ng viềôạ c; chư viạ  muốố n láà m mốôạ t ngướà i tu luyềôạn tốố t, thíà
chư viạ pháả i tưà  cớ báả n đi lềôn, trướá c tiềôn chư viạ pháả i láà m

trương, chú trọng. Tất cả các ghi chú đều của người dịch Trung-Việt, 
chỉ để tham khảo.
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mốôạ t ngướà i tốố t. Ngướà i tốố t ớả  đáô u đáô u cuũ ng pháả i thềổ  hiềôạn láà
mốôạ t  ngướà i tốố t,  như váôạ y láũ nh đáạ ố giáố cốô ng viềôạ c, chư viạ
pháả i hốáà n tháà nh nốá  tháôạ t tốố t, víà chư viạ láà  táôạ n nghíũá vuạ  vớá i
xáũ  hốôạ i, táố t nhiềôn sềũ  khớả i đướạ c mốôạ t táá c duạ ng thuá c đáổy. Víà
tốô i truyềần cốô ng lềôn táầ ng thưá  cáố, điềầu tốô i giáả ng láà  Phááp
truyềần  lềôn  táầ ng thưá  cáố,  láà  cốá  thềổ  chíả  đáạ ố  ngướà i  tá  tu
luyềôạn lềôn táầ ng thưá  cáố, tháôạ m chíá láà  tu luyềôạn đềốn cáả nh giớá i
cáố hớn nưũ á.

Máà  chư viạ báả ố tốô i khốô ng muốố n tu luyềôạn lềôn táầ ng thưá
cáố, hốáăạ c láà  ngướà i thướà ng mốôạ t khi đướạ c biềố t đềốn cáá i Lyá
náày, thíà  hốạ  sềũ  pháá t hiềôạn rá ráằ ng hốạ  láà m ngướà i cuũ ng cáầ n
chiềổu thềố cáá i  Lyá  náày máà  láà m. Bớả i  víà  báố t  kềổ  tiềôu chuáổ n
đáạ ố đưá c nháô n lốáạ i trướạ t xuốố ng ránh giớá i nguy hiềổm náà ố,
nhưng Lyá  náày cuả á vuũ  truạ , Nốá  láà  báố t biềốn. Víà Lyá  cuả á vuũ  truạ
náày láà  báố t biềốn, nềôn mớá i cốá  thềổ  nhíàn rá đáạ ố đưá c cuả á nháôn
lốáạ i đáũ  trướạ t dốố c. Nềốu Nốá  cuũ ng biềốn đốổ i rốầ i, thíà sềũ  khốô ng
nhíàn rá đáạ ố đưá c cuả á nháôn lốáạ i trướạ t dốố c. Tốô i giáả ng ráằ ng
đáạ ố  đưá c  cuả á  nháô n  lốáạ i  trướạ t  xuốố ng  đềốn  bướá c  náày,  ráố t
nhiềầu ngướà i  váẫ n khốô ng hiềổu láắ m. Nháố t láà  nhưũ ng ngướà i
thám giá lớá p hốạ c, thốô ng thướà ng mốôạ t hái ngáày đáầ u, đốố i vớá i
váố n đềầ  tốô i giáả ng hốạ  khốô ng hiềổu láắ m, đớạ i sáu khi lớá p hốạ c
áốy kềố t thuá c, hốạ  quáy đáầ u láạ i nhíàn xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng, thíà
hốạ  sềũ  minh báạ ch hềố t. Chư viạ  ớả  trống dốà ng cháảy lớá n [xáũ
hốôạ i]  náày chư viạ  thềổ  ngốôạ  khốô ng rá,  chư viạ  cốà n cáả m tháốy
míành hớn ngướà i kháá c. Mốôạ t khi tư tướả ng cuả á chư viạ  láôạ p
tưá c tháă ng hốá lềôn, chư viạ  quáy đáầ u nhíàn láạ i, chư viạ mớá i
pháá t hiềôạn rá nguy hiềổm cuả á nốá . Bớả i víà Đáạ i Pháá p cốá  thềổ  cốá
lưạ c lướạ ng như váôạ y,  cốá  thềổ  khớả i đướạ c táá c duạ ng như váôạ y.
Tuy đáũ  đềốn bướá c náày, nhưng cốn ngướà i váẫ n láà  cốá  Thiềôạn
táô m, váẫ n láà  cốà n Pháôạ t tíánh, nềôn chư viạ hềẫ  nốá i thíà hốạ  minh
báạ ch. Ráố t nhiềầu ngướà i váẫ n muốố n hướá ng Thiềôạn, muốố n hốạ c,
táố t nhiềôn cốà n cốá  ráố t nhiềầu ngướà i cáă n cớ tốố t cốà n muốố n tu
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luyềôạn  lềôn  cáố hớn,  bớả i  váôạ y  mớá i  cốá  thềổ  khiềốn  chố cốô ng
phááp náày cuả á chuá ng tá táạ ố nềôn xu thềố  như thềố  náày trống
quáá  tríành truyềần báá .

Máốy náă m trướá c, víà  mốôạ t  sốố  ngướà i náà ố đốá  nháắ m máắ t
máà  pháả n đốố i khíá cốô ng, ốô m giưũ  tháá i đốôạ  phuả  điạnh hềố t tháảy
máà  pháả n đốố i, khiềốn chố khíá  cốô ng đi xuốố ng đááy. Hái náă m
trướá c  láạ i  xuáố t  hiềôạn  mốôạ t  sốố  tíành huốố ng áố m lềôn,  máăạ c  duà
khốô ng cốà n nốá ng như trướá c đáôy, nhưng cuũ ng ráố t nốá ng. Gáầ n
đáôy láạ i láăạ ng xuốố ng rốầ i. Láăạ ng xuốố ng khốô ng pháả i láà  víà cốá  ái
pháả n đốố i nốá , cốá  ái phềô  bíành nốá , háy láà  sưả  duạ ng thuả  đốáạ n
háà nh  chíánh  náà ố  đốá  đềổ  khiềốn  nốá  láăạ ng  xuốố ng,  máà  láà  víà
ngướà i tá đềầu cốá  thềổ  bíành tíũnh máà  cáô n nháắ c xềm, đáô u láà
tháôạ t? Đáô u láà  giáả ? Đáô u láà  lưà á ngướà i, háạ i ngướà i? Ngướà i tá
đềầu đáng suy xềá t nhưũ ng váố n đềầ  náày, đáũ  cốá  thềổ  bíành tíũnh
đốố i  đáũ i,  thíà  mớá i  xuáố t  hiềôạn híành thềố  náày.  Váôạ y  nềôn cốá  ráố t
nhiềầu  khíá  cốô ng  giáả  khốô ng  cốà n  thiạ  trướà ng  nưũ á,  chuá ng
khốô ng mớả  đướạ c  lớá p,  khốô ng lưà á  đướạ c  tiềần  nưũ á.  Đướng
nhiềôn tốô i đáũ  đi ráố t nhiềầu nới truyềần cốô ng, ráố t nhiềầu láũ nh
đáạ ố cáá c Hốôạ i Nghiềôn cưá u Khíá cốô ng, Hốôạ i Nghiềôn cưá u Nháô n
thềổ  ớả  cáá c  điạá  phướng đềầu  nốá i  vớá i  tốô i  chuyềôạn  thềố  náày:
Hiềôạn náy lớá p khíá cốô ng ớả  cáá c nới đềầu khốô ng mớả  đướạ c, hớn
nưũ á chiềôu sinh ráố t khốá  kháă n, tốáà n bốôạ  khíá cốô ng đềầu đáng
trướạ t xuốố ng. Nhưng duy chíả cốá  Phááp Luáô n Đáạ i Pháá p đáng
tháă ng lềôn thềố đướà ng tháẳ ng, hớn nưũ á pháá t triềổn vốô  cuà ng
táố n tốố c. Táố t nhiềôn đáôy láà  lớà i ngướà i kháá c nốá i, tốô i chíả nốá i yá
như váôạ y. Tướng lái cốá  thềổ  cốà n pháá t triềổn nhánh hớn, táố n
tốố c hớn; tốô i đáũ  biềố t điềầu náày tưà  trướá c khi rá cốô ng chuá ng,
tướng lái sềũ  xuáố t hiềôạn tráạ ng tháá i gíà tốô i cuũ ng biềố t, tốô i cuũ ng
hềố t sưá c rốũ  ráà ng.

Nốá i tốá m láạ i, Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p chuá ng tốô i xáá c thưạ c láà
trống quáá  tríành truyềần Phááp, cốá  tráá ch nhiềôạm vớá i hốạ c viềôn,
cốá  tráá ch nhiềôạm vớá i xáũ  hốôạ i,  nềôn chuá ng tốô i mớá i thu đướạ c
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hiềôạu quáả  tốố t đềốn thềố . Vưà á rốầ i tốô i nốá i giáả n lướạ c vềầ  híành thềố
pháá t  triềổn cuả á Phááp Luáô n Đáạ i  Phááp chuá ng tá.  Ngốầ i  đáôy
cốà n cốá  ráố t nhiềầu hốạ c viềôn mớá i, cốá  thềổ  váẫ n cáả m tháốy khốô ng
hiềổu láắ m. Ráố t  nhiềầu hốạ c  viềôn váẫ n muốố n nghề tốô i  giáả ng
thềôm vềầ  tíành híành cuả á Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp váà  giáả ng Phááp
chuá t nưũ á. ỞỞ  đáôy cốá  mốôạ t sốố  hốạ c viềôn mớá i, tốô i cuũ ng cốá  thềổ
lớạ i duạ ng thớà i gián náày giớá i thiềôạu mốôạ t chuá t chố mốạ i ngướà i
vềầ  Phááp Luáô n Đáạ i Phááp. Đốầ ng thớà i tốô i cuũ ng cốá  thềổ  giáả ng
quá mốôạ t chuá t chố mốạ i ngướà i vềầ  mốôạ t sốố  Pháá p Lyá  trống tu
luyềôạn.

Mốạ i ngướà i biềố t đốá , luyềôạn cốô ng ớả  táầ ng thưá  chưũ á bềôạnh
khốả ề ngướà i náày, láà  giáả ng [thu] láốy sớả  trướà ng cuả á cáá c giá.
Víà  mốạ i  ngướà i đềầu muốố n luyềôạn cốô ng, rềàn luyềôạn tháô n thềổ
chưũ á hềố t bềôạnh; nốá i ráằ ng láốy sớả  trướà ng tưà  cáá c giá, láốy thưá
cuả á ái đềổ  chưũ á khốả i bềôạnh thíà sáố khốô ng đướạ c? [Táôạ p luyềôạn
rốầ i] quáy vềầ  láà m ngướà i thướà ng, thíà  nốá  khốô ng váố n đềầ  gíà.
Tốô i  đáũ  giáả ng ráằ ng táầ ng thưá  kháá c  nháu cốá  tốầ n  táạ i  Pháá p
kháá c nháu, Pháá p ớả  táầ ng thưá  kháá c nháu đốố i vớá i ngướà i tu
luyềôạn táạ i táầ ng thưá  kháá c nháu cốá  ướá c thuá c kháá c nháu, yềôu
cáầ u kháá c nháu. Ngướà i thướà ng chíánh láà  ớả  trềôn táầ ng diềôạn
ngướà i thướà ng náày, váôạ y trống táầ ng diềôạn ngướà i thướà ng náày,
thíà giáả ng ráằ ng cốá  thềổ  láốy sớả  trướà ng cuả á cáá c giá đềổ  láà m chố
tháô n thềổ  khốả ề máạnh, thíà  khốô ng sáố. Đáũ  váôạ y, kyà  thưạ c khíá
cốô ng náày nốá  khốô ng chíả láà  thưá  chưũ á bềôạnh khốả ề ngướà i, nốá
vốố n díũ chíánh láà  ‘tu luyềôạn’; víà láà  đềổ  thíách ưá ng vớá i yá  thưá c tư
tướả ng cốn ngướà i hiềôạn đáạ i, dềẫ  tiềốp thu, khốô ng dềẫ  biạ chuạ p
muũ , ngướà i tá mớá i đáăạ t tềôn chố nốá  gốạ i láà  ‘khíá cốô ng’. Thớà i kyà
giưũ á váà  cuốố i  “Đáạ i  Cáá ch máạ ng váă n hốá á”,  [khíá  cốô ng] pháá t
triềổn lềôn rốầ i, trớả  tháà nh cáố tráà ố, báốy giớà  chư viạ máà  gốạ i nốá
báằ ng nhưũ ng tềôn nguyềôn gốố c, cốá  lềũ  chư viạ sềũ  biạ phềô  pháá n.
Chố duà  chư viạ muốố n láà m viềôạ c tốố t, muốố n chưũ á bềôạnh khốả ề
ngướà i chố quáả ng đáạ i quáầ n chuá ng, cốá  tháô n thềổ  khốả ề máạnh
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cuũ ng  láà  khốô ng  đướạ c  đáô u,  víà  cưạ c  táả  máà .  Nềôn  ngướà i  tá
khốô ng gốạ i nốá  báằ ng nhưũ ng tềôn nguyềôn gốố c, máà  gốạ i nốá  mốôạ t
cáá ch kháá i quáá t láà  ‘khíá cốô ng’. Đướng nhiềôn khíá cốô ng láà  cốá
sưạ  pháô n chiá mốô n pháá i, duà  sáố thíà phướng phááp tu luyềôạn
cuả á mốẫ i mốô n mốẫ i pháá i đềầu khốô ng giốố ng nháu, dố đốá  xuáố t
hiềôạn cốô ng náày, cốô ng kiá, đềầu áổ n đi cáá i tềôn nguyềôn gốố c, khíá
cốô ng chíánh láà  báắ t đáầ u đướạ c gốạ i như váôạ y.

Khíá  cốô ng láà  nhưũ ng điềầu vềầ  tu luyềôạn;  kềổ  cáả  phướng
phááp tu luyềôạn trống tốô n giáá ố cuũ ng láà  mốôạ t  trống nhưũ ng
phướng pháá p tu luyềôạn. Đáũ  láà  phướng phááp tu luyềôạn, thíà
nốá  khốô ng đớn thuáầ n chíả  láà  chưũ á bềôạnh khốả ề ngướà i nưũ á,
bớả i víà nốá  pháả i đáạ t đềốn mốôạ t cáả nh giớá i ráố t cáố tháô m; chư viạ
nghíũ xềm thưá  đốá  nềốu láốy rá đềổ  chưũ á bềôạnh khốả ề ngướà i chố
cốn ngướà i, đướng nhiềôn láà  cốá  thềổ  hiềổn thiạ rá hiềôạu quáả  kyà
diềôạu. Nhưng cốá  mốôạ t điềổm, táạ i sáố ráố t nhiềầu ngướà i luyềôạn
cốô ng máà  hốạ  khốô ng khốả i  bềôạnh? Táạ i  sáố ráố t  nhiềầu ngướà i
luyềôạn cốô ng máà  hốạ  khốô ng táă ng cốô ng? Bớả i víà khíá cốô ng láà  tu
luyềôạn. Máà  nhưũ ng điềầu tu luyềôạn khốô ng pháả i láà  thềổ  tháố nới
ngướà i thướà ng, kyũ  náă ng nới ngướà i thướà ng, hốáạ t đốôạ ng thềổ
duạ c híành thưá c nới ngướà i thướà ng; nốá  láà  siềôu thướà ng. Váôạ y
đáũ  láà  điềầu  siềôu  thướà ng,  muốố n  duà ng  biềôạn  phááp  siềôu
thướà ng đềổ  láà m tháô n thềổ  chư viạ khốả ề máạ nh, chư viạ muốố n
duà ng biềôạn phááp siềôu thướà ng đềổ  đáạ t cáả nh giớá i cáố tháô m,
thềố  thíà điềầu siềôu thướà ng áốy pháả i cháă ng láà  pháả i cốá  mốôạ t Lyá
siềôu thướà ng đềổ  chíả đáạ ố? Như váôạ y Lyá  siềôu thướà ng áốy, thưạ c
tềố  đốá  chíánh láà  khớả i  mốôạ t  táá c duạ ng chíả  đáạ ố váà  ướá c  thuá c,
cuũ ng nốá i nốá  láà  điềầu vướạ t khốả i  táầ ng diềôạn ngướà i thướà ng,
chư viạ áắ t pháả i chiềổu thềố yềôu cáầ u cuả á Lyá  siềôu thướà ng máà
láà m. Nhưũ ng thưá  ớả  táầ ng thưá  ngướà i thướà ng náày, chư viạ cốá
thềổ  bốả  chuá t sưá c láố đốôạ ng, tiềôu chuá t tiềần, thíà chư viạ cốá  thềổ
muá đướạ c;  hốáăạ c láà  chư viạ  phốá  xuáố t nhiềầu sưá c láố đốôạ ng
hớn chuá t,  thíà  chư viạ  đáạ t  đướạ c giốố ng như [đáạ t đướạ c] kyũ

Giảng Pháp trong buổi ra mắt cuốn «Chuyển Pháp Luân» tại Bắc Kinh 7



náă ng  ngướà i  thướà ng.  Nhưng  tu  luyềôạn  [thềố ]  thíà  khốô ng
đướạ c, áắ t pháả i tu táô m cuả á cốn ngướà i, tu luyềôạn cáá i táô m náày
cuả á chư viạ thíà chư viạ mớá i cốá  thềổ  tháă ng hốá lềôn đướạ c. ẮẮ t
pháả i trốạ ng đưá c, tu táô m tíánh, thíà chư viạ mớá i cốá  thềổ  đềầ  cáố
lềôn.

Trướá c đáôy tốô i đáũ  giáả ng táạ i sáố cốn ngướà i [cối] trốạ ng
táô m tíánh, tu đưá c mớá i cốá  thềổ  đềầ  cáố lềôn? Bớả i víà  trống vuũ
truạ  náày cốá  [Phááp] Lyá  đáng chềố  ướá c. Láà  Lyá  gíà váôạ y? Chíánh láà
điềầu tốô i giáả ng ráằ ng trống vuũ  truạ  cốá  tốầ n táạ i mốôạ t đáăạ c tíánh.
Tưạ á như cốn ngướà i chuá ng tá, tưá c láà  cáá i  tháô n thềổ  ngướà i
náày cuả á chư viạ, ngốáà i cáá i nhuạ c tháô n náày rá, thíà chư viạ cốà n
cốá  nhưũ ng  sinh  mềôạnh  kháá c  tốầ n  táạ i,  thíà  mớá i  cốá  thềổ  cáố u
tháà nh nềôn mốôạ t ngướà i hốáà n chíảnh. Chư viạ chíả cốá  tháô n thềổ
náày đáăạ t ớả  kiá thíà chíả láà  mốôạ t khốố i thiạt. Chư viạ pháả i cốá  tíánh
khíá,  tíánh cáá ch,  đáăạ c  tíánh, nguyềôn tháầ n chư viạ  tốầ n táạ i,  thíà
mớá i cốá  thềổ  cáố u tháà nh mốôạ t ngướà i hốáà n chíảnh, cốn ngướà i
đốôạ c láôạ p, cốn ngướà i máng thềố cáá  tíánh tưạ  ngáũ . Vuũ  truạ  náày
cuũ ng như váôạ y, ngốáà i phướng diềôạn tốầ n táạ i váôạ t cháố t cuả á nốá
máà  hiềôạn náy chuá ng tá cốá  thềổ  nháôạ n thưá c đướạ c, như láà  tinh
cáầ u,  hềôạ  Ngáô n  Háà ,  ngốô i  sáố,  sáố  chốổ i,  háà nh  tinh,  ngốáà i
phướng diềôạn váôạ t cháố t đáũ  biềố t đềốn náày, nốá  cốà n cốá  mốôạ t đáăạ c
tíánh tốầ n táạ i, cuũ ng cốá  thềổ  nốá i láà  tốầ n táạ i vềầ  tinh tháầ n. Váôạ y
giáả ng mốôạ t  cáá ch kháá i  quáá t  —bớả i  víà  Pháá p  náày  hềẫ  xuốố ng
dướá i thíà sềũ  ráố t lớá n, thuyềố t phááp cuũ ng sềũ  nhiềầu— Nhưng ớả
trềôn táầ ng thưá  ráố t cáố thíà  ráố t đớn giáả n, bá chưũ  láà  cốá  thềổ
kháá i  quáá t  đướạ c  chuả ng đáăạ c  tíánh náày,  gốạ i  láà  Cháô n-Thiềôạn-
Nháẫ n;  khốô ng  pháả i  Cháô n  Thiềôạn  Myũ,  máà  láà  Cháô n-Thiềôạn-
Nháẫ n.

Chuả ng đáăạ c tíánh náày đướng nhiềôn khốô ng đớn giáả n như
váôạ y, bềôn trống Nốá  pháô n hốá á rá ráố t nhiềầu ráố t nhiềầu, táạ i mốẫ i
tưà ng táầ ng thưá ,  ớả  táầ ng thưá  cáàng tháố p thíà  cáà ng phưá c táạ p,
cáà ng khốổ ng lốầ ; ớả  trềôn táầ ng thưá  cáố duà ng bá chưũ  láà  cốá  thềổ
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kháá i  quáá t  gốạ i  láà  “Cháô n-Thiềôạn-Nháẫ n”.  Trống  mốẫ i  vi  láạ p
khốô ng khíá, trống mốẫ i vi láạp nhốả  nháố t cuả á váôạ t cháố t, đáố t, đáá ,
sáắ t  thềáp, gốẫ ,  kềổ  cáả  nhưạ á,  trống hềố t  tháảy váôạ t  cháố t,  trống
khốô ng  khíá  đềầu  cốá  chuả ng  đáăạ c  tíánh  náày  tốầ n  táạ i.  Ngướà i
thướà ng khốô ng cáả m giáá c đướạ c sưạ  tốầ n táạ i cuả á Nốá , láà  bớả i víà
ngướà i thướà ng ớả  trống táầ ng diềôạn náày cuả á ngướà i thướà ng,
nềôn cáả m giáá c khốô ng tớá i. Váôạ y nềốu chư viạ muốố n siềôu xuáố t
khốả i  táầ ng thưá  ngướà i thướà ng náày, thíà  chư viạ  cốá  thềổ  cáả m
giáá c đướạ c sưạ  tốầ n táạ i cuả á Nốá . Nghíũá láà  chư viạ muốố n duà ng
phướng  phááp  siềôu  thướà ng  đềổ  chưũ á  bềôạnh,  [máà ]  chư  viạ
khốô ng chiềổu thềố yềôu cáầ u cuả á Nốá , khốô ng chiềổu thềố tiềôu
chuáổ n cuả á tráạ ng tháá i siềôu thướà ng náày máà  yềôu cáầ u, thíà cáá i
bềôạnh náày cuả á chư viạ sềũ  khốô ng chưũ á đướạ c. Chư viạ muốố n
táă ng trướả ng cốô ng, [máà ] chư viạ khốô ng chiềổu thềố Lyá  siềôu
thướà ng náày máà  yềôu cáầ u, cuũ ng tưá c láà  chiềổu thềố cáá i Lyá  siềôu
xuáố t khốả i táầ ng diềôạn ngướà i thướà ng máà  yềôu cáầ u, [thíà] cốô ng
cuả á chư viạ víũnh viềẫn khốô ng táă ng lềôn đướạ c.

Thềố  sáố cốá  ngướà i chuáổ n mưạ c đáạ ố đưá c ráố t kềám, máà  hốạ
váẫ n cốá  mốôạ t chuá t cốô ng? Mốôạ t láà  dố cáă n cớ tưạ  tháô n hốạ  táạ ố
nềôn, víà  chuáổ n mưạ c đáạ ố đưá c cuả á hốạ  ráố t kềám, hốạ  láà  đáng
tiềôu háố cáă n cớ cuả á báả n tháô n hốạ , tiềôu háố hềố t thíà hốạ  cuũ ng
cháẳ ng cốà n gíà, trướá c khi hốạ  tiềôu háố hềố t thíà hốạ  váẫ n cốà n mốôạ t
chuá t. Cốà n mốôạ t sốố  ngướà i láà  cốá  phuạ  thềổ , má; chố phềáp má
náày tốầ n táạ i ớả  mốôạ t thớà i kyà  đáăạ c điạnh, trống tráạ ng tháá i ráố t
tháố p  đáăạ c  điạnh;  chuá ng hưũ u duạ ng.  Khốô ng cốá  má,  thíà  cốn
ngướà i khốô ng cốá  bềôạnh; khốô ng cốá  má, thíà cốn ngướà i khốô ng
cốá  náạ n. Víà cốn ngướà i nềôn pháả i cốá  náạn, nềôn pháả i cốá  bềôạnh,
víà đốá  láà  chíánh cốn ngướà i táạ ố rá; xốáy láạ i máà  nốá i thíà má kiá
cuũ ng láà  dố chíánh cốn ngướà i táạ ố nềôn. Nềốu như trướá c đáôy
tưà ng ưá c hiềốp ngướà i tá, láà m viềôạ c xáố u, tưà ng sáá t sinh, váôạ y thíà
chư viạ pháả i hốáà n tráả , chư viạ khốô ng tráả  láà  khốô ng đướạ c. Tưà
trống vuũ  truạ  náày, tưà  Lyá  Cháô n-Thiềôạn-Nháẫ n áốy dáẫ n sinh rá
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mốôạ t Lyá, gốạ i láà  “báố t tháố t giáả  báố t đáắ c”, đướạ c thíà pháả i máố t, nớạ
thíà pháả i tráả . Chư viạ khốô ng máố t thíà cướũ ng chềố  chư viạ máố t,
Nốá  cốá  cáá i Lyá  náày kềàm thềố, chố nềôn sềũ  cốá  má náạ n.

Vưà á rốầ i tốô i giáả ng Cháô n-Thiềôạn-Nháẫ n. Pháôạ t giá tu luyềôạn
chuả  yềốu ngốôạ  vềầ  Thiềôạn cuả á Cháô n-Thiềôạn-Nháẫ n, nhưng cuũ ng
cốá  Cháô n, cuũ ng cốá  Nháẫ n; nhưng hốạ  trốạ ng điềổm tu Thiềôạn. Tu
Thiềôạn cốá  thềổ  sinh xuáố t táô m tưà  bi; mốôạ t khi xuáố t táô m tưà  bi,
thíà hốạ  tháốy ái cuũ ng khốổ , víà váôạ y hốạ  cốá  nguyềôạn vốạ ng phốổ  đốôạ
chuá ng sinh. Phááp náày tráả i  rá thíà  lớá n, [víà]  phốổ  đốôạ  chuá ng
sinh máà , hốạ  truyềần chố nhiềầu ngướà i, chố nềôn sinh rá táá m
váạ n bốố n nghíàn pháá p mốô n. Đáạ ố giá chuả  yềốu ngốôạ  vềầ  Cháô n,
chuả  yềốu láà  tu Cháô n, nhưng cuũ ng cốá  Thiềôạn cuũ ng cốá  Nháẫ n,
trốạ ng  điềổm đáăạ t  váà ố  tu Cháô n.  Dố đốá  hốạ  giáảng,  nốá i  điềầu
cháô n, láà m viềôạ c cháôn, láà m ngướà i cháô n, tu cháôn dướũ ng tíánh
pháả n bốổ n quy cháô n, cuốố i  cuà ng tu tháà nh Cháô n Nháô n. Hốạ
đáăạ t trốạ ng điềổm váà ố [chưũ ] Cháô n máà  tu lềôn. Víà  hốạ  đáăạ t váà ố
Cháô n  máà  tu,  nềôn  hốạ  khốô ng máng nguyềôạn  vốạ ng phốổ  đốôạ
chuá ng sinh, dố váôạ y Đáạ ố giá đềôạ  tưả  tháôạ t sưạ  đướạ c truyềần láà
đớn truyềần. Đáạ ố giáá ố láà  mốôạ t  lốáạ i tốô n giáá ố cáả i cáá ch híành
tháà nh thớà i cáôạ n đáạ i sáu náày. Trướá c đáôy thớà i kyà  xá xưá, mốẫ i
tưà ng váă n hốá á tiềần sưả  đềầu khốô ng cốá  Đáạ ố giáá ố, chố nềôn Đáạ ố
giá xưá náy láà  đớn truyềần. Hốạ  đáũ  láà  đớn truyềần, pháạ m vi
hốạ  truyềần ráố t  nhốả ,  Phááp náày cuả á hốạ  sáu khi tráả i  rá,  thíà
cuũ ng sinh rá bá nghíàn sáá u tráă m phááp mốô n.  Số sáánh rá,
Pháôạ t giá cốá  táá m váạ n bốố n nghíàn pháá p mốô n, ráố t láà  lớá n.

Cháô n-Thiềôạn-Nháẫ n láà  tiềôu chuáổ n duy nháố t đố lướà ng tốố t
xáố u. Chư viạ pháả i đốầ ng hốá á vớá i đáăạ c tíánh náày, thíà chư viạ mớá i
cốá  thềổ  táă ng cốô ng; chư viạ  khốô ng đốầ ng hốá á đướạ c vớá i  đáăạ c
tíánh náày,  thíà  chư viạ  víũnh viềẫn khốô ng táă ng cốô ng lềôn nốổ i.
Điềầu náày chuá ng tốô i  tưà ng giáả ng rốầ i,  mốôạ t  ngướà i tu luyềôạn,
hốáăạ c láà  mốôạ t ngướà i thướà ng, đốố i vớá i Lyá  náày thíà chíả cáầ n máốy
cáô u nốá i láà  cốá  thềổ  kháá i quáá t láạ i mốôạ t cáá ch đớn giáả n. Víá duạ ,
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ngướà i tốố t, ngướà i xáố u váà  ngướà i tu luyềôạn [thíà] pháô n biềôạ t thềố
náà ố? Ngướà i cốá  thềổ  thuáôạ n thềố đáăạ c tíánh náày cuả á vuũ  truạ , thíà
chíánh láà  mốôạ t ngướà i tốố t, đáả m báả ố láà  mốôạ t ngướà i tốố t; [cốà n]
ngướà i háành xưả  tráá i ngướạ c vớá i đáăạ c tíánh vuũ  truạ  náày, thíà đốá
láà  ngướà i thưạ c sưạ  xáố u. Cốá  thềổ  cốá  ngướà i ớả  đớn viạ [cốô ng táá c],
ngướà i  tá nốá i  chư viạ  khốô ng tốố t,  cáả  đớà i  chư viạ  tốáà n chiạu
khốổ , ái cuũ ng khốô ng cối chư viạ rá gíà hốáăạ c luốô n báắ t náạ t chư
viạ. Tốô i báả ố chư viạ náày, chư viạ khốô ng nháố t điạnh láà  tháôạ t sưạ
khốô ng tốố t. ỞỞ  đớn viạ ái cuũ ng táá n dướng chư viạ, cốá  thềổ  láà
chư viạ ráố t biềố t viềôạ c, tốô i nốá i vớá i chư viạ ráằ ng, chư viạ khốô ng
nháố t  điạnh láà  tháôạ t  sưạ  tốố t.  Lyá  cuả á  vuũ  truạ  kiá  mớá i  láà  tiềôu
chuáổ n duy nháố t đố lướà ng tốố t xáố u. Thềố  thíà láà m mốôạ t ngướà i
tu luyềôạn, chư viạ cốá  thềổ  đốầ ng hốá á vớá i đáăạ c tíánh náày cuả á vuũ
truạ ,  thíà  chư viạ  chíánh láà  ngướà i đáắ c Đáạ ố, Lyá  đớn giáả n váôạ y
thốô i.

Cốô ng cuả á ngướà i tá hốáà n tốáà n khốô ng pháả i dố luyềôạn máà
rá. Mốạ i ngướà i đềầu đáng luyềôạn khíá cốô ng, đáũ  máố t ráố t nhiềầu
cốô ng sưá c, thưá c khuyá dáôạ y sớá m đềổ  luyềôạn, bềàn tướả ng ráằ ng
cốô ng cuả á hốạ  cốá  thềổ  táă ng lềôn, nhưng [cốô ng] cuả á hốạ  khốô ng
hềầ  táă ng chuá t náà ố. Tốô i giáả ng lớà i náày cốá  lềũ  ráố t nhiềầu ngướà i
kinh ngáạ c, [hốả i] cháẳ ng pháả i ÔÔ ng cuũ ng dáạy ngướà i tá luyềôạn
cốô ng sáố? Thềố  ÔÔ ng dáạy ngướà i  tá cáá i  gíà  váôạ y?  Mốạ i  ngướà i
biềố t  cốá  hái chưũ  gốạ i  láà  “tu luyềôạn”. Ngướà i tá chíả  cối trốạ ng
‘luyềôạn’  máà  cháẳng cối trốạ ng ‘tu’,  nềôn tướả ng ráằ ng chưũ  ‘tu’
náày dướà ng như láà  tu tưà  cuả á chưũ  ‘luyềôạn’, láà  tu tưà  cuả á dánh
tưà . Tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, ‘tu táạ i tiềôn luyềôạn táạ i háôạ u’; tu
mớá i láà  quán trốạ ng báôạ c nháố t. Chư viạ khốô ng cối trốạ ng táô m
tíánh cuả á chư viạ máà  tu luyềôạn, khốô ng trốạ ng đưá c, thíà chư viạ
hốáà n tốáà n khốô ng cốá  náă ng lướạ ng đáá ng nốá i! Chư viạ khốô ng
chuá  trốạ ng táô m tíánh chư viạ  máà  tu luyềôạn, thíà  chư viạ  hốáà n
tốáà n khốô ng cốá  cốô ng! Máà  náă ng lướạ ng tháôạ t sưạ  cuũ ng chíánh láà
cốô ng, chíánh láà  cáá i cốô ng [xáá c điạnh] táầ ng thưá  cáố tháố p, cốô ng
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lưạ c lớá n nhốả . Ngướà i tá cốá  cốô ng cáố báố nhiềôu, hốáăạ c trống
Pháôạ t giáá ố giáả ng quáả  viạ cáố báố nhiềôu, cáá i cốô ng kiá thuáầ n
tuá y láà  tu máà  rá. Mốạ i ngướà i tháốy hốà á thướạ ng kiá hốạ  khốô ng
luyềôạn cốô ng, váôạ y máà  hốạ  váẫ n táă ng cốô ng; táạ i sáố? Bớả i víà hốạ
đáng tu.

Thềố  thíà  tu váà  luyềôạn máà  chuá ng tá nốá i, chuá ng cốá  quán
hềôạ  gíà? Láá t nưũ á tốô i sềũ  giáả ng chuá ng tá luyềôạn nhưũ ng gíà. Mốố i
quán hềôạ  giưũ á tu váà  luyềôạn láà  gíà? Táạ i sáố chuá ng tá tu láà  cốá
thềổ  táă ng cốô ng? ‘Nhưũ ng gíà tu táô m tíánh máà  ÔÔ ng nốá i áốy, điềầu
ÔÔ ng  báà n  áốy  cháẳ ng  pháả i  láà  nhưũ ng  viềôạ c  trống tư tướả ng,
trống kháá i  niềôạm, trống híành tháá i  yá  thưá c  cuả á  cốn ngướà i
sáố? Cốô ng luyềôạn đướạ c máà  chuá ng tá nốá i đềốn cháẳng pháả i láà
váôạ t cháố t sáố? Giưũ á chuá ng cốá  quán hềôạ  gíà chưá ?’ Tốô i báả ố mốạ i
ngướà i náày, cáá i Lyá  náày đềốn táầ ng thưá  cáố thíà Nốá  khốô ng thềổ
[đướạ c] đốố i  đáũ i  giốố ng như táầ ng thưá  tháố p. Ngướà i thướà ng
nới  ngướà i  thướà ng  nốá i  sưạ  viềôạ c  cuả á  ngướà i  thướà ng,  nốá i
khốô ng rốũ  đướạ c; cốà n nháảy rá khốả i ngướà i thướà ng máà  nhíàn
sưạ  viềôạ c ngướà i thướà ng thíà  liềố c máắ t láà  rốũ  ngáy. Trống giớá i
tư tướả ng, giớá i lyá  luáôạ n váẫ n luốô n tránh luáôạ n váôạ t cháố t láà  đềôạ
nháố t tíánh, háy tinh tháầ n láà  đềôạ  nháố t tíánh; váẫ n luốô n tránh
luáôạ n vềầ  váố n đềầ  náày, cưá  luốô n táá ch chuá ng rá đềổ  tránh luáôạ n,
táá ch rá đềổ  nháôạ n thưá c. Tốô i nốá i ráằ ng chuá ng láà  nháố t tíánh, láà
thốố ng nháố t. Chuá ng tá láốy mốôạ t víá duạ  đớn giáả n nháố t. Chuá ng
tá hiềôạn náy láà m khốá hốạ c nháô n thềổ  cuũ ng váôạ y,  láà m khốá
hốạ c hiềôạn đáạ i cuũ ng váôạ y, chố ráằ ng tư tướả ng cuả á cốn ngướà i,
nhưũ ng thưá  máà  cốn ngướà i tướả ng tướạ ng rá chíánh láà  mốôạ t
lốáạ i náă ng [lưạ c] yá  niềôạm, yá  niềôạm máà  ngướà i tá pháá t rá chíánh
láà  mốôạ t lốáạ i váôạ t cháố t. Hiềôạn náy đáũ  phốổ  biềốn nháôạ n thưá c như
thềố . Váôạ y nốá  đáũ  láà  mốôạ t lốáạ i váôạ t cháố t, nốá  cốá  pháả i láà  tư tướả ng
váà  tinh tháầ n cuả á cốn ngướà i khốô ng? Cốá  pháả i láà  tư tướả ng
máà  chư viạ  nghíũ  khốô ng? Đốá  cháẳ ng pháả i láà  nhưũ ng gíà  nháố t
tíánh háy sáố? Điềầu náày tốô i chíả láốy víá duạ  đớn giáả n váôạ y thốô i.
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Tốô i vưà á giáảng rốầ i, trống vuũ  truạ  [cốá ] tốầ n táạ i chuả ng váôạ t
cháố t náày, đốầ ng thớà i tốầ n táạ i chuả ng đáăạ c tíánh náày, nềôn nốá  láà
nháố t tíánh, láà  nháố t thềổ . Chư viạ khốô ng đốầ ng hốá á vớá i đáăạ c tíánh
náày, thíà chư viạ víũnh viềẫn khốô ng tu lềôn đướạ c. Cốá  nghíũá láà
gíà? Láốy mốôạ t víá duạ  đớn giáả n; váôạ t cháố t tố lớá n trống vuũ  truạ
náày, trống cáá c chuả ng váôạ t cháố t đềầu báố háà m sưạ  tốầ n táạ i cuả á
chuả ng đáăạ c  tíánh náày,  trống vuũ  truạ  nốá  khớả i  mốôạ t  lốáạ i  lưạ c
lướạ ng cáô n báằ ng váà  chềố  ướá c. Cốn ngướà i trống xáũ  hốôạ i ngướà i
thướà ng  đớà i  náày  quá  đớà i  kháá c  khốô ng  biềố t  đáũ  láà m  báố
nhiềôu viềôạ c xáố u, nềôn nềốu báả ố tốô i nốá i thíà cốn ngướà i đáũ  đềốn
mưá c nghiềôạp  cuốôạ n  láốy  nghiềôạp  rốầ i,  ái  cuũ ng cốá  nghiềôạp  ráố t
lớá n. Giốố ng như mốôạ t cáá i chái, trống cáá i chái náày đưạ ng đáầy
thưá  báổ n,  chư viạ  duà ng náắ p đáôạ y  tháôạ t  cháăạ t  láạ i,  nềốu chư viạ
khốô ng đốổ  thưá  báổ n rá ngốáà i, chư viạ nềám xuốố ng nướá c “tuà m”
láôạ p tưá c chíàm ngáy đềốn đááy. Nềốu chư viạ đốổ  rá mốôạ t íát, chư viạ
nềám xuốố ng thíà nốá  nốổ i lềôn mốôạ t chuá t; chư viạ đốổ  rá mốôạ t chuá t
thíà nốá  nốổ i lềôn mốôạ t chuá t, đốổ  rá cáàng nhiềầu thíà nốổ i lềôn cáà ng
cáố; khi chư viạ đốổ  hềố t thưá  báổ n rá ngốáà i, chư viạ đáôạ y náắp láạ i,
cốá  áố n xuốố ng nướá c thíà chư viạ cuũ ng khốô ng áố n xuốố ng đướạ c,
nốá  cưá  nốổ i lềôn ớả  đốá , viạ tríá cuả á nốá  nềôn pháả i ớả  đốá . Tốô i láốy víá
duạ  náày đềổ  nốá i ráằ ng, cốn ngướà i trống xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng
đềầu tưà ng láà m nhưũ ng viềôạ c báố t  háả ố, táô m cuả á chư viạ  đáũ  ốô
nhiềẫm rốầ i,  tư tướả ng cuả á chư viạ  đáũ  ốô  nhiềẫm rốầ i,  chư viạ
máng thềố nghiềôạp ráố t lớá n. Nhưũ ng thưá  náày chư viạ khốô ng
bốả  chuá ng đi, táô m tíánh cuả á chư viạ khốô ng tốố t lềôn, chư viạ váẫ n
sềũ  sinh rá nhưũ ng thưá  khốô ng tốố t náày, mốạ i  thớà i kháắ c đềầu
đáng sinh rá. Víà váôạ y chư viạ nháố t điạnh pháả i khiềốn chố táô m
trớả  nềôn tốố t, cốà n pháả i vưá t bốả  nhưũ ng váôạ t cháố t, nhưũ ng thưá
báố t háả ố náày đi, cuũ ng tưá c láà  khi chư viạ tu luyềôạn nới ngướà i
thướà ng, chư viạ pháả i chiạu mốôạ t chuá t khốổ , nhốạ c cáá i gáô n cốố t,
khốổ  cáá i táô m chíá,  chư viạ  mớá i cốá  thềổ  tháă ng hốá lềôn đướạ c.
Điềầu tốô i giáả ng đáôy chíánh láà  [vềầ ] tu lềôn trềôn, chư viạ khốô ng
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tu cáá i táô m náày, đáăạ c tíánh vuũ  truạ  chềố  ướá c chư viạ, Nốá  khốô ng
chố chư viạ lềôn. Chuá ng tốô i cốà n cốá  thềổ  pháô n giáả i rá máà  giáả ng
chố chư viạ, cáá i cốô ng náày táă ng lềôn như thềố  náà ố.

Nốá i đềốn cốn ngướà i chuá ng tá, thưạ c rá ớả  cáá c khốô ng gián
đềầu cốá  ngướà i, tốầ n táạ i ớả  cáá c khốô ng gián. Dố sưạ  sái kháá c vềầ
thớà i  khốô ng, sưạ  sái kháá c vềầ  tốầ n táạ i  tháô n thềổ ,  sái kháá c vềầ
híành thưá c cuũ ng ráố t  lớá n. Trống mốôạ t  khốô ng gián đáăạ c  thuà ,
xung quánh tháô n thềổ  chuá ng tá cốá  mốôạ t trướà ng, máà  trướà ng
náày cốá  hái chuả ng váôạ t  cháố t tốầ n táạ i.  Mốôạ t  láà  ‘đưá c’,  chíánh láà
mốôạ t lốáạ i váôạ t cháố t tráắ ng tráắ ng, tưà ng cuạ c tưà ng khốố i; ngướà i
cốá  ráố t nhiềầu đưá c, thíà máôạ t đốôạ  ráố t lớá n. Trướá c đáôy ngướà i tá
luốô n cối đưá c láà  điềầu trống híành tháá i yá  thưá c, mốôạ t lốáạ i cáảnh
giớá i. Tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, đưá c kiá chíánh láà  mốôạ t chuả ng
váôạ t cháố t, thuáầ n tuá y láà  tốầ n táạ i váôạ t cháố t. Cốà n cốá  mốôạ t thưá  nưũ á
tốầ n táạ i trống cuà ng mốôạ t trướà ng, gốạ i láà  ‘nghiềôạp lưạ c’, nhưng
nốá  láà  máà u  đền.  Đưá c  kiá  láà  láà m viềôạ c  tốố t  rốầ i,  hốáăạ c  láà  biạ
ngướà i kháá c ưá c hiềốp, chiạu khốổ  rốầ i, hốáăạ c láà  chiạu tốôạ i  [khốổ ]
máà  đáắ c đướạ c đưá c áốy. Cốà n nghiềôạp lưạ c máà u đền kiá láà  dố
báả n tháô n láà m viềôạ c xáố u máà  sinh rá. Quáá  khưá  ngướà i tá giáả ng
cáă n cớ tốố t váà  xáố u, chíánh láà  xềm tyả  lềôạ  hái chuả ng váôạ t cháố t
náày nhiềầu íát [thềố  náà ố], táạ ố tháà nh mốôạ t  phướng diềôạn chuả
yềốu cuả á [viềôạ c] cáă n cớ tốố t háy xáố u cuả á ngướà i đốá  trống xáũ
hốôạ i ngướà i thướà ng, [điềầu] máà  ngướà i tu luyềôạn váẫ n nốá i đềốn.
Nhưng ngướà i thướà ng duà ng máắ t thiạt thíà khốô ng tháốy đướạ c,
bớả i víà ngướà i thướà ng ớả  trống mềô , chư viạ ớả  trống mềô  nềôn
mớá i đềổ  chư viạ ớả  trống mềô  máà  quáy vềầ . Bớả i víà chíánh chư viạ
đáũ  đáổy míành đềốn bướá c náày, nềôn chư viạ pháả i nháắ m máắ t máà
tu trớả  vềầ , khốô ng chố chư viạ  nhíàn tháốy cháô n tướá ng, nhíàn
tháốy cháôn tướá ng thíà khốô ng thềổ  tu, bớả i víà sềũ  khốô ng tốầ n táạ i
ngốôạ ,  nềôn cuũ ng khốô ng tốầ n táạ i  tu.  Vưà á tháốy vưà á tu thíà  ái
khốô ng láà m chưá ? Viạ Pháôạ t kiá táạ i sáố ÔÔ ng máũ i láà  ớả  táầ ng thưá
kiá, sáố ÔÔ ng khốô ng đềầ  cáố lềôn trềôn? Đướng nhiềôn cáá i gíà
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ÔÔ ng cuũ ng biềố t, ÔÔ ng khốô ng tốầ n táạ i nhưũ ng váố n đềầ  như tu
luyềôạn táô m tíánh; ớả  trống mềô  mớá i dềẫ  tu. Cốá  ngướà i cốà n nháố n
máạ nh ráằ ng tốô i nhíàn tháốy rốũ  ráà ng rốầ i tốô i mớá i dềẫ  tu, chư viạ
nhíàn tháốy rốũ  ráà ng thíà chư viạ khốô ng tu đướạ c. Cốà n cốá  ngướà i
nốá i tốô i nhíàn tháốy rốầ i tốô i mớá i tin, tốô i khốô ng nhíàn tháốy thíà
tốô i khốô ng tin. Chuá ng tốô i luốô n chố ráằ ng kiềổu ngướà i náày láà
ngốôạ  tíánh khốô ng tốố t.

Vưà á rốầ i tốô i đáũ  giáả ng, cốô ng náày thưạ c cháố t láà  ngướà i tá tu
máà  rá.  Váôạ y  như tốô i  vưà á giáả ng,  trướà ng ‘đưá c’  náày  tốầ n táạ i
xung quánh tháô n thềổ  ngướà i, nềốu đưá c chư viạ nhiềầu thíà chư
viạ cốá  thềổ  táă ng cáố cốô ng; đưá c chư viạ khốô ng nhiềầu, đướng
nhiềôn, váôạ t cháố t máà u đền thốô ng quá chiạu khốổ  rốầ i, cuũ ng cốá
thềổ  chuyềổn hốá á tháà nh váôạ t  cháố t  máà u tráắ ng,  nốá  sềũ  khốô ng
tiềôu máố t, chuả ng váôạ t cháố t náày láà  báố t diềôạ t. Chíánh láà  nốá i mốôạ t
ngướà i,  khi tu luyềôạn thíà  trềôn thưạ c tềố  chíánh láà  đưá c  trống
pháạ m vi trướà ng khốô ng gián cuả á chư viạ chuyềổn hốá á tháà nh
cốô ng; cốô ng lưạ c lớá n nhốả , cốô ng táầ ng thưá  cáố tháốp tháôạ t sưạ
cuả á chư viạ láà  đưá c cuả á báả n tháô n chư viạ chuyềổn hốá á tháà nh.
Chuyềổn hốá á thềố  náà ố? Trướá c  đáôy  trống nhưũ ng ngướà i  tu
luyềôạn  cốá  mốôạ t  cáô u (chưá  khốô ng pháả i  trống giớá i  khíá  cốô ng
nốá i), gốạ i láà  “tu táạ i tưạ  kyả, cốô ng táạ i sư phuạ ”. Cốá  nghíũá láà  gíà?
Đốá  láà  chư viạ chíả cáầ n cốá  mốôạ t nguyềôạn vốạ ng tu luyềôạn mốô n đốá ,
chư viạ cốá  nguyềôạn vốạ ng muốố n tu luyềôạn cáá i gíà đốá , chư viạ chíả
láà  nguyềôạn vốạ ng, máà  thưạ c tềố  láà  sư phuạ  đáng láà m giuá p chư
viạ.  Cốá  ngướà i giáảng hốáạ t  đốôạ ng yá  niềôạm, yá  niềôạm thềố  náày yá
niềôạm thềố  nốạ , [máà ] váố n đềầ  gíà cuũ ng khốô ng giáả i quyềố t đướạ c,
nốá  chíả láà  mốôạ t cáá i nguyềôạn vốạ ng. Máà  ngướà i tháôạ t sưạ  án đíảnh
thiềố t  lư,  tháá i  dướạ c,  luyềôạn  đán chố chư viạ,  hốáăạ c  láà  híành
tháà nh tuáầ n hốáà n  chu thiềôn,  thốô ng máạ ch khái huyềôạ t  v.v.
chố chư viạ đềầu láà  sư phuạ  láà m. Tư duy cuả á ngướà i thướà ng
khốô ng cốá  báố t cưá  náăng lướạ ng náà ố, táy cuả á ngướà i thướà ng
hốáà n tốáà n khốô ng láà m đướạ c nhưũ ng viềôạ c náày.
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Cớ chềố  máà  thưạ c sưạ  khiềốn cốô ng táă ng lềôn, híành tháà nh
nhưũ ng thưá  náày,  cốà n  tinh vi  hớn nhưũ ng cốẫ  mááy  tinh vi
[nháố t], phưá c táạ p phi thướà ng; chư viạ sáố cốá  thềổ  láà m đướạ c?
Đáôy láà  mốôạ t lớà i đướạ c máôạ t truyềần, gốạ i láà  “tu táạ i tưạ  kyả, cốô ng
táạ i sư phuạ ”; đốá  láà  điềầu máà  trướá c kiá khốô ng thềổ  chố táầ ng
thưá  tháố p biềố t. Víà váôạ y, khi sư phuạ  tháốy chư viạ tu luyềôạn đướạ c
tốố t, táô m tíánh đáũ  đềầ  cáố lềôn, lưạ c lướạ ng máà  đáăạ c tíánh vuũ  truạ
ướá c chềố  chư viạ  đáũ  íát  đi, thíà  chư viạ  cốá  thềổ  táă ng cốô ng lềôn
đướạ c. Váôạ y thíà luá c đốá  sư phuạ  liềần cáốp chố chư viạ mốôạ t lốáạ i
cốô ng, chuá ng tốô i gốạ i nốá  láà  mốôạ t lốáạ i cốô ng náă ng táă ng cốô ng,
thềố híành xốááy ốố c quánh tháô n thềổ  cốn ngướà i láốy đưá c cuả á
chư viạ  diềẫn  hốá á  trớả  tháà nh  cốô ng,  táă ng  trướả ng  lềôn  thềố
híành xốááy ốố c.  Sáu khi táă ng lềôn đềốn đíảnh đáầ u, trềôn đíảnh
đáầ u dáầ n dáầ n híành tháà nh mốôạ t cốôạ t cốô ng truạ . Cuà ng vớá i cốô ng
lưạ c, táầ ng thưá  cuả á chư viạ khốô ng ngưà ng đềầ  cáố, khi áốy cốô ng
truạ  náày cuũ ng khốô ng ngưà ng đềầ  cáố; đáôy chíánh láà  cốô ng [xáá c
điạnh]  táầ ng thưá  cáố tháố p,  cốô ng lưạ c  lớá n  nhốả  cuả á  chư viạ.
Náă ng lướạ ng máà  chư viạ pháá t phốá ng rá đềầu báắ t nguốầ n tưà
đáôy. Chưá  khốô ng pháả i láà  đán, láá t nưũ á tốô i sềũ  giáả ng cáá i đán
kiá. Táầ ng thưá  thưạ c sưạ  láà  náằ m ớả  chốẫ  náày.

Mốạ i  ngướà i  biềố t  ráằ ng,  quáả  viạ  đướạ c  giáảng trống Pháôạ t
giáá ố, đốá  chíánh láà  cốô ng truạ  cuả á chư viạ đáũ  đềốn viạ tríá náà ố, tu
luyềôạn đáũ  cáố ngáầ n náà ố, đáạ t đềốn táầ ng thưá  cáố báố nhiềôu,
nốá  láà  ớả  chốẫ  đốá . Víá duạ  cốá  ngướà i hềẫ  đáả  tốạ á thíà nguyềôn tháầ n
ly  thềổ  lềôn  cáố  chưà ng  áốy,  nốá i  chư  viạ  lềôn  cáố  hớn  nưũ á.
Khốô ng đướạ c, khốô ng lềôn đướạ c, lềôn cáố nưũ á sớạ  háũ i rốầ i sềũ
pháả i rớá t xuốố ng. Táạ i sáố khốô ng lềôn đướạ c? Víà cốô ng truạ  cuả á
hốạ  cáố ngáầ n áốy thốô i, đốá  láà  quáả  viạ  tu luyềôạn cuả á hốạ , hốạ  láà
ngốầ i trềôn cốô ng truạ  cuả á hốạ  máà  lềôn. Trống Pháôạ t giáá ố giáảng,
tu luyềôạn cáố ngáầ n náà ố thíà chíánh láà  xu hướá ng tướng lái cuả á
hốạ . Cốô ng náày hốáà n tốáà n láà  ngướà i tá tu luyềôạn táô m tíánh cuả á
míành, đốầ ng hốá á vớá i đáăạ c tíánh cuả á vuũ  truạ , đáăạ c tíánh vuũ  truạ
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khốô ng chềố  ướá c chư viạ nưũ á, thềố  thíà cốô ng cuả á chư viạ cốá  thềổ
táă ng  lềôn  đướạ c,  dố  đưá c  diềẫn  hốá á  trớả  tháà nh  cốô ng.  Đáôy
cháẳ ng pháả i láà  tu rá háy sáố? Lốáạ i cốô ng náày hốáà n tốáà n dưạ á
váà ố ngướà i tá tu táô m máà  tu rá đướạ c.

Thềố  thíà pháầ n đốôạ ng táá c áốy láà  đềổ  luyềôạn nhưũ ng gíà? Láà  cáả i
biềốn nháô n thềổ , bán đáầ u chư viạ cốá  thềổ  gốạ i láà  ‘dướũ ng sinh’,
cuốố i  cuà ng gốạ i láà  ‘trướà ng sinh’, cốà n cốá  giá tríà  cốô ng náă ng.
Thềố  náà ố gốạ i láà  giá tríà? Láà  duà ng náă ng lướạ ng đềổ  giá cướà ng
chuá ng. Cốà n cốá  diềẫn hốá á cuả á nhưũ ng thưá  thuáôạ t  lốáạ i,  diềẫn
hốá á cuả á cáá c lốáạ i thềổ  sinh mềôạnh, ráố t phưá c táạ p. Sưạ  xuáố t hiềôạn
cuả á cáá c chuả ng híành tháá i cốô ng, đềầu pháả i cốá  náăng lướạ ng đềổ
giá cướà ng chố chuá ng thíà  chư viạ  mớá i cốá ,  khốô ng cốá  náăng
lướạ ng náày thíà khốô ng cốá  gíà đềổ  nốá i. Khi ngướà i tá xuáố t cốô ng
thíà  chư viạ hốáà n tốáà n khốô ng pháá t rá khíá  đướạ c, khốô ng cốá .
Pháá t xuáố t rá láà  mốôạ t lốáạ i váôạ t cháố t cáố náă ng lướạ ng, nhưng
ráố t íát [ngướà i] cốá  thềổ  thềổ  nghiềôạm đướạ c cáả m giáá c tưà  trống
cớ thềổ  pháá t xuáố t rá. Đáôy chíánh láà  điềầu tốô i  giáả ng, nhưũ ng
điềầu đướạ c nốá i đềốn ớả  táầ ng thưá  cáố. Nhưng trướá c đáôy váẫ n
luốô n chố láà  thiềôn cớ, khốô ng chố phềáp ngướà i tá giáả ng. Láầ n
náày, trống quáá  tríành tốô i mớả  lớá p tốô i đềầu giáảng nốá  rá cáả  rốầ i,
cốà n cốá  ráố t nhiềầu điềầu cáố tháô m. Muạ c đíách láà  đềổ  ngướà i tá
thưạ c sưạ  cốá  thềổ  tu luyềôạn, chiạu tráá ch nhiềôạm vớá i cốn ngướà i,
tốô i cuũ ng thưạ c sưạ  dáẫ n dáắ t ngướà i tá như thềố , chố nềôn cuũ ng
khốô ng thuốôạ c  vềầ  tuà y  tiềôạn  tiềố t  lốôạ  thiềôn cớ gíà  cáả ,  tuà y  tiềôạn
khốô ng chiạu tráá ch nhiềôạm máà  láà m lốáạ n. Cuũ ng thưạ c sưạ  đáũ
thu đướạ c hiềôạu  quáả  như thềố  náày,  táô m tíánh cuả á hốạ c  viềôn
chuá ng tá đềầ  cáố ráố t nhánh, hiềôạn náy pháá t triềổn cuũ ng ráố t
nhánh.

Cốá  hốạ c viềôn nốá i ráằ ng, tưà  luá c tốô i thám giá lớá p hốạ c Pháá p
Luáô n Đáạ i Phááp, thềố  giớá i quán cuả á tốô i đềầu đáũ  chuyềổn biềốn,
cáả  đớà i tốô i khốô ng biềố t sáố sốố ng đềốn ngáầ n náày tuốổ i rốầ i, đềốn
hốô m náy tốô i mớá i biềố t víà điềầu gíà máà  sốố ng. Đềầu láà  hốạ c viềôn
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nốá i. Tưá c láà  nốá i vớá i mốạ i ngướà i ráằ ng, nhưũ ng điềầu tu luyềôạn
cháô n chíánh trướá c đáôy láà  khốô ng cốá  ái giáả ng cáả , khốô ng tin
chư viạ  thưả  giớả  sáá ch cốổ ,  thưả  tíàm trống «Đáạ ố Đưá c  Kinh»
hốáăạ c láà  chư viạ thưả  giớả  kinh Pháôạ t, trướá c kiá nhưũ ng thưá  náày
ngướà i tá đềầu láà  dưạ á váà ố ngốôạ  chưá  khốô ng nốá i, hốô m náy tốô i
đềm nốá  giáả ng hềố t cáả  rá rốầ i. Giáả ng rá thíà láà  đáũ  giáả ng rá rốầ i,
nháô n lốáạ i đáũ  đềốn bướá c náày rốầ i, cáá c viạ máà  cốà n giáả ng như
thềố  kiá thíà  hốạ  cuũ ng khốô ng nghề, khốô ng tin,  chố ráằ ng láà
thuyềố t  giáá ố  máà  khốô ng thưạ c  tềố .  Nhưng giáảng nhiềầu  đềốn
máốy thíà hốạ  váẫ n tốầ n táạ i mốôạ t cáá i ngốôạ , bớả i víà duà  sáố chư viạ
cuũ ng khốô ng nhíàn  tháốy  hốáăạ c  khốô ng nhíàn  rốũ ,  chư viạ  váẫ n
pháả i ớả  trống mềô  máà  tu, váẫ n cốá  tốầ n táạ i váố n đềầ  như thềố . Vưà á
rốầ i  tốô i  đáũ  giáả ng cốô ng náày táă ng lềôn như thềố  náà ố.  Chư viạ
xềm hốà á thướạ ng thớà i xưá hốạ  khốô ng luyềôạn cốô ng, máà  cốô ng
cuả á hốạ  váẫ n táă ng lềôn. Cốô ng tháôạ t sưạ  [xáá c điạnh] táầ ng thưá  cáố
tháố p, cốô ng lưạ c lớá n nhốả  hốáà n tốáà n khốô ng pháả i láà  luyềôạn máà
rá.

Váôạ y đốôạ ng táá c kiá láà  đềổ  luyềôạn nhưũ ng gíà? Đốôạ ng táá c áốy vềầ
thưạ c cháố t chíánh láà  điềầu tốô i vưà á giáả ng, cáả i biềốn báả n thềổ  cuả á
ngướà i. Nhưng nềốu khốô ng cốá  náăng lướạ ng giá cướà ng nốá , thíà
nốá  khốô ng cáả i biềốn đướạ c. Tềố  báà ố pháôn tưả  cuả á tháô n thềổ  chư
viạ duà ng váôạ t cháố t cáố náăng lướạ ng dáầ n dáầ n náạp đáầy chố nốá ,
thíà chư viạ mớá i cốá  thềổ  đáạ t đướạ c muạ c đíách trướà ng sinh. Chư
viạ  khốô ng cốá  cáá i  cốô ng náày,  khốô ng cốá  náăng lướạ ng náày thíà
chư viạ  dưạ á váà ố cáá i gíà  đềổ  giá tríà? Báà n viềôạ c quáô n sưạ  trềôn
giáốy  vốô  duạ ng.  Mốạ i  ngướà i  biềố t  ráằ ng,  cốá  ráố t  nhiềầu  cốô ng
náă ng,  ngốáà i  sư phuạ  truyềần  rá,  thíà  cốá  mốôạ t  pháầ n ráố t  lớá n
cốô ng náă ng láà  tháô n ngướà i tưạ  máng thềố, nghíũá láà  ái ái cuũ ng
cốá ,  nhưng  chuá ng  khốô ng  khớả i  báố t  cưá  táá c  duạ ng  náà ố.  Cốá
ngướà i  cáả m giáá c kềổ  ráằ ng,  luá c tốô i  nguả  náằ m mớ, đềốn sáá ng
hốô m sáu tháà nh hiềôạn thưạ c rốầ i; cốá  ngướà i nốá i ráằ ng, tốô i nhíàn
trướá c đướạ c sưạ  viềôạ c gíà đốá , kềố t quáả  láà  máốy hốô m sáu xáảy rá
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tháôạ t; hốáăạ c láà  cốá  ngướà i cáả m tháốy khi míành láà m mốôạ t viềôạ c gíà
đốá , áá i cháà , pháá t hiềôạn tháốy dướà ng như luá c náà ố đốá  đáũ  tưà ng
láà m sưạ  viềôạ c náày rốầ i, nhưng trống đớà i ngướà i đốá  thưạ c sưạ
chưá tưà ng láà m. Chuyềôạn náày láà  thềố  náà ố? Kyà  thưạ c đềầu láà  thềổ
hiềôạn cuả á cốô ng náăng, vướạ t trướá c tiềốn nháôạ p tướng lái, hốáăạ c
tiềốn nháôạ p quáá  khưá .  Nhưng cốô ng náă ng đốá  cuả á chư viạ  vốô
cuà ng mớà  nháạ t, khốô ng láà  gíà cáả , khốô ng cốá  náă ng lướạ ng chuá ng
cuũ ng duà ng khốô ng đướạ c, chíả cốá  thềổ  khớả i mốôạ t chuá t táá c duạ ng
thềố  thốô i. Mốôạ t khi cốá  náă ng lướạ ng [đềổ ] náạp đáầy chố chuá ng,
đốá  gốạ i láà  giá tríà cốô ng náăng. Duà ng cốô ng lưạ c đềổ  giá cướà ng
chuá ng, chuá ng mớá i cốá  thềổ  trớả  nềôn máạ nh mềũ , trớả  nềôn duà ng
đướạ c, mớá i cốá  thềổ  khớả i táá c duạ ng. Nềốu chư viạ khốô ng tu cáá i
táô m náày cuả á chư viạ, chư viạ muốố n đáắ c cáá i gíà, thíà cáá i gíà cuũ ng
khốô ng đáắ c đướạ c.

Mốôạ t  váà i  hốạ c  viềôn  cốà n  tưạ  xưng míành láà  sư phuạ  cuả á
Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp. Ráố t nhiềầu hốạ c viềôn cuũ  cuả á chuá ng tá
đềầu biềố t, ái máà  gốạ i ngướà i đốá  mốôạ t cáô u sư phuạ , thíà ngướà i đốá
kinh háũ i  láắ m, hốạ  khốô ng dáá m xưng míành láà  tháầy,  hốạ  nốá i
Tháầy láà  chíả cốá  mốôạ t, chíả cốá  tháầy Lyá  láà  Sư phuạ , chuá ng tốô i đềầu
láà  đềôạ  tưả . Kềả  dáá m xưng láà  tháầy thíà mốôạ t láà  táô m cáầ u dánh táá c
quáá i, hái láà  mưu đốầ  lốáạ n Pháá p. Trống vuũ  truạ  mềônh mốô ng
cốá  vốô  sốố  Pháôạ t-Đáạ ố-Tháần,  cáá c Chuả ,  chư thiềôn tháầ n ớả  cáá c
táầ ng thưá  kháá c nháu cuũ ng đềầu đáng hốạ c Phááp náày, hốả i ái
dáá m xưng míành láà  sư phuạ ? Khốô ng tu táô m, khốô ng trốạ ng
đưá c, chư viạ muốố n tu luyềôạn trống mốô n náà ố, nốá i sáố dềẫ  váôạ y?
Tu  luyềôạn  chíánh  Pháá p  đềầu  pháả i  trốạ ng  đưá c.  Thềố  táạ i  sáố
nhưũ ng thưá  lốáạ n báá t nháá ố như phuạ  thềổ  đốôạ ng váôạ t chuá ng láạ i
cốá  cốô ng? Chố phềáp chuá ng cốá  mốôạ t chuá t linh khíá ớả  táầ ng thưá
ráố t tháố p náày, lớạ i duạ ng chuá ng ớả  táầ ng thưá  ráố t tháố p đềổ  ngướà i
tá hốáà n nghiềôạp. Chư viạ chớá  tháốy ráằ ng ngướà i tá máắ c bềôạnh
náày, chiạu cáá i náạ n nốạ ; đềầu láà  báả n tháô n ngướà i tá máắ c nớạ , tưạ
míành chiềôu mớà i đềốn.
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Điềầu  tốô i  nốá i  cốá  thềổ  cáố  tháô m  mốôạ t  chuá t,  cốá  ngướà i
khốô ng hiềổu.  Thưạ c  rá tốô i  nốá i  vớá i  chư viạ  mốôạ t  Lyá  ráố t  đớn
giáả n, giớá i tu luyềôạn giáả ng nguyềôn tháầ n cuả á ngướà i báố t diềôạ t,
nguyềôn tháầ n cuả á cốn ngướà i  láà  báố t  diềôạ t.  Nốá i  láà  ngướà i  tá
chềố t  đi  [nhưng]  cáă n  báả n  khốô ng  hềầ  chềố t,  tốô i  tháốy  ráằ ng
khốô ng  hềầ  chềố t.  Mốạ i  ngướà i  nghíũ  xềm,  tềố  báà ố  tháô n  thềổ
ngướà i  cháẳng pháả i  dố vốô  sốố  pháô n tưả  cáố u tháà nh sáố? Máà
pháô n tưả  khốô ng pháả i  dố vốô  sốố  nguyềôn  tưả  tốổ  tháà nh sáố?
Nguyềôn tưả  láà  dố háạ t nháôn nguyềôn tưả , điềôạn tưả , nềutrốn tốổ
tháà nh1 đuá ng khốô ng? Thềố  thíà  cáố u tháà nh nguyềôn tưả  xuốố ng
dướá i  nưũ á  cốà n  cốá  háạ t  quárk,  xuốố ng  dướá i  nưũ á  cốà n  cốá
nềutrinố. Khốá hốạ c cuả á chuá ng tá hiềôạn náy chíả cốá  thềổ  nháôạ n
thưá c đướạ c đềốn bướá c náày, trềôn thưạ c tềố  cốà n cáá ch váôạ t cháố t
báả n nguyềôn ráố t xá, tưá c láà  tháô n thềổ  ngướà i cốá  tốầ n táạ i nhưũ ng
váôạ t  cháố t  vi quán kiá.  Mốạ i  ngướà i thưả  nghíũ  xềm tháô n thềổ
ngướà i, khi truá t hới thớả  chềố t đi, láà m sáố cốá  thềổ  víà hốạ  chềố t
đi rốầ i, thíà háạ t nháô n nguyềôn tưả  cuả á hốạ  khốô ng tốầ n táạ i nưũ á?
Nguyềôn  tưả ,  nềutrốn,  điềôạn  tưả  cuả á  hốạ  đềầu  khốô ng  tốầ n  táạ i
nưũ á? Sáố cốá  thềổ  đướạ c? Háạ t nháô n nguyềôn tưả  kiá nềốu pháá t
sinh pháôn  ráũ  thíà  pháả i  dướá i  nhiềôạ t  lướạ ng  cưạ c  lớá n  váà  vá
cháạ m  ráố t  máạ nh  mớá i  cốá  thềổ  khiềốn  chuá ng  pháôn  ráũ ,  sưá c
máạ nh thốô ng thướà ng cuả á ngướà i thướà ng hốáà n tốáà n khốô ng
thềổ  khiềốn chuá ng pháô n táá ch. Lốà  hốả á thiềôu thíà ngốạ n lưả á đốá
cốá  thềổ  khiềốn háạ t nháô n nguyềôn tưả  trống tháô n thềổ  chư viạ
xáảy rá pháô n ráũ  khốô ng? Nốổ  tung khốô ng? Nềốu như ngốạ n lưả á
đốá  thưạ c sưạ  cốá  thềổ  khiềốn háạ t nháô n nguyềôn tưả  trống tháô n
thềổ  chư  viạ  pháá t  nốổ ,  thíà  tháà nh  pháần  nguyềôn  tưả  tốầ n  táạ i
trống tháô n thềổ  ngướà i cốá  thềổ  pháá  huả y mốôạ t pháầ n tháà nh phốố ,
pháả i váôạ y khốô ng? Chuá ng tốô i pháá t hiềôạn rá ráằ ng sinh mềôạnh
cáă n báả n khốô ng hềầ  biạ tiềôu huả y. Ngướà i tá chềố t đi cháẳ ng quá
chíả láà  cáá i híành thềổ  hiềôạn hưũ u náày cuả á chư viạ, cáá i máà  nhíàn

1 tổ thành: tổ hợp mà thành (nghĩa bề mặt chữ).
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tháốy trống khốô ng gián váôạ t cháố t náày cuả á chuá ng tá biạ diềôạ t
vống, cốà n cáá i tháô n thềổ  tốầ n táạ i trống khốô ng gián kháá c đềầu
khốô ng hềầ  chềố t đi.

Khốô ng gián máà  tốô i  nốá i  đáôy  cuũ ng khốô ng khốá  lyá  giáả i
láắ m, khốá hốạ c hiềôạn náy chố ráằ ng cốá  náà ố láà  khốô ng gián bốố n
chiềầu; cốà n cốá  ngướà i nốá i cốá  khốô ng gián mướà i mốôạ t chiềầu;
cốá  nháà  khốá hốạ c Liềôn Xốô  cuũ  đáũ  minh xáá c chíả rá, nềốu vuũ  truạ
híành tháà nh tưà  vuạ  nốổ  lớá n, thíà váà ố tíách táắ c đốá  khốô ng thềổ  chíả
nốổ  xuáố t rá mốôạ t thớà i khốô ng, ốô ng chố ráằ ng pháả i cốá  hái mưới
máốy thớà i khốô ng đốầ ng thớà i tốầ n táạ i. Ngướà i tá đáũ  minh xáá c
chíả rá ráằ ng, ngốáà i khốô ng gián váôạ t cháố t náày, thớà i gián náày
cuả á chuá ng tá, đốầ ng thớà i vớá i thớà i khốô ng náày tốầ n táạ i, cốà n cốá
thớà i khốô ng kháá c tốầ n táạ i, đáũ  minh xáá c chíả rá váố n đềầ  náày rốầ i.
Ráố t  nhiềầu nháà  khốá hốạ c  cuũ ng đáng nghiềôn cưá u váố n đềầ
náày, tíàm hiềổu váố n đềầ  náày. Đướng nhiềôn híành thưá c tốầ n táạ i
cuả á khốô ng gián vuũ  truạ  náày láà  cưạ c kyà  phưá c táạ p. Tốô i nốá i vềầ
mốôạ t  híành  thưá c  khốô ng  gián  đớn  giáản  nháố t.  Nháô n  lốáạ i
chuá ng tá sinh tốầ n trống khốô ng gián náà ố? Mốạ i ngướà i biềố t
ráằ ng, váôạ t cháố t lớá n nháố t máà  nháô n lốáạ i chuá ng tá nhíàn tháốy
chíánh láà  ngốô i sáố, cáá c ngốô i sáố tốổ  tháà nh hềôạ  Ngáô n Háà , cáá c
thiềôn háà .  Váôạ t  cháố t nhốả  nháố t máà  nháô n lốáạ i  chuá ng tá tiềốp
xuá c đướạ c chíánh láà  pháôn tưả . Cốn ngướà i chuá ng tá sinh sốố ng
trống khốô ng gián giưũ á pháô n tưả  váà  ngốô i sáố, chuá ng tá cáả m
tháốy nốá  láà  mốôạ t khốô ng gián hềố t sưá c rốôạ ng lớá n, lớá n đềốn mưá c
báố t kháả  tư nghiạ. Thềố  thíà mốạ i ngướà i thưả  nghíũ xềm, khốô ng
gián máà  tốầ n táạ i  giưũ á pháô n tưả  váà  nguyềôn tưả  sềũ  như thềố
náà ố? Tốô i nốá i ráằ ng nốá  cuũ ng cưạ c kyà  rốôạ ng lớá n, vốô  cuà ng lớá n.
Đướng nhiềôn chư viạ khốô ng thềổ  đưá ng ớả  lyá  luáôạ n cuả á ngướà i
thướà ng náày, duà ng kháá i  niềôạm tư duy nháôạ n thưá c thềố  giớá i
váôạ t cháố t cuả á ngướà i thướà ng đềổ  nháôạ n thưá c nốá . Nềốu chư viạ
tiềốn nháôạ p váà ố khốô ng gián kiá máà  nháôạ n thưá c  nốá ,  khi áốy
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chư viạ  sềũ  pháá t hiềôạn rá ráằ ng nốá  cuũ ng láà  mốôạ t  khốô ng gián
cưạ c kyà  rốôạ ng lớá n.

Thềố  cốà n giưũ á nguyềôn tưả  váà  háạ t quárk thíà  sáố? Giưũ á
háạ t quárk váà  nềutrinố thíà sáố? Váà  ớả  mưá c cưạ c vi quán thíà
sáố? Thíách Cá Máô u Ni đáũ  giáả ng trống mốôạ t háạ t cáá t cốá  bá
nghíàn đáạ i thiềôn thềố  giớá i. Hốạ c thuyềố t tám thiềôn đáạ i thiềôn
thềố  giớá i cuả á ÔÔ ng láà : Trống hềôạ  Ngáô n Háà  cuả á chuá ng tá cốá  bá
nghíàn tinh cáầ u cốá  tốầ n táạ i sinh mềôạnh vớá i tríá tuềôạ  giốố ng như
nháô n lốáạ i chuá ng tá. ÔÔ ng nốá i trống mốôạ t háạ t cáá t cốá  bá nghíàn
đáạ i  thiềôn  thềố  giớá i,  nềốu  điềầu  ốô ng  giáả ng  láà  tháôạ t,  thíà  mốạ i
ngướà i nghíũ xềm, bềôn trống háạ t cáá t kiá ớả  mưá c vi quán cuũ ng
sềũ  phống phuá  như hềôạ  Ngáô n Háà , cốá  tốầ n táạ i xáũ  hốôạ i nháô n lốáạ i
giốố ng  như cốn ngướà i.  Váôạ y  thíà  mốạ i  ngướà i  tiềốp  tuạ c  truy
xuốố ng dướá i,  bềôn trống háạ t  cáá t  kiá cốá  pháả i  cốà n cốá  dốà ng
sốô ng, háạ t cáá t? Thềố  thíà  bềôn trống háạ t cáá t cuả á háạ t cáá t kiá
pháả i cháăng cốà n cốá  bá nghíàn đáạ i thiềôn thềố  giớá i? Váôạ y thíà bềôn
trống háạ t cáá t cuả á háạ t cáá t kiá pháả i cháă ng cốà n cốá  bá nghíàn
đáạ i thiềôn thềố  giớá i? Tiềốp tuạ c truy xềá t xuốố ng dướá i, Thíách Cá
Máô u Ni pháá t  hiềôạn láà  vốô  cuà ng táôạ n.  Bớả i  víà  khi cốn ngướà i
tráá nh duà ng cáăạ p máắ t dố pháô n tưả  cáố u tháà nh náày máà  nhíàn,
thíà mớá i cốá  thềổ  nhíàn tháốy đướạ c cháô n tướá ng vuũ  truạ . Đáạ t đềốn
táầ ng thưá  cáà ng cáố, thíà ớả  mưá c vi quán hốạ  mớá i nhíàn đướạ c
cáà ng vi quán hớn, ớả  mưá c hốầ ng quán mớá i nhíàn đướạ c cáà ng
lớá n hớn. Thíách Cá Máô u Ni chưá nhíàn tháốy đềốn táôạ n cuà ng,
cuũ ng chưá tháốy đướạ c vuũ  truạ  cuốố i cuà ng tố lớá n nhướà ng náà ố,
chố nềôn nhưũ ng náă m cuốố i đớà i ÔÔ ng nốá i mốôạ t cáô u: “Kyà  đáạ i vốô
ngốáạ i”, ÔÔ ng khốô ng biềố t lớá n đềốn đáô u; “Kyà  tiềổu vốô  nốôạ i”, nhốả
đềốn mưá c khốô ng tháốy đềốn táôạ n cuà ng. Tưà  điềầu máà  Thíách Cá
Máô u Ni nốá i váà  nháôạ n thưá c cuả á váôạ t lyá  hốạ c hiềôạn đáạ i, tốô i nốá i
ráằ ng nốá  cuũ ng khốô ng cốá  máô u thuáẫ n, ráố t cốá  đáạ ố lyá. Vưà á rốầ i
tốô i đáũ  giáả ng, tốô i nốá i ráằ ng vềầ  máăạ t lyá  luáôạ n cốá  thềổ  giáả i thíách
đướạ c thốô ng, đáôy láà  nháôạ n thưá c cuả á tốô i,  láà  điềầu tốô i  giáả ng.
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Khi chư viạ  truá t  hới thớả  cuốố i,  láà m sáố cốá  thềổ  khiềốn háạ t
nháô n nguyềôn tưả  máố t đi; báằ ng ngốạ n lưả á cuả á lốà  hốả á thiềôu
máà  chư viạ  cốá  thềổ  xáảy rá pháô n ráũ  háạ t nháô n, tốô i  nốá i  ráằ ng
khốô ng thềổ  náà ố. Víà  váôạ y,  tốô i  nốá i máăạ c duà  nhuạ c thềổ  cuả á cốn
ngướà i  chềố t  đi,  nhưng  sinh  mềôạnh  cuả á  hốạ  khốô ng  chềố t.
Chuá ng tá giáả ng váôạ t  cháố t  báố t  diềôạ t  cuũ ng láà  đuá ng,  ớả  trống
khốô ng gián kháá c cuũ ng láà  [giáảng] váôạ t cháố t báố t diềôạ t.

Nhưũ ng nháà  khốá hốạ c hiềôạn náy cuả á chuá ng tá chố ráằ ng,
nháô n lốáạ i  hiềôạn náy chíả  cốá  thềổ  nháôạ n thưá c đướạ c,  khi đềốn
‘cháô n khốô ng’ láà  khốô ng cốá  váôạ t cháố t nưũ á. Thưạ c rá đốá  chíả láà
nháôạ n thưá c máà  khốá hốạ c hiềôạn hưũ u cuả á nháô n lốáạ i pháá t triềổn
đềốn bướá c náày. Tốô i nốá i ráằ ng đềốn cháôn khốô ng rốầ i váẫ n cốá  váôạ t
cháố t, báả n tháô n cháô n khốô ng chíánh láà  váôạ t cháố t. Víà nốá  xuốố ng
vi  quán  nưũ á  thíà  đáũ  khốô ng  nhíàn  tháốy  đướạ c  rốầ i,  ‘cháô n
khốô ng’ cốà n cáá ch váôạ t cháố t vi quán [láà ] báả n nguyềôn cuả á sinh
mềôạnh cốà n xá láắ m. Váôạ t cháố t vi quán nháố t cuả á váôạ t cháố t láà  gíà?
Váôạ t cháố t báả n nguyềôn láà  gíà? Tốô i nốá i ráằ ng cáá c nháà  khốá hốạ c
hiềôạn náy, duà ng phướng pháá p nghiềôn cưá u hiềôạn hưũ u thíà quá
báố nhiềôu náă m nưũ á cuũ ng khốô ng nháôạ n thưá c đướạ c. Víà  cốn
đướà ng pháá t triềổn khốá hốạ c cuả á phướng Táôy láà  cháôạ m nháố t,
nháô n lốáạ i đáũ  lưạ á chốạ n mốôạ t phướng phááp pháá t triềổn khốô ng
hốáà n  thiềôạn  nháố t.  Tốô i  nốá i  ráằ ng pháá t  triềổn  khốá hốạ c  cuả á
Trung Quốố c cốổ  đáạ i  láà  tướng đốố i  chíánh xáá c,  nốá  trưạ c tiềốp
nháắ m váà ố nháô n thềổ ,  sinh mềôạnh, vuũ  truạ  máà  nghiềôn cưá u.
Mốạ i ngướà i biềố t ráằ ng ngướà i ngốáà i háà nh tinh áốy, đíũá báy kiá
báy quá báy láạ i, đềốn khốô ng ái háy đi khốô ng ái biềố t, tốố c đốôạ
nhánh láắ m, báố t kháả  tư nghiạ, đíũá báy tháôạ m chíá cốà n cốá  thềổ
phốá ng tố  thu nhốả .  Táạ i  sáố nốá  láạ i  như váôạ y?  Chíánh láà  víà
phướng phááp nghiềôn cưá u pháá t  triềổn khốá hốạ c kyũ  thuáôạ t
cuả á nốá  láà  kháá c. Nốá  cốá  thềổ  đi ớả  khốô ng gián kháá c. Dố sưạ  sái
kháá c vềầ  thớà i khốô ng, nốá  nốá i tớá i láà  tớá i, nốá i đềốn láà  đềốn, nốá i đi
láà  đi.
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Vưà á rốầ i tốô i giáả ng cốô ng, nháắ c đềốn váố n đềầ  náày, thưạ c rá
cáá i cốô ng máà  chuá ng tá đốôạ ng thuả  đềổ  luyềôạn kiá, cháẳ ng quá láà
thưá  thuáôạ t  lốáạ i,  giá  tríà  cốô ng  náă ng  váà  cáả i  biềốn  tháô n  thềổ ,
trướà ng sinh. Nhưng nềốu khốô ng cốá  náă ng lướạ ng kiá, khốô ng
cốá  cốô ng [xáá c điạnh] táầ ng thưá  cáố tháố p,  thíà  chư viạ  khốô ng
trướà ng sinh đướạ c. Xốáy láạ i [máà  xềá t] ớả  táầ ng thưá  tháố p nháố t
chuá ng tốô i nốá i vớá i mốạ i ngướà i, nềốu chư viạ khốô ng chuá  trốạ ng
táô m tíánh máà  tu luyềôạn, chư viạ khốô ng trốạ ng đưá c, thíà  bềôạnh
cuả á chư viạ cuũ ng khốô ng khốả i đướạ c. Chư viạ táôạ p thềổ  tháố cốá
thềổ  hềố t bềôạnh khốô ng? Khốô ng khốả i  đướạ c. Khíá  cốô ng khốô ng
pháả i thềổ  tháố, nốá  láà  phướng pháá p siềôu thướà ng đềổ  cáả i biềốn
cốn ngướà i, thềố  thíà chư viạ áắ t pháả i duà ng Lyá  siềôu thướà ng đềổ
yềôu cáầ u chư viạ. Cốá  ngướà i khi luyềôạn cốô ng ráố t tháà nh kíánh,
nhưng vưà á rá khốả i cưả á thíà đáũ  khốô ng cốà n láà  ngướà i đốá  nưũ á.
Trống xáũ  hốôạ i muốố n láà m gíà thíà láà m náốy, víà chuá t đíảnh lớạ i íách
cáá  nháô n, máà  tránh nháu, đáố u nháu, tháôạ m chíá  chíả  víà  mốôạ t
kháổ u khíá máà  đáố u; chư viạ nốá i xềm bềôạnh kiá cốá  khốả i đướạ c
khốô ng? Tuyềôạ t  đốố i  khốô ng thềổ  khốả i  đướạ c.  Vưà á rốầ i  tốô i  nốá i
mốôạ t chuá t táạ i sáố ngướà i tá khốô ng táă ng cốô ng. Kyà  thưạ c đáôy
chíả láà  nguyềôn nháô n ớả  mốôạ t phướng diềôạn.

Cốà n cốá  nguyềôn nháôn khốô ng táă ng cốô ng ớả  mốôạ t phướng
diềôạn kháá c, nguyềôn nháô n chư viạ khốô ng khốả i bềôạnh, khốô ng
táă ng cốô ng đướạ c, chíánh láà  nềốu chư viạ khốô ng biềố t Pháá p táạ i
cáố  táầ ng,  khốô ng  biềố t  Lyá  táạ i  cáố  táầ ng,  thíà  chư  viạ  cuũ ng
khốô ng cáá ch náà ố tu luyềôạn. Báố nhiềôu náă m náy mốạ i ngướà i
đềầu muốố n tu luyềôạn lềôn táầ ng thưá  cáố, máà  váẫ n cốà n ốô m giưũ
náà ố láà  án đíảnh thiềố t lư, tháá i dướạ c luyềôạn đán, thốô ng máạ ch
như thềố  náà ố,  đáạ i  [chu thiềôn]  tiềổu  chu thiềôn;  chư viạ  cưá
luyềôạn đi, cáả  đớà i náày cuũ ng chíả [giớá i háạ n ớả ] nhưũ ng thưá  đốầ
đốá  thốô i. Luyềôạn khíá khốô ng pháả i láà  muạ c đíách cuốố i cuà ng, nốá
khốô ng láà  gíà cáả ; muạ c đíách cuốố i cuà ng cuả á luyềôạn khíá láà  tiạnh
hốá á  tháô n thềổ ,  táạ ố  cớ sớả  chố tu luyềôạn  táạ i  táầ ng thưá  cáố.
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Đốầ ng thớà i ớả  táầ ng thưá  luyềôạn khíá, nềốu láà  táổ u đán đáạ ố, thíà hốạ
pháả i híành tháà nh đán, khái huyềôạ t, thốô ng máốy cáá i máạ ch. Đốá
cuũ ng láà  táạ ố cớ sớả  ớả  táầ ng tháố p, nhưng váẫ n khốô ng tíánh láà
luyềôạn cốô ng, đốá  chíả  báố t quáá  láà  táạ ố mốôạ t chuá t cớ sớả , khiềốn
tháô n thềổ  đướạ c tiạnh hốá á, luyềôạn khíá chíả láà  muạ c đíách đốá  thốô i.
Cốá  ngướà i víà tháốy tháô n thềổ  chưá á đáầy khíá, bềàn cáả m tháốy kháá
láắ m. Tốô i nốá i ráằ ng chư viạ chíả láà  cáá i báố khíá tố, chư viạ láạ i cối
nốá  láà  cốô ng;  nốá  đáô u pháả i  láà  cốô ng? Nốá i  ráằ ng pháá t  khíá  triạ
bềôạnh chố ngướà i kháá c, đốá  thuáầ n tuyá  láà  mốôạ t lốáạ i nháôạ n thưá c
sái láầ m. Khíá  kiá láà m sáố cốá  thềổ  triạ bềôạnh? Chuá ng tá tráầ m
tíũnh láạ i nghíũ thưả  xềm, tháô n thềổ  ngưới cuũ ng láà  khíá, tháô n thềổ
cuả á tá cuũ ng láà  khíá, giưũ á ngướà i thướà ng vớá i ngướà i thướà ng
đềầu láà  khíá. Cháẳ ng quá huyềôạ t láố cung cuả á chư viạ đáũ  mớả ,
hốáăạ c  láà  huyềôạ t  náà ố  đốá  cuả á  chư viạ  đáũ  mớả ,  chư viạ  cốá  thềổ
khiềốn khíá pháá t rá hốáăạ c náạp váà ố, đốá  cháẳng pháả i váẫ n láà  khíá
sáố? Váôạ t cháố t giưũ á cáá c táầ ng thưá  đốầ ng đáẳ ng láà  khốô ng cốá  táá c
duạ ng chềố  ướá c. Ngưới cuũ ng láà  khíá, tá cuũ ng láà  khíá, máà  chư viạ
pháá t khíá  triạ bềôạnh chố ngướà i tá ư? Khốô ng chưà ng khíá  cuả á
hốạ  cốà n triạ chố chư viạ áốy chưá , cốá  pháả i váôạ y khốô ng? Chíả  cốá
thưá  siềôu  xuáố t  khốả i  táầ ng  thưá  náày,  mớá i  cốá  thềổ  chềố  ướá c
nhưũ ng gíà ớả  táầ ng thưá  tháố p; cáá i cốô ng kiá mớá i cốá  thềổ  thưạ c sưạ
khớả i táá c duạ ng như váôạ y.

Máốy náă m trướá c khiềốn ngướà i tá táạ ố nềôn mốôạ t lốáạ i nháôạ n
thưá c sái láầ m, cốá  ráố t nhiềầu khíá cốô ng sư xuáố t hiềôạn phốổ  cáôạ p
khíá  cốô ng,  báả n tháô n hốạ  tháôạ m chíá  khốô ng cốá  cốô ng,  máà  hốạ
cuũ ng pháá t cốô ng. Táạ i  sáố hốạ  cốá  vềả  như cuũ ng cốá  thềổ  pháá t
xuáố t cốô ng? Sưạ  xuáố t hiềôạn cuả á khíá  cốô ng láà  dố thiềôn tướạ ng
táạ ố  tháà nh,  cốá  ráố t  nhiềầu  sư phuạ  cuũ ng khốô ng chố ngướà i
đướng sưạ  biềố t, cáố p chố chư viạ mốôạ t cáá i ốố ng, chư viạ hềẫ  pháá t
cốô ng hốạ  liềần cung cáốp chố chư viạ. Nhưũ ng khíá cốô ng sư giáả
náày cuũ ng giốố ng như vốà i nướá c. Hốạ  chưá tưà ng luyềôạn cốô ng,
hốạ  cuũ ng  khốô ng  cốá  cốô ng,  hốạ  hềẫ  pháá t  thíà  giốố ng  như vốà i
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nướá c đướạ c mớả  rá, phíáá bềôn kiá liềần chuyềổn đềốn chố hốạ .
Hốạ  khốô ng pháá t nưũ á thíà bềôn kiá giốố ng như vốà i nướá c khốá á
láạ i, báả n tháô n hốạ  khốô ng cốá  cốô ng. Muạ c đíách cáốp cốô ng chố hốạ ,
láà  đềổ  tưạ  hốạ  tu luyềôạn báả n tháô n, láà m ngướà i tốố t, láà m viềôạ c tốố t,
đềầ  cáố báả n tháô n hốạ ,  khái pháá t  báả n tháô n hốạ .  Nới xáũ  hốôạ i
quáầ n thềổ  ngướà i phưá c táạ p, máà  tưạ  hốạ  tu táô m cuả á báả n tháô n
chố tốố t, táă ng trướả ng lềôn. Nhưng cốá  ráố t nhiềầu khíá cốô ng sư
hốạ  khốô ng minh báạ ch, hốạ  tướả ng ráằ ng cáố p cốô ng náày chố hốạ
đềổ  láà m gíà đốá , hốạ  cuũ ng khốô ng biềố t tưà  đáô u đềốn, nốá i chung láà
tưà  bềôn ngốáà i đềốn. Hốạ  tướả ng ráằ ng láà  đềổ  hốạ  pháá t táà i, láà m
khíá cốô ng sư nốổ i dánh. Hiềôạn náy nhưũ ng ngướà i náày khốô ng
cốà n láạ i  máốy,  cốà n sốá t  láạ i  cốá  mốôạ t  sốố  [biạ]  phuạ  thềổ ,  đáạ i  bốôạ
pháôạ n láà  phuạ  thềổ . Đốố i vớá i cốn ngướà i máà  nốá i thíà [biạ phuạ  thềổ ]
đáá ng sớạ  láắ m, chư viạ  chớá  tháốy hốạ  đáng láà m khíá  cốô ng sư,
thánh dánh ráố t lớá n. Chư viạ đềổ  máốy náă m nưũ á xềm, hốạ  sềũ
giốố ng như ngướà i thưạ c váôạ t, tinh hốá cuả á tháô n thềổ  hốạ  biạ láốy
đi hềố t rốầ i. Bớả i víà má nốá  cuũ ng náắ m cháắ c chốẫ  sớ hớả  cuả á Lyá
vuũ  truạ , báố t tháố t giáả  báố t đáắ c, tá khốô ng thềổ  cáốp cốô ng khốô ng
chố ngưới, ngưới kiềốm đướạ c nhiềầu tiềần thềố , nốổ i dánh rốầ i,
tá cuũ ng pháả i đốà i máốy thưá  cuả á ngưới, đuá ng khốô ng? Bớả i váôạ y
nốá  láốy cáá c thưá  cuả á chư viạ, láốy mốôạ t cáá ch hớạ p tíành hớạ p lyá.
Phuạ  thềổ  thưạ c cháố t láà  báả n tháô n ngướà i đốá  tưạ  chiềôu mớà i đềốn,
cốá  ngướà i kháá m bềôạnh chố ngướà i kháá c xống thíà ngướạ c láạ i
báả n tháô n hốạ  láạ i chốẫ  náày khốô ng khốả ề, chốẫ  kiá khốô ng khốả ề,
bềôạnh dố chư viạ tưạ  chiềôu mớà i đềốn.

Thềố  thíà ‘đán’ náày láà  gíà? Cốá  ngướà i tướả ng ráằ ng cáá i đán
náày, đềầ  mốôạ t  chuá t  khíá  đán điềần náày láà m chuá t viềôạ c gíà  đốá .
Tháôạ m chíá  cốà n cốá  mốôạ t lốáạ i nháôạ n thưá c sái láầ m, tốô i đềầ  khíá
đán điềần [dáẫ n đi] láà m gíà đốá  láà m gíà đốá , [váôạ y] đáôy chíánh láà
khíá cốô ng rốầ i. Tốô i nốá i ráằ ng đốá  láà  cháà  đáạ p khíá cốô ng. Khíá cốô ng
láà  mốôạ t điềầu báá c đáạ i tinh tháô m, vốố n láà  nhưũ ng điềầu tu luyềôạn
chiềổu thềố Đáạ i Phááp vuũ  truạ .  ẮÀ ,  chư viạ  mớ mớ hốầ  hốầ  đềầ

26 Giảng Pháp trong buổi ra mắt cuốn «Chuyển Pháp Luân» tại Bắc Kinh



mốôạ t chuá t khíá đán điềần láà m chuá t gíà đốá  thíà láà  khíá cốô ng rốầ i,
tốô i nốá i thềố  thíà mớ mớ máàng máà ng đềầ  chuá t khíá đán điềần
rốầ i đi nháà  vềôạ  sinh thíà láà  gíà? Chư viạ cháẳ ng pháả i láà  cháà  đáạ p
khíá  cốô ng sáố? Khốô ng thềổ  nháôạ n thưá c  như thềố  đướạ c.  Nốôạ i
háà m cuả á nốá  vốô  cuà ng rốôạ ng lớá n, khốô ng pháả i điềầu đớn giáản
như váôạ y. Cốà n nốá i vềầ  cáá i đán náày cuả á cốn ngướà i, nềốu chư viạ
báả ố tốô i nhíàn nháôạ n, thíà  thưạ c cháố t chíánh láà  mốôạ t quáả  bốm.
Ngướà i tá khi tu luyềôạn đềốn bướá c cuốố i cuà ng khái cốô ng, nốá
cáầ n nốổ  tung, Pháôạ t giáá ố gốạ i láà  khái ngốôạ . Trống nhááy máắ t đốá
sềũ  nốổ  tung. Nốá  nốổ  sềũ  khiềốn chố tráă m máạ ch cuả á báả n tháô n
nốổ  khái rá, táố t cáả  cáá c huyềôạ t trềôn tháô n thềổ  nốổ  khái, huyềôạ t
mềôạnh mốô n nốổ , phốá ng thíách cốô ng náă ng xuáố t rá. Thiềôn muạ c
nốổ  đềốn điềổm cưạ c cáố trống táầ ng thưá  sớả  táạ i  cuả á chư viạ,
nhíàn tháốy cháô n tướá ng tốầ n táạ i trống vuũ  truạ  ớả  táầ ng thưá  sớả
táạ i cuả á chư viạ, nốá  láà  cốá  táá c duạ ng áốy. Nốá  chíánh láà  mốôạ t quáả
bốm, khốô ng cốá  táá c duạ ng gíà kháá c cáả . Mốạ i ngướà i tháốy ráằ ng
hốà á thướạ ng máà  tu tốố t sáu khi quá đớà i hốả á thiềôu rá xáá  lớạ i
tưả , chíánh láà  váà ố máốy ngáày trướá c khi hốà á thướạ ng sáắp viềôn
tiạch thíà cáần nốổ  đán. ẮẦ m mốôạ t tiềống láà  nốổ  khái rốầ i, ốô ng hiềổu
rá  táố t  cáả ,  nhưng  ốô ng  khốô ng  nốá i  rá  nới  ngướà i  thướà ng,
khốô ng ái biềố t, ngướà i kháá c cuũ ng khốô ng cáả m nháôạ n đướạ c. Hềẫ
đán nốổ  thíà láà  nốổ  vớũ  tán, pháầ n [cốà n láạ i] ớả  khốô ng gián náày
tưạ á viềôn đáá . Chuá ng tá khốô ng tu đán, táạ i sáố khốô ng tu đán?
Chuá ng tốô i  chố ráằ ng đán láà  báố t  đốôạ ng,  ngốáà i  viềôạ c  cốá  thềổ
chưá á mốôạ t chuá t náăng lướạ ng rá thíà khốô ng cốá  táá c duạ ng lớá n
láắ m. Chư viạ xềm hốà á thướạ ng kiá, sáu khi chềố t hốả á thiềôu rá
xáá  lớạ i tưả , láố p láánh, ráố t cưá ng, cốá  náă ng lướạ ng tốầ n táạ i, [thưả ]
xềá t  nghiềôạm xềm láà  váôạ t  cháố t  gíà  thíà  khốô ng xềá t  nghiềôạm rá
đướạ c. Nốá  láà  thưá  cáố u tháà nh tưà  váôạ t cháố t táôạ p hớạ p chốạ n lốạ c tưà
khốô ng gián kháá c cuà ng vớá i váôạ t cháố t dố đưá c cuả á chuá ng tá
diềẫn hốá á trớả  tháà nh cốô ng,  víà  váôạ y  cáá c nháà  khốá hốạ c hiềôạn
náy khốô ng nháôạ n thưá c đướạ c láà  váôạ t cháố t gíà. Đốá  khốô ng pháả i
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váôạ t cháố t trống xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng chuá ng tá. Cốá  ngướà i cưá
cốố  giáả i  thíách, giáả i  thíách lốáạ n cáả  lềôn, nốá i  ráằ ng đán kiá láà
ráă ng, láà  xướng. Tốô i nốá i đốá  cháẳ ng pháả i láà  giáả i thíách lốáạ n láà
gíà? Ngướà i thướà ng sáố hốả á thiềôu khốô ng cốá ? Táạ i  sáố hốà á
thướạ ng, ngướà i tu luyềôạn hốả á thiềôu thíà láạ i cốá ?

Vưà á rốầ i  tốô i  giáả ng mốôạ t  chuá t vềầ  đáạ ố lyá  cháôn chíánh tu
luyềôạn lềôn táầ ng thưá  cáố, báố t  kềổ  chư viạ  láà  mốô n náà ố,  pháá i
náà ố. Váôạ y thíà cốá  ngướà i cốá  lềũ  nghíũ ráằ ng, trống nuá i cốá  láũ ố đáạ ố
[síũ] tu luyềôạn, hốáăạ c mốôạ t sốố  ngướà i bềố  quán tu luyềôạn chiềổu
thềố phướng pháá p Pháôạ t giá, cốá  thềổ  chư viạ đáũ  tưà ng báá i láạy
nhưũ ng ngướà i như váôạ y,  hốạ  cuũ ng khốô ng chiềổu thềố Cháô n-
Thiềôạn-Nháẫ n máà  tu, váôạ y sáố hốạ  tu xuáố t lái? Tốô i nốá i chố chư
viạ hốạ  tu như thềố  náà ố. Hốạ  ráố t khốổ , hốạ  tu ráố t nhiềầu náă m ráố t
nhiềầu náă m mớá i táă ng lềôn đướạ c mốôạ t chuá t xíáu cốô ng. Nhưng
máà ,  hốạ  tu luyềôạn  trống nuá i  sáô u rưà ng giáà ,  xá láá nh xáũ  hốôạ i
ngướà i thướà ng, [nềôn] cốô ng cuả á hốạ  khốô ng biạ khốá á. Cốà n tu
luyềôạn trống ngướà i thướà ng thíà  cốô ng biạ  khốá á, ngáy cáả  đềổ
chư viạ tu trống tiềôạm ngốôạ , cuũ ng pháả i khốá á láạ i mốôạ t bốôạ  pháôạ n,
khốá á mốôạ t nưả á [cháẳ ng háạ n], chố nềôn chư viạ khốô ng cốá  báả n
sưạ  lớá n như thềố , táầ ng thưá  chư viạ ráố t cáố, [nhưng] chư viạ
khốô ng  pháá t  huy  đướạ c.  Nhưng  trống  nuá i  sáô u  rưà ng  giáà ,
khốô ng  nháôạ p  thềố  tuạ c  nới  ngướà i  thướà ng,  hốạ  khốô ng  cán
thiềôạp cáá c viềôạ c nới ngướà i thướà ng, váôạ y thíà hốạ  láà  khái mớả  máà
tu, khốô ng đáăạ t khốá á. Như váôạ y hốạ  cốá  mốôạ t chuá t cốô ng, [máà ]
báả n sưạ  cuả á hốạ  thềổ  hiềôạn rá láạ i ráố t lớá n, víà láà  khái phốá ng máà .
Thưạ c tềố  thíà hốạ  tu ráố t khốổ , thớà i gián ráố t láô u chíả cốá  thềổ  táă ng
mốôạ t chuá t cốô ng, hốạ  váẫ n khốô ng biềố t [điềầu áốy].

Tốô i giáả ng ráằ ng táá m váạ n bốố n nghíàn phááp mốô n tráả i rá, ớả
giưũ á láà  đáạ i đáạ ố tu luyềôạn, đáạ i phááp tu luyềôạn. ỞỞ  biềôn duyềôn,
phốổ  đốôạ  chuá ng sinh, cáá c lốáạ i ngướà i đềầu đềốn hốạ c. Hốạ  hốạ c
cáố đềốn đốá  thíà khái ngốôạ , hốạ  chíả cốá  thềổ  tu cáố đềốn thềố , hốạ
khốô ng  tu  cáố  hớn  đướạ c  nưũ á,  đốá  láà  cáă n  cớ cuả á  hốạ  táạ ố
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tháà nh, tu cáố đềốn đáôy thíà khái ngốôạ . Cốá  ngướà i tu cáố đềốn
đáôy thíà  khái ngốôạ  (Sư phụ làm thế tay); cốá  ngướà i tu đềốn
đáôy thíà  khái ngốôạ ;  cốá  ngướà i  tu đềốn đáôy  thíà  khái ngốôạ ;  cốá
ngướà i tu đềốn đáôy thíà  khái ngốôạ ;  cốá  ngướà i tu ráố t tháố p đáũ
khái ngốôạ  rốầ i. Như váôạ y hốạ  khái ngốôạ  rốầ i thíà hốạ  sềũ  nhíàn tháốy
Lyá  cuả á mốôạ t táầ ng náày, cáố hớn nưũ á thíà hốạ  khốô ng nhíàn tháốy.
Váôạ y thíà tu cáố ngáầ n náày thíà hốạ  chíả cốá  thềổ  nhíàn tháốy Lyá  cáố
ngáầ n náày;  nhưng máà  hốạ  cuũ ng dáẫ n dáắ t  đốầ  đềôạ ,  thềố  láà  hốạ
giáả ng vềầ  Lyá  máà  hốạ  tháốy đướạ c. Táá m váạ n bốố n nghíàn pháá p
mốô n, tiềổu phááp tiềổu đáạ ố hềố t sưá c nhiềầu; hớn nưũ á cáàng vềầ
biềôn  duyềôn,  thíà  thuyềố t  đáạ ố  cáà ng  nhiềầu  cáà ng  phưá c  táạ p.
Cáà ng gáầ n trung gián đáạ i đáạ ố, đáạ i pháá p thíà tu luyềôạn cáà ng
giáả n đớn, náắ m cháắ c trung táô m máà  tu thíà ráố t nhánh. Chuá ng
tốô i dáẫ n dáắ t ngướà i tá đướạ c ráố t nhánh, táạ i sáố nhánh? Cốá
nhưũ ng hốạ c viềôn báắ t đáầ u cáả i biềốn, máà  cốô ng táă ng lềôn đềốn
mưá c ráố t khốá  tin. [Nềốu] khốô ng đáắ c Pháá p, cáả  đớà i chư viạ cốá
thềổ  cuũ ng khốô ng bướá c rá khốả i táầ ng khíá.

Tốô i trống lớá p hốạ c chíán ngáày, chíả cáần chư viạ cốá  thềổ  tu
luyềôạn, tốô i trống khốáá  chíán buốổ i hốạ c náày cốá  thềổ  đáổy chư viạ
vướạ t quá. Trống quáá  tríành tu luyềôạn ngướà i tá đốôạ t pháá  táầ ng
thưá  cuũ ng nhánh chốá ng phi thướà ng. Cốá  ráố t nhiềầu ngướà i tu
Đáạ ố nốá i vớá i tốô i, tốô i cuũ ng nốá i vớá i hốạ  ráằ ng, tốô i nốá i ráằ ng cáá c
viạ tháốy cốô ng cuả á nhưũ ng hốạ c viềôn náày cuả á tốô i, số vớá i cốô ng
cuả á cáá c viạ thíà thềố  náà ố? Hốạ  cáả m tháốy báố t kháả  tư nghiạ. Cốô ng
náày táă ng trướả ng đuá ng láà  báố t kháả  tư nghiạ. Bớả i víà chuá ng tá
náắ m đuá ng cáă n báả n máà  tu, náắ m cháắ c cáá i táô m cốn ngướà i máà
tu,  đáôy  mớá i  láà  thền  chốố t,  chố  nềôn  nhánh  chốá ng  phi
thướà ng. Nhưũ ng ngướà i tu trống nuá i váà  mốôạ t sốố  ngướà i xuáố t
giá, hốạ  tu quá nhưũ ng náă m tháá ng láô u dáà i, đáũ  chiạu ráố t nhiềầu
khốổ , nềôn hốạ  liềần chố ráằ ng hốạ  víà chiạu khốổ  mớá i tu lềôn đướạ c.
Thưạ c  cháố t  láà  nhưũ ng náă m tháá ng đáằ ng đáẵ ng áốy,  dáầ n dáầ n
máà i  mốà n đi  táô m cháốp trướá c  nới ngướà i  thướà ng cuả á hốạ ,
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nềôn hốạ  mớá i táă ng lềôn đướạ c. Chuá ng tá hiềôạn náy ngáy tưà  đáầ u
đáũ  nháắ m váà ố cáá i  táô m cốn ngướà i  kiá máà  tu,  nhưũ ng táô m
cháố p trướá c, táô m táôạ t đốố , táô m hốán hyả  cuả á chư viạ, cáá c chuả ng
táô m, chuá ng tá náắ m cháắ c nhưũ ng thưá  náày máà  tu, đềổ  chư viạ
tu bốả  nhưũ ng thưá  náày đi, chố nềôn nốá  mớá i nhánh. Váố n đềầ
náày tốô i chíả giáảng báốy nhiềôu thốô i.

Cốá  ráố t nhiềầu ngướà i muốố n hốạ c Phááp Luáôn Đáạ i Pháá p, láạ i
chưá tưà ng thám giá lớá p hốạ c,  tốô i  cuũ ng cốá  thềổ  giớá i  thiềôạu
giớá i thiềôạu mốôạ t cáá ch đớn giáả n chố chư viạ vềầ  Pháá p Luáô n Đáạ i
Pháá p. Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp náày cuả á tốô i  láà  mốôạ t lốáạ i cốô ng
phááp tíánh mềôạnh sống tu. Cốô ng pháá p tíánh mềôạnh sống tu
cháô n chíánh cốá  đáăạ c  điềổm, cáả i  biềốn vềầ  tháô n thềổ  ngướà i  vốô
cuà ng  máu  lềạ .  Đốầ ng  thớà i,  nhíàn  bềôn  ngốáà i  số  vớá i  ngướà i
thướà ng cốá  kháá c biềôạ t ráố t lớá n, víà váôạ y chuá ng tá cốá  ráố t nhiềầu
hốạ c  viềôn  cuũ  hốạ c  Phááp  Luáô n  Đáạ i  Phááp  rốầ i,  tháôạ m  chíá  láà
ngướà i cáố tuốổ i, thíà dá dềả  trớả  nềôn ráố t miạn máà ng, tráắ ng miạn
hốầ ng háà ố, tháô n thềổ  ráố t khốả ề máạ nh. Trướá c đáôy đi bốôạ  lềố
cáầ u tháng láà  mềôạ t,  báôy giớà  lềố lềôn máốy táầ ng cuũ ng khốô ng
thớả  dốố c, tim khốô ng đáôạ p nhánh, ráố t thốáả i máá i, cuũ ng khốô ng
tháốy mềôạ t. Trướá c đáôy đi váà i bướá c đáũ  khốô ng đướạ c rốầ i; báôy
giớà  đáạ p xề cuũ ng tưạ á như cốá  ngướà i đáổy. Tốô i nốá i tíành huốố ng
náày, nhưũ ng hốạ c viềôn cuũ  chuá ng tá ngốầ i đáôy, tốô i thưả  hốả i chư
viạ cốá  pháả i váôạ y khốô ng? (Đồng thanh: Phải!) Chuá ng tá đáôy láà
hiềôạn  tướạ ng tốầ n táạ i  phốổ  biềốn.  ỞỞ  đáôy  tốô i  khốô ng pháả i  nốá i
tíành huốố ng cáá  biềôạ t cuả á hốạ c viềôn náà ố đốá  láà  như váôạ y, [máà ]
nốá  láà  hềố t sưá c phốổ  biềốn, cốô ng pháá p tíánh mềôạnh sống tu cháô n
chíánh láà  cốá  thềổ  đáạ t đướạ c điềổm náày. Tháy đốổ i vềầ  bềầ  ngốáà i
hềố t sưá c lớá n, ráố t nhiềầu ngướà i cáố tuốổ i nềốp nháă n trềôn máăạ t
trớả  nềôn íát đi, tháôạ m chíá khốô ng cốà n nưũ á. Đốầ ng thớà i tháy đốổ i
vềầ  sinh lyá  cuũ ng ráố t lớá n. Dố váố n đềầ  thớà i gián nềôn điềổm náày
tốô i khốô ng giáả ng nưũ á.
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Cốà n nưũ á, Pháá p Luáôn Tu luyềôạn Đáạ i Phááp náày cuả á tốô i
cốà n láà  mốôạ t cốô ng pháá p đốôạ c đáá ố nháố t. Trống liạch sưả  xưá náy
chưá tưà ng cốá  ái truyềần; đướng nhiềôn tốô i nốá i cáô u náày tuyềôạ t
đốố i rốầ i, tưá c láà  trống thớà i kyà  váă n minh nháôn lốáạ i láầ n náày
xưá náy chưá tưà ng truyềần. Trống tiềần sưả , táạ i mốôạ t thớà i kyà
tiềần sưả  tướng đốố i láô u dáà i, đáũ  tưà ng [phốổ  truyềần] đốôạ  nháô n
như mốôạ t phướng phááp đốôạ  nháôn chuả  yềốu nới xáũ  hốôạ i nháô n
lốáạ i,  cốà n  trống thớà i  kyà  váă n  minh nháô n  lốáạ i  láầ n  náày  thíà
chưá tưà ng truyềần. Váôạ y thíà Đáạ i Phááp náày [số] vớá i táố t cáả  cáá c
mốô n  khíá  cốô ng hiềôạn  náy,  cáá c  phướng pháá p tu luyềôạn  khíá
cốô ng kiá [thíà] vềầ  lyá  luáôạ n láà  kháá c biềôạ t rốũ  ráà ng; nhưũ ng điềầu
nháô n lốáạ i hiềôạn náy tu luyềôạn vềầ  cớ báả n láà  táổ u đán đáạ ố. Thềố
náà ố gốạ i láà  ‘táổ u đán đáạ ố’? Chíánh láà  chư viạ pháả i kềố t đán, kềổ
cáả  hốà á thướạ ng ớả  chuà á, tuy [hốạ ] khốô ng giáả ng luyềôạn cốô ng,
hốạ  cuũ ng pháả i kềố t đán. Chư viạ tháốy hốạ  hốả á thiềôu rá xáá  lớạ i
tưả  kiá chíánh láà  cáá i  đán cuả á hốạ  đáũ  nốổ .  Đáạ ố síũ  cuũ ng thềố ,
nhưũ ng  phướng phááp  tu luyềôạn  trống truyềần  thuyềố t  dáô n
gián cuũ ng thềố , vềầ  cớ báả n đềầu láà  táổ u đán đáạ ố. Mốạ i ngướà i cốá
thềổ  biềố t đềốn Máôạ t tốô ng, hốạ  dướà ng như khốô ng táổ u đán đáạ ố,
nhưng thưạ c cháố t váẫ n láà  táổ u đán đáạ ố, hốạ  tu ‘minh điềổm’
cuũ ng láà  đán. Thềố  cốà n báá nh xề kiá cuả á hốạ  láà  [duà ng] yá  niềôạm
khốố ng chềố  quáy, yá  niềôạm khốô ng khốố ng chềố  thíà  nốá  khốô ng
quáy, hớn nưũ á báá nh xề đốá  láà  hư; cốà n Pháá p Luáô n náày cuả á
chuá ng tá láà  thưạ c.

Pháá p Luáô n trống bốôạ  cốô ng pháá p náày  cuả á  tốô i,  đướng
nhiềôn chư viạ tưạ  tu luyềôạn [rá] thíà khốá  láắ m. Chuá ng tốô i pháả i
tráả i  quá háằ ng báố nhiềôu thềố  hềôạ  ngướà i  mớá i  híành tháà nh,
đớn truyềần quá cáá c thềố  hềôạ , xưá náy chưá tưà ng truyềần chố
ngướà i  ngốáà i.  Hiềôạn náy ớả  hốáà n cáả nh liạch sưả  đáăạ c  thuà ,  tốô i
đưá Nốá  rá truyềần chố cốn ngướà i. Cốá  hốạ c viềôn nốá i ‘Thưá
tháầy, tháầy bán chố cốn mốôạ t Phááp Luáôn nhềá ’; cốà n cốá  hốạ c
viềôn viềố t giáốy nốá i ‘Thưá tháầy, cốn khốô ng thám giá lớá p hốạ c,
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cốn đưá tháầy íát tiềần, đưá tháầy chuá t hốạ c phíá, tháầy cáố p chố
cốn mốôạ t Pháá p Luáôn nhềá ’, yá  tưá  láà  ‘tốô i muá báá nh xề đốá ’. Tốô i
báả ố mốạ i ngướà i náày, Pháá p Luáô n náày cưạ c kyà  tráô n quyá, khốô ng
thềổ  duà ng giáá  triạ đềổ  đố lướà ng đướạ c. Ngướà i vốô  duyềôn pháôạ n
thíà  chư  viạ  chi  tráả  báố  nhiềôu  báố  nhiềôu  ưá c  [tiềần]  cuũ ng
khốô ng muá đướạ c;  ngướà i  cốá  duyềôn  pháôạ n  thíà  khốô ng máố t
mốôạ t  xu cuũ ng đáắ c đướạ c.  Chuá ng tốô i  tháốy hốô m náy cốá  thềổ
đưá thưá  náày rá, láà  [víà] tháốy cốn ngướà i cuốố i cuà ng váẫ n cốà n
mốôạ t chuá t Pháôạ t tíánh nềôn mớá i đưá rá; trềôn thưạ c tềố  hiềôạu quáả
truyềần rá cuả á chuá ng tốô i  cuũ ng ráố t  láà  tốố t.  Nốá  cưạ c kyà  tráô n
quyá,  chư viạ  áắ t  pháả i  láà  mốôạ t  ngướà i  tu luyềôạn  thíà  mớá i  đáắ c
đướạ c. Mốôạ t  khi báá nh xề náày cáà i chố chư viạ,  thíà  Nốá  [xốáy
chuyềổn] 24 tiềống đốầ ng hốầ  [mốẫ i ngáày] khốô ng ngưà ng, luốô n
luốô n xốáy chuyềổn như váôạ y.  Nốá  sềũ  xốáy thuáôạ n chiềầu kim
đốầ ng hốầ , cuũ ng cốá  thềổ  xốáy ngướạ c chiềầu kim đốầ ng hốầ . Khi
xốáy thuáôạ n chiềầu kim đốầ ng hốầ , Nốá  tưạ  đốôạ ng háố p thu náăng
lướạ ng  tưà  vuũ  truạ ,  diềẫn  hốá á  náă ng  lướạ ng;  như  váôạ y  náă ng
lướạ ng máà  nốá  diềẫn hốá á rá sềũ  cung cáố p nhưũ ng gíà cáầ n thiềố t
chố táố t cáả  cáá c bốôạ  pháôạ n tháô n thềổ  chư viạ1. Đốầ ng thớà i khi nốá
xốáy  ngướạ c,  Nốá  cốá  thềổ  pháá t  phốá ng  náă ng  lướạ ng;  náăng
lướạ ng pháá t  rá đưá nhưũ ng váôạ t  cháố t  phềố  bốả  máà  tháô n thềổ
chư viạ diềẫn luyềôạn máng rá ngốáà i; sáu đốá  láạ i huá t váà ố váôạ t
cháố t náă ng lướạ ng mớá i. Nốá  láà  cốá  muạ c đíách cốá  lưạ á chốạ n, Nốá
láà  mốôạ t  linh thềổ .  Báả n tháô n chư viạ  dáẫ u cốố  yá  ốô m khíá  quáá n
đíảnh,  thu  khíá,  chư viạ  cuũ ng  hốáà n  tốáà n  khốô ng  láà m đướạ c
điềổm náày, chư viạ khốô ng cốá  lưạ c lướạ ng lớá n như Nốá , chư viạ
hốáà n tốáà n khốô ng láà m đướạ c đềốn như thềố . Như váôạ y Nốá  cốà n

1 cung cấp nhĩ thân thể sở hữu đích bộ phận sở nhu yếu đích 
đông tây: cung cấp những gì cần thiết cho tất cả các bộ phận 
thân thể chư vị (giống cách hiểu bản dịch tiếng Anh); ngoài đó 
ra, câu này cũng có thể được diễn dịch là cung cấp những gì mà 
tất cả các bộ phận thân thể chư vị đòi hỏi.
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cốá  [tíánh] lưạ á chốạ n, Nốá  láà  linh thềổ ,  cốn ngướà i khốô ng thềổ
sáá nh đướạ c.

Thềố  thíà  Pháá p Luáô n náày sáu khi đướạ c cáà i, Nốá  24 giớà
khốô ng [báố giớà ] dưà ng láạ i, luốô n luốô n xốáy chuyềổn như thềố ,
luốô n luốô n diềẫn luyềôạn chư viạ. Sềũ  híành tháà nh mốôạ t híành thưá c
gốạ i láà  “Phááp luyềôạn ngướà i”. [ỞỞ ] cốô ng phááp kháá c [khi] chư
viạ luyềôạn cốô ng nốá  mớá i táă ng trướả ng; đềổ  giá táă ng thớà i gián
luyềôạn  cốô ng,  chư  viạ  luyềôạn  thềôm  mốôạ t  chuá t;  [khi]  chư  viạ
khốô ng luyềôạn nưũ á, thíà cốô ng cuũ ng khốô ng táă ng. Nhưng [vớá i]
Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p cuả á tốô i, chư viạ khốô ng luyềôạn Nốá  váẫ n
táă ng; chư viạ luyềôạn, [thíà] chư viạ láà  đáng giá cướà ng chố bốôạ
cớ náày, giá cướà ng chố nhưũ ng cớ chềố  náày váà  Phááp Luáôn máà
tốô i cáà i chố chư viạ; chư viạ đáng giá tríà Nốá , giá cướà ng Nốá ;
chư viạ cháẳ ng quá chíả khớả i mốôạ t táá c duạ ng như váôạ y. Cốà n tu
luyềôạn cháô n chíánh, láà  cáả  bốôạ  Phááp náày; khốô ng chíả  láà  Pháá p
Luáô n đáng luyềôạn,  nhưũ ng cớ chềố  cáà i  ớả  bềôn ngốáà i  chư viạ
cuũ ng đáng váôạ n chuyềổn, Pháá p Luáô n đáng xốáy chuyềổn, hềố t
tháảy cớ chềố  bềôn trống tháô n thềổ  cuũ ng đáng tưạ  đốôạ ng luyềôạn.

Tu máà  chuá ng tốô i giáảng, tu luyềôạn cháô n chíánh chuả  yềốu láà
tu; cốà n luyềôạn thíà nốá  láà  mốôạ t phướng diềôạn [kháá c]. Chư viạ chíả
cáầ n chuá  trốạ ng táô m tíánh cuả á chư viạ  máà  tu luyềôạn, cối báả n
tháô n chư viạ như mốôạ t ngướà i tu luyềôạn cháô n chíánh máà  ướá c
thuá c  háành vi  cuả á  báả n tháô n  trống xáũ  hốôạ i  ngướà i  thướà ng,
như thềố  cốô ng cuả á chư viạ sềũ  táă ng trướả ng lềôn. Thềôm váà ố đốá
láà  đốôạ ng táá c chư viạ luyềôạn háà ng ngáày, chư viạ chíánh láà  đáng
luyềôạn bốôạ  cáá c thưá  náày cuả á tốô i mốôạ t cáá ch hốáà n chíảnh, chíảnh
thềổ  rốầ i. Đốôạ ng táá c ráố t đớn giáả n, chíả cốá  náă m bốôạ  cốô ng pháá p,
nhưng táạ i hốầ ng quán đáng khốố ng chềố  mốôạ t cáá ch chíảnh thềổ
háà ng nghíàn háà ng váạ n thưá  đáng diềẫn luyềôạn. Cốá  ngướà i hốả i
khíá cốô ng sư kiá, ráằ ng đốôạ ng táá c náày láà  luyềôạn cáá i gíà? Đốôạ ng
táá c kiá láà  luyềôạn cáá i gíà? Mốôạ t sốố  khíá  cốô ng sư khốô ng nốá i rá
đướạ c. Táạ i sáố khốô ng nốá i rá đướạ c? Cuũ ng khốô ng dềẫ  máà  nốá i
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chố chư viạ. Víà cớ thềổ  ngướà i cốá  háàng nghíàn háà ng váạ n thưá
cáầ n tu luyềôạn, mốẫ i đốôạ ng táá c đềầu láà  táạ i hốầ ng quán máà  khốố ng
chềố  ráố t nhiềầu ráố t nhiềầu thưá  đáng diềẫn luyềôạn. Chư viạ nốá i
xềm nốá  luyềôạn cáá i gíà? Nốá i chố chư viạ thềố  náà ố đáôy? Cáá i gíà
cuũ ng luyềôạn cáả . Chư viạ tháốy đốôạ ng táá c đớn giáả n, khốô ng nháố t
điạnh cưá  phưá c táạ p láà  tốố t; Đáạ i Đáạ ố chíá giáả n chíá diạ. Tiềổu đáạ ố
tiềổu pháá p đốôạ ng táá c ráố t phưá c táạ p; tu luyềôạn khốô ng ớả  mưá c đốôạ
phưá c táạp cuả á báả n tháô n đốôạ ng táá c, máà  láà  bốôạ  cáá c thưá  cáà i chố
chư viạ ớả  khốô ng gián kháá c trống mốô n náày; nốá  phưá c táạ p háy
khốô ng áốy, chưá  báả n tháô n đốôạ ng táá c khốô ng hềầ  phưá c táạ p.

Cốá  thềổ  cốá  ngướà i nghíũ trống táô m, nốá i ‘ÔÔ ng giáảng điềầu
náày chuá ng tốô i váẫ n khốô ng minh báạ ch láắ m. Ngướà i tá nốá i vềầ
kềố t đán đốá  láà  náă ng lướạ ng, hốà á thướạ ng cuũ ng cốá  thềổ  hốả á
thiềôu rá xáá  lớạ i tưả , cáá i náày cốà n tin đướạ c, nốá  váẫ n láà  thưá  váôạ t
cháố t. Phááp Luáôn máà  ÔÔ ng giáảng xốáy chuyềổn ớả  trống buạ ng
thíà khốá  tin láắ m, Nốá  láà m sáố cốá  thềổ  láà  sốố ng? Láà m sáố cốá  thềổ
quáy?’ Tốô i hốả i ngướạ c láạ i chư viạ, chư viạ nốá i xềm hềôạ  Ngáô n
Háà  náày,  vuũ  truạ  náày  đáng  quáy,  hềôạ  Ngáô n  Háà  đáng  váôạ n
chuyềổn, chíán đáạ i háà nh tinh đáng quáy quánh máăạ t trớà i, tráá i
đáố t cuả á chuá ng tá cuũ ng tưạ  quáy, ái đáổy chuá ng? Ắi giá lưạ c
chố chuá ng? Tốô i báả ố chư viạ náày, chuá ng chíánh láà  tốầ n táạ i mốôạ t
lốáạ i híành thưá c tốáà n cớ, Pháá p Luáô n náày cuả á chuá ng tá cuũ ng
láà  tốầ n táạ i mốôạ t dáạ ng tốáà n cớ, chố nềôn Nốá  tưạ  xốáy chuyềổn
khốô ng ngưà ng. Chuá ng tá cốá  mốôạ t pháầ n [hốạ c viềôn] váẫ n chưá
tưà ng nghề giáả ng, tốô i cốá  thềổ  đềổ  chư viạ thềổ  nghiềôạm mốôạ t chuá t
cáả m  giáá c  vềầ  sưạ  chuyềổn  đốôạ ng  cuả á  Phááp  Luáôn  náày.  Mốạ i
ngướà i duốẫ i  mốôạ t  táy rá, đềổ  lốà ng báà n táy náằ m ngáng, táy
khốô ng đướạ c duà ng lưạ c, nhưng lốà ng báà n táy duốẫ i tháẳ ng hềố t
mưá c.  Đướạ c rốầ i,  báôy  giớà  tốô i  đáả  xuáố t  chố mốẫ i  ngướà i  mốôạ t
Pháá p Luáô n, xốáy chuyềổn mốôạ t chuá t trống lốà ng báà n táy chư
viạ, đềổ  chư viạ xềm xềm, cốá  xốáy chuyềổn khốô ng? (Có!) [Mốạ i
ngướà i]  ớả  trềôn táầ ng cốá  xốáy chuyềổn khốô ng? (Có!).  Đướạ c
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rốầ i, láà  đềổ  mốạ i ngướà i thềổ  nghiềôạm mốôạ t chuá t; mốôạ t sốố  ngướà i
cáá  biềôạ t  khốô ng thềổ  nghiềôạm đướạ c sưạ  xốáy chuyềổn,  thíà  hốạ
cáả m tháốy táy láạ nh, cốá  ngướà i cáả m tháốy táy nốá ng. Đốá  láà  dố
trướà ng  nghiềôạp  lưạ c  máà  tháô n  thềổ  chư  viạ  máng thềố  táạ ố
tháà nh. Cáả m tháốy láạnh thíà  thướà ng láà  tháô n thềổ  khốô ng tốố t
láắ m; cốà n cốá  nghiềôạp lưạ c tốầ n táạ i ớả  bốôạ  pháôạ n táy táạ ố tháà nh.
Nhưng báố t kềổ  láà  chư viạ cáả m nháôạ n đướạ c xốáy chuyềổn háy
khốô ng, chư viạ  cuũ ng sềũ  cáả m tháốy nốá ng hốáăạ c láạ nh; đướng
nhiềôn  tuyềôạ t  đáạ i  bốôạ  pháôạ n  đềầu  cốá  thềổ  cáả m giáá c  đướạ c  sưạ
xốáy chuyềổn.

Pháá p Luáô n Đáạ i  Phááp náày cuả á  tốô i,  víà  Nốá  láà  mốôạ t  lốáạ i
cốô ng pháá p như váôạ y,  nềôn Nốá  ráố t  phuà  hớạ p vớá i  cốn ngướà i
hiềôạn đáạ i hốạ c luyềôạn. Đướng nhiềôn, tốô i nốá i ráằ ng Phááp Luáô n
Đáạ i Phááp truyềần rá, đốố i vớá i xáũ  hốôạ i, đốố i vớá i viềôạ c náô ng cáố
chuáổ n mưạ c đáạ ố đưá c nháô n lốáạ i láà  cốá  chốẫ  tốố t,  sưạ  thưạ c đáũ
chưá ng minh điềầu náày. Láà m mốôạ t ngướà i thướà ng, láà m mốôạ t cáá
nháô n máà  nốá i,  nềốu chư viạ  muốố n tu luyềôạn,  chư viạ  áắ t pháả i
chuá  trốạ ng táô m tíánh cuả á míành máà  tu luyềôạn. Như váôạ y chư viạ
chuá  trốạ ng táô m tíánh cuả á míành máà  tu luyềôạn,  trống xáũ  hốôạ i
ngướà i thướà ng chư viạ táố t nhiềôn sềũ  thềổ  hiềôạn rá láà  ngướà i tốố t,
báả ố đáả m láà  như váôạ y. Cốá  ngướà i nốá i cốô ng phááp cuả á hốạ  cuũ ng
cốá  thềổ  đáạ t đướạ c trướà ng kyà  luyềôạn cốô ng, luá c náà ố cuũ ng mớ
mớ máàng máàng. Tốô i nốá i ráằ ng đốá  khốô ng pháả i luyềôạn cốô ng,
đốá  chíả  báố t quáá  láà  chưũ á bềôạnh khốả ề ngướà i, mốôạ t tráạ ng tháá i
trống luyềôạn khíá, đốá  khốô ng pháả i láà  luyềôạn cốô ng. Láạ i nốá i, giáả
sưả  láà  luyềôạn cốô ng tháôạ t, chư viạ cưá  thưả  xềm, chư viạ mớ mớ
máà ng máà ng liềôạu cốá  thềổ  cốô ng táá c tốố t đướạ c khốô ng? Chư viạ
cốá  thềổ  hốáà n  tháà nh  tốố t  cốô ng  táá c  máà  láũ nh  đáạ ố  giáố  chố
khốô ng? Kềổ  cáả  chư viạ láà  kinh dốánh cáá  thềổ  cuũ ng váôạ y, hốáăạ c
láà  cốô ng ty tư nháô n cuũ ng váôạ y, chư viạ cháẳ ng [cáầ n] pháả i láà m
trốà n  nghíũá  vuạ  vớá i  xáũ  hốôạ i  sáố?  Thềố  cốà n  tốô i  láà  láà m  váă n
phốà ng, chư viạ láà m váă n phốà ng chư viạ cuũ ng mớ mớ máà ng
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máà ng, thíà  chư viạ  viềố t táà i  liềôạu thềố  náà ố? Đềầu khốô ng hốáà n
tháà nh tốố t cốô ng viềôạ c, khốô ng khềáố cốà n xáảy rá nguy hiềổm áốy
chưá ! Cháẳ ng háạ n ngướà i cốô ng nháô n kiá mớ mớ máà ng máà ng
máà  cốô ng táá c, táy náày khốô ng khềáố thốà  váà ố báá nh ráă ng rốầ i.
Táá c  nghiềôạp  ớả  trềôn  khốô ng  trung  kiá  máà  mớ  mớ  máà ng
máà ng thíà cốá  khi biạ rớá t xuốố ng, đốá  cháẳng pháả i xáảy rá váố n đềầ
án  tốáà n  háy  sáố?  Nốá  khốô ng  thềổ  đáạ t  đướạ c  luyềôạn  cốô ng
trướà ng kyà.  Nhưng cốô ng náày cuả á chuá ng tá quáả  thưạ c giáả i
quyềố t đướạ c váố n đềầ  náày, chuá ng tá pháả i đốầ ng hốá á vớá i đáăạ c
tíánh vuũ  truạ , láà m mốôạ t ngướà i tốố t, đốá  mớá i láà  tiềôu chuáổ n cuả á
ngướà i tu luyềôạn, chuá ng tá cốá  hốạ c viềôn cuũ ng biềố t ráằ ng, cốô ng
táă ng ráố t nhánh. Cốô ng phááp náày cuả á chuá ng tá khốô ng chuá
trốạ ng váà ố viềôạ c nhốả , thuyềố t Đáạ ố cuũ ng khốô ng nhiềầu. Bớả i víà
đáạ i đáạ ố tu luyềôạn, đáạ i phááp tu luyềôạn, nềôn thuyềố t Đáạ ố ráố t íát.
Chuá ng tá cuũ ng khốô ng chuá  trốạ ng pháả i quáy vềầ  hướá ng náà ố
máà  luyềôạn, háy láà  váà ố thớà i gián náà ố luyềôạn, quáy hướá ng vềầ
phíáá náà ố luyềôạn. Víà Phááp Luáô n Đáạ i Phááp náày cuả á chuá ng tá,
luyềôạn đướạ c ráố t tố lớá n; trống thớà i kyà  liạch sưả  náày cuả á chuá ng
tá, trống láầ n váă n minh nháô n lốáạ i náày xuáố t hiềôạn, chưá tưà ng
luyềôạn  đướạ c  điềầu náà ố tố lớá n nhướà ng náày.  Trướá c  khi  tốô i
truyềần  điềầu  náày,  chư viạ  khốô ng  tin  chư viạ  cưá  xềm  xềm
[nhưũ ng thưá  trướá c  đáôy],  nhưũ ng pháá p tu mốô  phốả ng thềố
đốôạ ng  táá c  cuả á  đốôạ ng  váôạ t,  tháôạ m  chíá  ngáy  cáả  dánh  nháô n,
tháá nh nháôn, đáạ ố nháô n náà ố cuũ ng váôạ y, cáá c viạ láà  Đáạ ố-Tháầ n-
Pháôạ t cuũ ng váôạ y, rốố t cuốôạ c hốạ  váẫ n cốá  tíánh cuốôạ c háạ n.

Pháá p Luáô n Đáạ i  Phááp chuá ng tá chiềổu thềố nguyềôn lyá
diềẫn hốá á cuả á vuũ  truạ  máà  luyềôạn. Víà Phááp Luáô n láà  híành tháà nh
chiềổu  thềố nguyềôn  lyá  diềẫn  hốá á  cuả á  vuũ  truạ ,  [nềôn]  chiềổu
thềố đáăạ c tíánh tốố i cáố cuả á vuũ  truạ  Cháô n-Thiềôạn-Nháẫ n đềổ  chíả
đáạ ố chuá ng tá tu luyềôạn. Cốá  thềổ  nốá i chuá ng tá đáũ  chiềổu thềố
điềầu tốố i  cáố máà  luyềôạn,  đáũ  luyềôạn mốôạ t  Phááp lớá n như thềố
náày, tướng đướng vớá i luyềôạn vuũ  truạ . Chuá ng tá cuũ ng khốô ng
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giáả ng phướng hướá ng gíà cáả . Mốạ i ngướà i nghíũ xềm, trống vuũ
truạ  náày náà ố cốá  cáả m giáá c phướng hướá ng gíà? Báả n tháô n vuũ
truạ  đáng  váôạ n  đốôạ ng,  hềôạ  Ngáô n  Háà  chuá ng  tá  đáng  váôạ n
chuyềổn, chíán đáạ i háà nh tinh quáy quánh máăạ t trớà i, tráá i đáố t
cuũ ng tưạ  quáy, náà ố cốá  đốô ng nám táôy báắ c gíà chưá ? Quáy đềốn
chốá ng  máăạ t  rốầ i,  hốáà n  tốáà n  khốô ng  tốầ n  táạ i  kháá i  niềôạm
phướng hướá ng áốy. Chíả láà  nháô n lốáạ i đưá ng trềôn gốá c đốôạ  hiềôạn
cốá  cuả á nháôn lốáạ i, tưà  tráá i đáố t chuá ng tá máà  pháô n chiá. Chố
nềôn chuá ng tá luyềôạn mốôạ t  điềầu tố lớá n nhướà ng áốy,  như láà
luyềôạn vuũ  truạ , đướng nhiềôn khốô ng cốá  thuyềố t vềầ  cáả m giáá c
phướng  hướá ng.  Dố  đốá  chư  viạ  quáy  vềầ  hướá ng  náà ố  máà
luyềôạn  thíà  cuũ ng  báằ ng  như  quáy  vềầ  tốáà n  phướng  viạ  máà
luyềôạn, chư viạ quáy vềầ  hướá ng náà ố máà  luyềôạn, nốá i tháẳ ng rá,
cuũ ng báằ ng như đốầ ng thớà i quáy vềầ  đốô ng nám táôy báắ c máà
luyềôạn, thềố  nềôn chuá ng tốô i hốáà n tốáà n khốô ng giáả ng phướng
hướá ng. Víà đáôy láà  váôạ n chuyềổn, láà  xốáy chuyềổn.

Chuá ng tốô i cuũ ng khốô ng giáả ng thớà i gián. Táạ i sáố khốô ng
giáả ng thớà i gián? Ráố t nhiềầu cốô ng pháá p giáả ng ráằ ng giớà  tyá
luyềôạn  cốô ng  tốố t,  giớà  thíàn  luyềôạn  cốô ng  tốố t.  Đướng  nhiềôn
chuá ng  tốô i  tháốy  váà ố  giớà  tyá,  cánh  giớà 1 áốy  tốố t  hớn  chuá t,
nhưng chuá ng tốô i  khốô ng háạn chềố  váà ố pháạ m vi thớà i  gián
nhốả  như váôạ y máà  luyềôạn. Cháẳ ng háạ n vuũ  truạ  tố lớá n kiá, tráá i
đáố t chư viạ luá c náày láà  giớà  tyá  tốố t, chư viạ ớả  trống cáá c khốô ng
gián kháá c giớà  tyá  khốô ng nháố t điạnh láà  tốố t, váôạ y nềôn chuá ng tốô i
khốô ng háạ n chềố  cáá i náày. Tuy nhiềôn giớà  tyá  cốá  mốôạ t điềầu kiềôạn
cốá  lớạ i, đốá  láà  nốá  ráố t tíũnh, đềôm khuyá thánh váắ ng thíách hớạ p
vớá i viềôạ c luyềôạn cốô ng. Cốà n cốá  ngướà i nốá i giớà  thíàn luyềôạn cốô ng
tốố t. Đướng nhiềôn chuá ng tốô i cuũ ng váẫ n láà  đáạ ố lyá  áốy, chuá ng

1 thời thần: thời thần, canh giờ; theo cách tính 12 giờ một ngày 
tý sửu dần… tuất hợi, một thời thần là bằng 2 tiếng đồng hồ. 
Trong bản dịch tiếng Anh, chỗ này dịch là “giờ thìn”. Giờ tý 
11pm–1am, giờ thìn 7am–9am.
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tốô i  khốô ng quán trốạ ng thớà i  tháầ n.  Nhưng chuá ng tốô i  cuũ ng
chuả  trướng dáôạ y sớá m, mốạ i ngướà i táôạ p thềổ  cuà ng nháu luyềôạn,
hốáăạ c láà  buốố i tốố i táôạ p thềổ  cuà ng nháu luyềôạn. Táạ i sáố? Bớả i víà
mốạ i ngướà i luyềôạn cốô ng táôạ p thềổ , gáăạ p pháả i váố n đềầ  gíà cốá  thềổ
giáố lưu vớá i nháu, cuà ng nháu giáả i quyềố t nốá . Báà n báạ c vớá i
nháu, đốố i vớá i viềôạ c cuà ng nháu đềầ  cáố cuả á mốạ i ngướà i cốá  chốẫ
tốố t. Chố nềôn chuá ng tốô i cuũ ng lưạ á chốạ n mốôạ t lốáạ i híành thưá c
láà  mốạ i ngướà i luyềôạn cốô ng táôạ p thềổ . Đướng nhiềôn, cốá  ngướà i
đi láà m, cốá  thớà i gián thíà cuũ ng láà  sớá m muốôạ n, chố nềôn cuũ ng
luyềôạn cốô ng sớá m muốôạ n. Thưạ c rá, mốẫ i thớà i mốẫ i kháắ c chư viạ
khốô ng luyềôạn, thíà chư viạ váẫ n đướạ c cốô ng luyềôạn; máà  chư viạ
luyềôạn láà  giá cướà ng [bốôạ ] cớ máà  tốô i cáà i chố chư viạ; chuá ng tốô i
giáả ng tuà y cớ nhi háành, táy, đốôạ ng táá c chíả báố t quáá  láà  đềổ  giá
cướà ng [bốôạ ] cớ kiá.

Chuá ng tốô i  cuũ ng khốô ng giáả ng thu cốô ng.  Khốô ng giáả ng
thu cốô ng láà  víà  khốô ng cốá  kháá i  niềôạm thu cốô ng. Dố nhưũ ng
cốô ng pháá p kháá c luyềôạn cốô ng xống láà  pháả i thu cốô ng vềầ , thu
trướà ng  náăng  lướạ ng  táả n  xáạ  xung  quánh  vềầ ,  cốô ng  cuũ ng
dưà ng. Chuá ng tốô i  khốô ng cốá  kháá i  niềôạm náày,  bớả i  víà  24 giớà
đốầ ng hốầ  chuá ng tá đềầu đáng luyềôạn, nềôn hốáà n tốáà n khốô ng
cốá  kháá i niềôạm thu dưà ng, cuũ ng khốô ng giáả ng thu cốô ng. Thềố
thíà  cốá  ngướà i nghíũ, cháẳng háạ n tốô i đáng luyềôạn cốô ng ớả  kiá,
đốôạ t nhiềôn cốá  điềôạn thốáạ i, hốáăạ c láà  đốôạ t nhiềôn cốá  ngướà i tớá i gốũ
cưả á, thíà tốô i láà m thềố  náà ố? Thềố  thíà chư viạ cưá  đưá ng dáôạ y tiềốp
kháá ch, đưá ng lềôn nghề điềôạn thốáạ i khốô ng sáố cáả . Táạ i sáố láạ i
như thềố? Bớả i víà xung quánh ngướà i luyềôạn cốô ng cốá  tốầ n táạ i
mốôạ t  trướà ng, nhưng Phááp Luáô n cuả á chư viạ  Nốá  láà  cốá  linh
tíánh. Khi trống tư tướả ng cuả á báả n tháô n chư viạ nghíũ đi láà m
gíà  đốá , Nốá  biềố t chư viạ báôy giớà  khốô ng luyềôạn nưũ á, Nốá  ngáy
láôạ p tưá c sềũ  xốáy chuyềổn thuáôạ n chiềầu kim đốầ ng hốầ , láôạ p tưá c
láốy trướà ng ớả  ngốáà i tháô n thềổ  chư viạ “xốềạ t” mốôạ t cáá i láà  huá t
trớả  vềầ . Chư viạ cốố  yá  láà m cuũ ng khốô ng láà m đướạ c, chư viạ ốô m
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khíá  quáá n  đíảnh,  chư  viạ  cốá  ốô m  nưũ á  thíà  cuũ ng  pháả i  máố t,
nhưng Nốá  láà  khốô ng máố t, bớả i víà Nốá  cốá  mốôạ t thưá  như váôạ y đềổ
chềố  ướá c. Vưà á rốầ i tốô i giớá i thiềôạu mốôạ t cáá ch đớn giáả n chố mốạ i
ngướà i vềầ  đáăạ c điềổm cuả á cốô ng phááp Pháá p Luáôn Đáạ i Pháá p.
Đướng nhiềôn cốà n cốá  ráố t nhiềầu, cốà n cốá  tốố t hớn nưũ á. Chuá ng
tốô i  trống khi giáả ng báà i  mớá i cốá  thềổ  báà n đềốn, bớả i  víà  pháả i
giáả ng mốôạ t cáá ch hềôạ  thốố ng.

Tiềốp  thềố  chuá ng  tá  giáảng  thềôm  mốôạ t  váố n  đềầ ,  áốy  láà
ngướà i táạ i cáá c giái táầ ng kháá c nháu luyềôạn cốô ng thềố  náà ố. Mốạ i
ngướà i cốá  thềổ  biềố t trướá c đáôy cốá  lốố i nốá i ráằ ng, ngướà i nghềàố
máà  khốô ng cốá  gíà, ngướà i khốô ng cốá  tiềần mớá i cốá  thềổ  tu luyềôạn.
Ngướà i cuả á cáá c tốô n giáá ố kháá c nháu chíả giáảng cáá i Lyá  trống
mốô n báả n tháô n hốạ . Pháôạ t giáá ố giáả ng rốôạ ng lớá n đềốn đáô u cuũ ng
láà  giáả ng quánh lyá  luáôạ n  Pháôạ t  giáá ố  dưạ á  trềôn  nhưũ ng điềầu
Thíách Cá Máô u Ni đáũ  chưá ng ngốôạ  váà  [đướạ c] ngướà i đớà i sáu
lưu truyềần  cốá  sái  sốá t;  cốà n Đáạ ố  giá cuũ ng khốô ng xuáố t  rá
khốả i  cáá i  Lyá  Tháá i  cưạ c  cuả á  hốạ .  Nhưng khốô ng ái  giáả ng rốũ
ráà ng vềầ  vuũ  truạ  náày mốôạ t cáá ch hốáà n chíảnh cáả , chư viạ chíả cốá
nháảy rá khốả i cáá i khung náày máà  nốá i vềầ  tốáà n bốôạ  vuũ  truạ , thíà
mớá i cốá  thềổ  nốá i rốũ  đướạ c Pháá p cuả á vuũ  truạ , đáăạ c tíánh cuả á vuũ
truạ , cáă n báả n cuả á Tháầ n-Đáạ ố-Pháôạ t láà  gíà; víà váôạ y [hốạ ] đềầu láà
giáả ng mốô n cuả á riềông míành. Huốố ng láà  ớả  đáôy Đáạ ố giá cốá  ráố t
nhiềầu mốô n pháá i, Pháôạ t giá cốá  ráố t nhiềầu mốô n pháá i, máà  đềầu
chíả giáả ng Lyá  trống mốô n pháá i cuả á míành. [Cốà n] chuá ng tá láà
mớả  tung hềố t tháảy máà  giáả ng vềầ  cháô n tướá ng cuả á vuũ  truạ , kềố t
hớạ p  vớá i  khốá  hốạ c  hiềôạn  đáạ i  váà  khốá  hốạ c  nháô n  thềổ  máà
giáả ng.  Thềố  thíà  chuá ng  tốô i  giáả ng  láà  đáạ ố  lyá  gíà?  Cốá  lềũ  mốạ i
ngướà i nghề trống tốô n giáá ố giáả ng ráằ ng, Jềsus cuũ ng cốá  mốôạ t
cáô u nốá i,  ráằ ng ngướà i  giáà u kiá muốố n tiềốn váà ố thiềôn quốố c
cốà n khốá  hớn láạ c đáà  chui quá lốẫ  kim. ÔÔ ng giáả ng láà  ngướà i
giáà u  khốá  tu  láắ m.  Nhưng  chuá ng  tốô i  giáả ng  khốá  tu,  chưá
khốô ng pháả i láà  ngướà i giáà u khốô ng tu đướạ c. Khốô ng thềổ  nhíàn

Giảng Pháp trong buổi ra mắt cuốn «Chuyển Pháp Luân» tại Bắc Kinh 39



bềầ  máăạ t. Bớả i víà ngướà i giáà u ráố t khốá  vưá t bốả  tiềần báạ c, cuả á cáả i
cuả á hốạ ; nhưng chuá ng tá nhíàn thưạ c cháố t chưá  khốô ng nhíàn
bềầ  máăạ t. Điềầu tốô i giáả ng láà , khốô ng pháả i thưạ c sưạ  khiềốn chư viạ
vưá t hềố t nhưũ ng thưá  váôạ t cháố t thíà mớá i láà  cháô n tu, máà  láà  táô m
cháố p trướá c váà ố tiềần táà i pháả i buốô ng bốả , cốá  thềổ  cối nốá  tháôạ t
nhềạ  nháà ng đáạ m báạ c.

Báôy giớà  tốô i giáả ng vềầ  ngướà i ớả  cáá c giái táầ ng kháá c nháu
tu luyềôạn  thềố  náà ố? Tốô i  nốá i  mốạ i  ngướà i  náày,  sớả  díũ  cốá  cốn
ngướà i, cốn ngướà i cốá  thềổ  sốố ng trềôn thềố  giớá i náày, chíánh láà  víà
mốôạ t chưũ : ‘tíành’! Hyả  nốôạ  ái láạ c cuả á chư viạ, chư viạ thíách láà m
gíà, khốô ng thíách láà m gíà; chư viạ thíách áă n gíà, khốô ng thíách áă n
gíà; chư viạ  thíách ngướà i náà ố, khốô ng thíách ngướà i náà ố; tíành
tháô n, tíành báạ n, tíành yềôu, tíành phuạ  máẫ u, hềố t tháảy cuả á hềố t
tháảy, hềố t tháảy mốạ i thưá  cuả á cốn ngướà i đềầu báắ t nguốầ n tưà
cáá i ‘tíành’ náày. Như thềố  cáá i tíành náày cốá  thềổ  sáả n sinh táố t cáả
cáá c táô m cháốp trướá c. Khi áả nh hướả ng đềốn cáá i tíành áốy cuả á
chư viạ, chư viạ láạ i cốá  thềổ  sinh rá táô m táôạ t đốố , chố nềôn cốn
ngướà i chíánh láà  víà cáá i tíành náày máà  sốố ng. Thềố  thíà cốn ngướà i
tu luyềôạn cuạ  thềổ  thíà pháả i bốả  cáá i táô m náày cuả á chư viạ đi, dáầ n
dáầ n máà i chố phái nháạ t đi, chư viạ máà i hềố t đi thíà cáàng tốố t,
bớả i víà  nốá  láà  thềổ  hiềôạn cuả á táầ ng thưá . Dáầ n dáầ n cối nhềạ , cối
nhềạ  nhưũ ng thưá  náày, xềm tháôạ t nhềạ  nháà ng nhưũ ng gíà ngướà i
thướà ng cháố p trướá c. Thềố  cốà n ngướà i thướà ng, ngướà i tá tháốy
điềầu ngướà i thướà ng cháốp trướá c nháố t chíánh láà  dánh váà  lớạ i,
víà  thềố  chố ráằ ng ái thềố đuốổ i hái thưá  náày láà  khốá  tu nháố t.
Truy cáầ u dánh áốy, nốá  báố gốầ m thềố đuốổ i điạá viạ, chưá c viạ,
quyềần lưạ c; cốà n truy cáầ u lớạ i thíà, chuả  yềốu láà  tiềần báạ c váà  váôạ t
cháố t, nềôn chố ráằ ng ngướà i truy cáầ u hái thưá  náày láà  khốá  tu
nháố t. Kyà  thưạ c, chuá ng tốô i giáả ng khốá  tu láà  khốá  tu thốô i, chưá
đềầu cốá  thềổ  tu, khốô ng pháả i nốá i láà  khốô ng thềổ  tu. Cưá  pháả i vưá t
bốả  hềố t tiềần báạ c kiá cuả á chư viạ  thíà  chư viạ  mớá i cốá  thềổ  tu
cháă ng? Tốô i nốá i khốô ng pháả i chuyềôạn như váôạ y. Tu luyềôạn cháô n
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chíánh, khốô ng pháả i bớả i víà chư viạ giáà u cốá  háy chư viạ khốô ng
giáà u cốá ; duà ng Lyá  cuả á Pháôạ t giá máà  giáảng, giáà u cốá  láà  dố phuá c
pháôạ n cuả á chư viạ táạ ố tháà nh, đốá  láà  báả n tháô n chư viạ cốá  cáá i
đưá c náày máà  rá, chư viạ đáá ng cốá  đướạ c. Víà váôạ y hốạ  giáà u cốá  báả n
tháô n nốá  khốô ng pháả i láà  tốôạ i lốẫ i.

Điềầu chuá ng tốô i giáả ng láà , táạ i táầ ng thưá  náày chư viạ chư viạ
láà m mốôạ t  ngướà i tốố t như thềố  náà ố, cối nhềạ  cáá c chuả ng váôạ t-
duạ c-dánh-lớạ i. Chư viạ cốá  giá táà i báạ c váạ n, chư viạ khốô ng cối
náăạ ng nốá , chư viạ cối nốá  ráố t nhềạ , tháôạ m chíá táô m chư viạ hốáà n
tốáà n khốô ng cốá  cáá i  tiềần đốá ,  thíà  khốô ng sáố cáả .  Trống nháà
chư viạ tiềần [nhiềầu] chưá á khốô ng hềố t, cáả  giướà ng cuũ ng duà ng
tiềần máà  lốá t, thíà  tốô i nốá i cuũ ng khốô ng sáố. Tu láà  tu cáá i táô m
náày cuả á cốn ngướà i, chưá  khốô ng pháả i thưạ c sưạ  vưá t bốả  thưá  gíà
vềầ  váôạ t cháố t. Cháẳ ng háạ n chư viạ láà m quán tố đềốn máốy, máà
cối báả n tháô n chưá c quán ráố t nhềạ , chư viạ láà m quán tố đềốn
máốy cuũ ng láà  víà nháô n dáô n phuạ c vuạ , víà chuá ng sinh táạ ố phuá c,
láà  víà ngướà i kháá c, thềố  thíà chư viạ cháẳ ng pháả i láà  mốôạ t viạ quán
tốố t sáố. Đướng nhiềôn xáũ  hốôạ i nháô n lốáạ i láà  phưá c táạ p, chư viạ
táạ i cáá c táầ ng thưá , chư viạ cốá  thềổ  sáắ p xềốp ngáy chíánh quán hềôạ
náày, chiềổu thềố yềôu cáầ u cuả á Phááp náày cuả á chuá ng tốô i, thíà
chư viạ đềầu cốá  thềổ  láà m mốôạ t ngướà i tốố t, mốôạ t ngướà i tu luyềôạn.

Chuá ng tá háũy nốá i vềầ  ngướà i cuả á nhưũ ng giái táầ ng kháá c
nháu,  ngướà i  thướà ng  cốá  máô u  thuáẫ n  cuả á  ngướà i  thướà ng.
Mốôạ t nháôn viềôn bíành thướà ng, thíà hốạ  cốá  xung đốôạ t vềầ  lớạ i íách
giưũ á hốạ ; thềố  thíà ngướà i ớả  chưá c viạ cáố thíà hốạ  cốá  máô u thuáẫ n,
đáố u đáá  láẫ n nháu giưũ á ngướà i vớá i ngướà i trống táầ ng thưá  đốá ;
thềố  thíà táầ ng thưá  cáố hớn, hốạ  cuũ ng cốá  tráạ ng tháá i máô u thuáẫ n
tốầ n táạ i trống táầ ng thưá  cuả á hốạ . Chíánh láà  trống táầ ng thưá  náày
cuả á chư viạ,  trống hốáà n cáả nh náày cuả á chư viạ,  chư viạ  cối
nhưũ ng thưá  truy cáầ u vềầ  lớạ i íách cáá  nháô n, cối nhưũ ng thưá  náày
nhềạ  nháà ng thềố  náà ố. Chư viạ láà m ngướà i tốố t rá sáố, láà m viềôạ c
tốố t  nhiềầu hớn, láà m viềôạ c tốố t  chố ngướà i kháá c,  đềầ  cáố thềố
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náà ố, giái táầ ng náà ố cuũ ng cốá  thềổ  tu luyềôạn. Chuá ng tá nháảy rá
khốả i Lyá  cuả á táố t cáả  tốô n giáá ố, táố t cáả  mốô n pháá i máà  giáả ng vềầ
nhưũ ng điềầu náày. Khốô ng pháả i láà  báả ố chư viạ thưạ c sưạ  vưá t bốả
cáá i gíà đốá  vềầ  váôạ t cháố t, cưá  pháả i láà  khốô ng cốá  gíà mớá i cốá  thềổ  tu
luyềôạn, khốô ng pháả i váôạ y đáô u, máà  láà  chư viạ cốá  thềổ  xềm nhưũ ng
thưá  náày tháôạ t nhềạ . Chuá ng tá tu cháẳ ng pháả i láà  cáá i táô m náày
sáố? Khốô ng cốá  cáá i  táô m náày thíà  cháẳng pháả i  đáũ  đáạ t  đướạ c
muạ c đíách rốầ i sáố. Nềốu xáũ  hốôạ i nháô n lốáạ i thưạ c sưạ  cháẳ ng cốá
gíà, đềầu biềốn tháà nh xáũ  hốôạ i nguyềôn thuả y hềố t, thíà tốô i nốá i thềố
cuũ ng khốô ng đuá ng, pháả i khốô ng? Nháô n lốáạ i chíánh láà  chiềổu
thềố phướng hướá ng pháá t triềổn cuả á nốá  máà  pháá t triềổn, thưạ c
cháố t láà  váố n đềầ  như váôạ y.

Trướá c đáôy ráố t nhiềầu ngướà i hốả i tốô i, ráằ ng chuá ng tá láà  tu
thềố  náà ố? Đướng nhiềôn xáũ  hốôạ i hiềôạn náy ráố t láà  phưá c táạ p, cốá
mốôạ t sốố  viềôạ c, duà  sáố chuá ng tốô i khốô ng thềổ  giáả ng nốá  quáá  cuạ
thềổ ; [háũy] tuáô n thềố Pháá p náày máà  láà m. Đềầu nốá i hềố t cáả  chố
chư viạ rốầ i, thíà khốô ng cốà n gíà đềổ  chư viạ tu, khốô ng cốà n gíà đềổ
chư viạ ngốôạ  nưũ á; máà  váố n đềầ  cuạ  thềổ  thíà chư viạ váẫ n pháả i tưạ
míành ngốôạ , tưạ  míành tu, thíà chư viạ mớá i cốá  [cáá i đềổ ] cốá  thềổ  tu,
chư viạ mớá i cốá  thềổ  đềầ  cáố. Nềốu giáả ng rá hềố t cáả , thíà chư viạ
sềũ  khốô ng cốá  cáá i [đềổ ] đềầ  cáố; báày hềố t rá ớả  đốá , chư viạ chiềổu
thềố máà  láà m láà  đướạ c rốầ i. Cốn ngướà i vốố n díũ ớả  trống mềô , đềổ
chư viạ ngốôạ  trống mềô . Nềốu ngướà i tá [nốá i] nhíàn tháốy hềố t, thíà
tốô i mớá i tu, thíà tốô i mớá i ngốôạ ; tốô i nốá i ráằ ng thềố  thíà khốô ng ngốôạ
đướạ c. Chư Giáá c Giáả  víà sáố ráố t khốá  tu, ráố t khốá  đềầ  cáố, hốạ
máũ i ớả  táầ ng thưá  kiá; chíánh víà hốạ  ớả  hốáà n cáả nh đốá  khốô ng cốá
khốổ  máà  chiạu. Đáô u đáô u cuũ ng tốố t đềạp nhướà ng áốy, hốạ  khốô ng
cốà n mềô  nưũ á, hốả i  hốạ  đềốn đáô u đềổ  ngốôạ ?  Nhưng nới ngướà i
thướà ng  láà  cốá  mềô ,  khốô ng  tháốy  cháô n  tướá ng,  khốô ng  tháốy
cháô n lyá.

Ngướà i tá đềầu ớả  trống lớạ i íách hiềôạn thưạ c máà  tránh, máà
đáố u; nềốu trống đốá  xuáố t hiềôạn ngướà i tốố t, víá  như tốô i cháẳ ng
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cháố p nháăạ t vớá i ánh, tốô i khốô ng tránh nhưũ ng thưá  náày, dánh
lớạ i cuũ ng xềm ráố t nhềạ , thíà ngướà i đốá  đáũ  ráố t nốổ i báôạ t rốầ i. Chư
viạ  tháốy  trống ngướà i  thướà ng thíà  dướà ng như ráố t  thướà ng
thốô i,  nhưng tưà  cáố táầ ng máà  nhíàn thíà  ngướà i  náày đáũ  như
váà ng  kim  lốá ề  sáá ng  láốp  láánh  rốầ i.  Trướá c  đáôy  giáả ng  ráằ ng
ngướà i cốá  cáố cốô ng tuyềổn chốạ n đốầ  đềôạ ;  khốô ng pháả i đốầ  đềôạ
tíàm sư phuạ , máà  láà  sư phuạ  tíàm đốầ  đềôạ , cuũ ng chíánh láà  đáạ ố lyá
náày,  ngướà i  tá  muốố n  tuyềổn  chốạ n  nhưũ ng ngướà i  như thềố .
Ngướà i thướà ng đềầu mềô  trống ngướà i thướà ng, chố ráằ ng viềôạ c
míành láà m nới ngướà i thướà ng láà  viềôạ c tốố t, kyà  thưạ c đềốn táầ ng
thưá  cáố rốầ i nhíàn thíà  tốáà n láà  ngướạ c láạ i, cốn ngướà i đềầu víà
báả n tháô n míành máà  sốố ng, [víà] tưạ  tư. Víà váôạ y nhưũ ng thưá  chư
viạ cháốp trướá c áốy, cuũ ng chíả láà  đềổ  thốả á máũn táô m lyá  tưạ  tư, dố
đốá  muốố n tu luyềôạn thíà pháả i lốáạ i bốả  đi chố chư viạ. Nốá i tháẳ ng
rá,  tu  luyềôạn  chíánh  láà  lốáạ i  bốả  táô m  cháố p  trướá c  cuả á  cốn
ngướà i, ớả  đáôy tốô i  cốố  gáắ ng giáả ng nhưũ ng điềầu cáăn báả n. Tu
luyềôạn chíánh láà  trưà  bốả  cáá c chuả ng táô m cháố p trướá c cuả á chư
viạ, vềầ  thưạ c cháố t tu chíánh láà  tu cáá i táô m náày cuả á chư viạ. Tốô i
nốá i  ráằ ng bốổ n mốô n tu luyềôạn chíánh láà  trưạ c chíả  nháô n táô m,
hớn nưũ á chuá ng tá điềổm váà ố đuá ng chốẫ  thưạ c, nốá i đềốn chốẫ
máố u chốố t.

Cốà n cốá  mốôạ t váố n đềầ  nốá i vớá i mốạ i ngướà i, víà duà  sáố cuũ ng
cốá  hốạ c viềôn cuũ  ớả  đáôy, chuá ng tá láạ i láà  hốôạ i  [hốạ p] tốổ ng kềố t.
Ráằ ng mốôạ t váà i ngướà i muốố n xuáố t hiềôạn pháá  hốáạ i Đáạ i Phááp,
nhưng  máà  ráố t  íát,  cưạ c  kyà  cáá  biềôạ t,  cưạ c  kyà  cáá  biềôạ t;  cuũ ng
khốô ng giốố ng cốô ng pháá i kháá c. [ỞỞ  đốá ] cốá  ngướà i víà tiềần, giưũ á
cáá c  cốô ng  pháá i  đáá nh  nháu,  đáố u  nháu,  nốôạ i  bốôạ  cốô ng  pháá i
cuũ ng đáá nh, cuũ ng đáố u, hốáà n tốáà n khốô ng giáả ng táô m tíánh, ốô
yềôn  chướá ng  khíá.  Mốạ i  ngướà i  biềố t  chuá ng  tá  ớả  đáôy,  Phááp
Luáô n Đáạ i Phááp đáôy láà  miềần tiạnh thốổ , tốô i dáá m nốá i như váôạ y.
Giưũ á ngướà i  vớá i  ngướà i  nới chuá ng tá đáôy láà  táô m tháá i  gíà?
Mốạ i  ngướà i  đềầu  láà  ánh  giuá p  tốô i,  tốô i  giuá p  ánh;  hốạ c  viềôn
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Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp gáăạ p nháu thíà thềố  náà ố? Chuá ng tá táạ i
lớá p  hốạ c  Quáảng  Cháô u,  cốá  hốạ c  viềôn  khốô ng  cốá  tiềần,  mốạ i
ngướà i háàng tráă m ngướà i liềần láốy tiềần rá giuá p đớũ  ngướà i đốá .
Mốôạ t  viềôạ c  máà  chư  viạ  khốô ng  thềổ  gáăạ p  ớả  cốô ng  pháá i  kháá c,
nhưũ ng ngướà i tốố t viềôạ c tốố t trống chuá ng tá xuáố t hiềôạn liềôn tuạ c
khốô ng ngớá t, láà  hiềôạn tướạ ng cưạ c kyà  cưạ c kyà  phốổ  biềốn. Tốô i nốá i
ráằ ng đốá  cốà n khốô ng pháả i  tiạnh thốổ  sáố? Víà  chuá ng tá trưạ c
tiềốp tu táô m cốn ngướà i, chuá  trốạ ng táô m tíánh cốn ngướà i máà
tu luyềôạn, táố t nhiềôn sềũ  cốá  kềố t quáả  như váôạ y. Thềố  nềôn chuá ng
tá trống quáá  tríành tu luyềôạn, mốạ i ngướà i tưà  náy vềầ  sáu cuũ ng
pháả i chuá  trốạ ng táô m tíánh máà  tu luyềôạn.

Đốầ ng thớà i pháả i náắ m vưũ ng Pháá p náày, tốô i láà  nốá i pháả i lyá
giáả i chố tháố u cuốố n sáá ch náày, bốôạ  Pháá p náày, pháả i hốạ c Phááp.
Chư viạ khốô ng đướạ c chíả luyềôạn đốôạ ng táá c. Chư viạ suốố t ngáày
cưá  luyềôạn đốôạ ng táá c, Tháầy giáả ng cáá i gíà cuũ ng quềôn hềố t rốầ i, thíà
tốô i nốá i chư viạ cuũ ng khốô ng cáá ch náà ố tu. Duà ng cáá i gíà đềổ  chíả
đáạ ố  chư  viạ  đáôy?  Víà  váôạ y  mốạ i  ngướà i  pháả i  đốạ c  sáá ch  chố
nhiềầu,  cối viềôạ c  hốạ c Phááp đốạ c  sáá ch cuũ ng giốố ng như viềôạ c
luyềôạn cốô ng háà ng ngáày pháả i láà m, háà ng ngáày pháả i đốạ c, thíà
mớá i cốá  thềổ  chíả đáạ ố chư viạ láà m ngướà i tốố t, táô m tíánh chư viạ
mớá i cốá  thềổ  tu lềôn, cốô ng mớá i cốá  thềổ  táă ng lềôn đướạ c. Chư viạ
nốá i tốô i chíả muốố n luyềôạn đốôạ ng táá c, cáả  ngáày chư viạ luyềôạn tưà
sáá ng đềốn tốố i, khiềốn chư viạ mềôạ t đềốn máốy thíà cốô ng kiá cuũ ng
khốô ng táă ng. Chư viạ chớá  tháốy Pháá p Luáôn kiá tưạ  đốôạ ng xốáy
chuyềổn, chư viạ  luyềôạn láà  giá cướà ng bốôạ  cớ kiá, Pháá p Luáô n
cáà n chuyềổn duà ng cốô ng diềẫn luyềôạn cáá c thưá  chố chư viạ, đáũ
láà m nhưũ ng chuáổ n biạ  chố chư viạ  váôạ n lềôn trềôn,  [máà ]  đáăạ c
tíánh vuũ  truạ  kiá láạ i chềố  ướá c chư viạ,  Nốá  khốô ng chố chư viạ
táă ng, thíà  cốá  táá c duạ ng gíà? Thềố  nềôn chư viạ  áắ t pháả i đềầ  cáố
táô m tíánh lềôn, cốô ng cuả á chư viạ mớá i cốá  thềổ  vuà  vuà  táă ng lềôn,
nháố t điạnh pháả i chuá  trốạ ng váố n đềầ  náày.
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Cốà n cốá  hốạ c viềôn hốả i mốôạ t váố n đềầ  thềố  náày, chíánh láà  váố n
đềầ  hốạ c viềôn chuá ng tá sáu náày truyềần cốô ng như thềố  náà ố.
Tốô i nghíũ  ráằ ng váố n đềầ  náày tốô i cuũ ng cốá  thềổ  giáả ng chố mốạ i
ngướà i mốôạ t chuá t. Trướá c khi giáả ng điềầu náày, đáầ u tiềôn tốô i nốá i
rốũ  vớá i  mốạ i  ngướà i  mốôạ t  váố n đềầ ,  ráằ ng nhưũ ng ngướà i  trống
hốạ c viềôn chuá ng tá chưá tưà ng thám giá lớá p hốạ c máà  tưạ  hốạ c,
tưạ  luyềôạn, [thíà] chư viạ  chíả  cáầ n chiềổu thềố tiềôu chuáổ n cuả á
ngướà i luyềôạn cốô ng máà  luyềôạn, khốô ng cáầ n tốô i đíách tháô n cáà i
Pháá p  Luáô n,  Pháá p  tháô n,  [thíà]  cáá i  gíà  chư  viạ  cuũ ng  sềũ  đáắ c
đướạ c. Víà cốá  mốôạ t nguyềôn nháôn, nềốu láà  hốạ c viềôn cuả á tốô i dáạy
chư viạ, máà  táố t cáả  cáá c hốạ c viềôn cuả á tốô i đềầu cốá  Phááp tháô n
cuả á tốô i báả ố hốôạ . Mốạ i ngướà i biềố t ráằ ng đáôy cuũ ng khốô ng pháả i
láà  mềô  tíán  gíà,  Hốạ  láà  thềổ  sinh mềôạnh dố cốô ng cuả á  tốô i  cáố u
tháà nh trống tu luyềôạn váà  cốá  híành tướạ ng giốố ng hềôạ t tốô i. Hốạ
cuũ ng máng thềố Phááp giốố ng như thềố , lưạ c lướạ ng lớá n như
thềố , đáôy chíánh láà  Phááp tháô n. Tốô i cốá  vốô  sốố  Pháá p tháô n cốá  thềổ
báả ố vềôạ  hốạ c viềôn, víà váôạ y mốẫ i hốạ c viềôn tu luyềôạn cháôn chíánh
đềầu sềũ  đướạ c  báả ố hốôạ .  Như váôạ y  vớá i  hốạ c  viềôn náày,  chư viạ
muốố n hốạ c, khi cốá  hốạ c viềôn dáạy chư viạ, thềố  thíà Pháá p tháô n
kiá tưạ  nhiềôn sềũ  điềầu chíảnh tháô n thềổ  chố chư viạ, tưạ  nhiềôn
sềũ  cáà i Phááp Luáô n cáà i bốôạ  cớ chố chư viạ; nhưũ ng thưá  cáầ n cáố p
thíà sềũ  cáố p chố chư viạ. Nhưng pháả i láà  tu luyềôạn cháô n chíánh,
đềầu cốá  thềổ  đáắ c đướạ c. Sáu khi cáà i chố chư viạ  nhưũ ng thưá
siềôu thướà ng áốy máà  khốô ng ái báả ố hốôạ  chư viạ,  [thíà] chư viạ
cuũ ng sềũ  biạ nguy hiềổm. Láà m thềố  náà ố đáôy? Thềố  thíà tốô i cốà n cốá
Pháá p tháô n cuũ ng sềũ  báả ố hốôạ  chư viạ, điềổm náày láà  báả ố đáả m.
Váôạ y thíà  chư viạ vềầ  sáu truyềần cốô ng thềố  náà ố? Tốô i cuũ ng nốá i
ráố t minh báạ ch vớá i  mốạ i  ngướà i.  Cáá c tráạ m phuạ  đáạ ố váà  cáá c
hốạ c viềôn kháắp nới trềôn cáả  nướá c ái ái cuũ ng cốá  thềổ  truyềần
cốô ng, nhưng khốô ng đướạ c phềáp thu tiềần,  khốô ng ái đướạ c
thu phíá, ngáy cáả  tráạ m phuạ  đáạ ố cuũ ng khốô ng đướạ c phềáp thu
phíá.  Tưạ  nguyềôạn truyềần cốô ng, cháô n chíánh tu luyềôạn láà  tíách
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cốô ng đưá c, chưá  khốô ng cáầ u dánh lớạ i, chíánh láà  truyềần như
thềố . Nềốu chư viạ thưạ c sưạ  muốố n láà m thềố , cháẳ ng háạ n nốá i tá
đềm Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp rá đềổ  kiềốm tiềần, váôạ y đướạ c thốô i,
chư viạ sềũ  khốô ng cốá  đướạ c gíà hềố t, Phááp tháô n cuả á tốô i sềũ  thu
hốầ i láạ i nhưũ ng gíà đáũ  cáố p chố chư viạ, khốô ng chố phềáp chư viạ
duà ng nhưũ ng thưá  náày đềổ  pháá  hốáạ i Phááp náày. Váố n đềầ  náày
chuá ng tốô i nốá i ráố t minh xáá c. Víà váôạ y chư viạ cuũ ng khốô ng cáầ n
lố láắ ng, cháẳng háạ n nốá i tốô i truyềần cốô ng thíà ngướà i tá cốá  thềổ
cốá  Pháá p Luáô n váà  cớ chềố  khốô ng? [Sềũ ] cốá  như nháu. Chư viạ
hềẫ  truyềần thíà Phááp tháô n cuả á tốô i liềần biềố t.

Váôạ y  nềốu  khốô ng  ái  dáạy  hốạ ,  thíà  đốạ c  sáá ch  cốá  thềổ  hốạ c
khốô ng? Cốá  thềổ  đáắ c khốô ng? [Đềầu] cốá  thềổ  đáắ c như nháu.
Chuá ng tá láốy víá duạ , Pháôạ t Thíách Cá Máô u Ni cuũ ng váôạ y, Láũ ố Tưả
cuũ ng váôạ y, hốáăạ c chư Giáá c Giáả  kháá c cuũ ng váôạ y, [hốạ ] đáũ  khốô ng
cốà n táạ i thềố  báố nhiềôu náă m rốầ i, nhưng ngướà i cuả á mốô n áốy
váẫ n đáng tu, cốổ  đáạ i cuũ ng xáá c thưạ c tu xuáố t mốôạ t sốố  ngướà i.
Táạ i sáố váôạ y? Bớả i víà cốá  Pháá p tháô n ớả  đốá , ráố t nhiềầu hốạ c viềôn
chuá ng tá cốá  thềổ  nhíàn tháốy rốầ i. Trềôn táố m áả nh kiá cuả á tốô i,
ngáy cáả  nhưũ ng táố m áả nh cuả á tốô i ớả  trống sáá ch, dướà ng như
máắ t biềố t  đốôạ ng, hốáăạ c  cốá  ngướà i  nhíàn tháốy tháô n thềổ  đốôạ ng,
hốáăạ c cốá  cáả m giáá c kháá c, cốá  ngướà i nốá i Tháầy ới ớả  trềôn đáôy cốá
Pháá p tháô n. Cuũ ng khốô ng chíả ớả  trềôn táố m áả nh kiá mớá i cốá , bớả i
víà  chuá ng tá ớả  đáôy cốá  hốạ c viềôn mớá i,  khốô ng tiềôạn nốá i  quáá
cáố. Tốô i nốá i vớá i mốạ i ngướà i ráằ ng, chíả cáầ n chư viạ hốạ c, chư viạ
cáầ m cuốố n sáá ch, cáầ m báă ng híành, cáầ m báă ng tiềống máà  xềm
máà  nghề thíà đềầu cốá  thềổ  đáắ c đướạ c như nháu. Chíả ề chư viạ
khốô ng tu,  ráằ ng tá chíả  luyềôạn  đốôạ ng táá c,  tá váẫ n muốố n đáắ c
đướạ c  nhưũ ng  thưá  siềôu  thướà ng  náày;  điềầu  đốá  tuyềôạ t  đốố i
khốô ng thềổ  náà ố. Chư viạ cháô n chíánh tu luyềôạn mớá i cốá  thềổ  đáắ c
đướạ c  nhưũ ng  thưá  náày.  Vưà á  rốầ i  tốô i  giáả ng  váố n  đềầ  náày,  láà
giáả ng chố ráố t  nhiềầu cáá c hốạ c viềôn cuũ  chuá ng tá,  hốạ c viềôn
mớá i nghề mốôạ t chuá t thíà cuũ ng cốá  chốẫ  tốố t.
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Cốà n cốá  mốôạ t váố n đềầ , tốô i giáảng mốôạ t chuá t vềầ  ‘triạ bềôạnh’. Cốá
ngướà i nốá i, cốá  ráố t nhiềầu ngướà i tư tướả ng ráố t ngốán cốố , ráố t
cốố  cháố p. Tháôạ m chíá mốôạ t sốố  báá c syũ  Táôy Y cuũ ng cốá  máng cáá ch
nghíũ thềố  náày, hốạ  nốá i ốô ng duà ng cốô ng náă ng triạ bềôạnh thíà cốà n
cáầ n bềôạnh viềôạn cuả á chuá ng tốô i láà m gíà? YÝ  ớả  ngốáà i lớà i tưá c láà
khốô ng  thưà á  nháôạ n  triạ  bềôạnh  báằ ng  cốô ng  náă ng;  nhưng  hốạ
khốô ng cốá  đáạ ố lyá, cáô u nốá i náày giáả ng ráố t khốô ng nốá i lyá. Váôạ y
cốô ng cốá  thềổ  triạ bềôạnh khốô ng?

Chuá ng tốô i pháá t hiềôạn ráằ ng ngướà i tu luyềôạn ớả  táầ ng thưá
nốô ng cáạ n, thíà hốạ  khốô ng triạ đướạ c gốố c rềẫ , nhưng hốạ  cốá  thềổ
triạ  đềốn  mưá c  bềầ  máăạ t.  Hới  cáố hớn mốôạ t  chuá t,  hốạ  cốá  thềổ
chuyềổn diạch cáá i bềôạnh náày cuả á chư viạ, chuyềổn diạch vềầ  sáu;
báôy giớà  cáả m tháốy khốả ề, quá báố nhiềôu náă m sềũ  táá i pháá t;
hốáăạ c  chuyềổn hốá á tháà nh náạn kháá c,  hốáăạ c chuyềổn nốá  sáng
tháô n cuả á báạ n bềà  tháô n quyềốn kháá c;  hốạ  cốá  thềổ  láà m đướạ c
chuyềôạn náày. Muốố n thưạ c sưạ  triạ khốả i bềôạnh áốy, thíà áắ t pháả i láà
ngướà i  cốá  náă ng lưạ c thềố  náày,  tưá c láà  ngướà i  đốá  cốá  thềổ  tiềôu
nghiềôạp chố ngướà i tá, nhưng đáôy khốô ng pháả i láà  viềôạ c ngướà i
bíành thướà ng cốá  thềổ  láà m đướạ c. Pháả i láà  ngướà i cốá  náă ng lưạ c
như váôạ y, cốà n pháả i nháắ m váà ố nhưũ ng ngướà i cháô n chíánh tu
luyềôạn mớá i cốá  thềổ  láà m như thềố  náày đướạ c, chưá  tuà y tuà y tiềôạn
tiềôạn láà m chố ngướà i thướà ng láà  tuyềôạ t đốố i khốô ng đướạ c phềáp.
Bớả i víà như thềố  cuũ ng báằ ng như ngướà i đốá  láà m viềôạ c xáố u máà
cốá  thềổ  khốô ng hốáà n tráả .

Váôạ y ớả  đáôy cốá  mốôạ t  Lyá,  chíánh láà  cốô ng cốá  thềổ  triạ  bềôạnh.
Trống báốy nhiềôu náă m, háằng báố nhiềôu ngướà i tráả i quá tưạ
míành  rềàn  luyềôạn,  hốáăạ c  [đướạ c]  ngướà i  tu  luyềôạn  triạ  khốả i
bềôạnh; quáá  hiềổn nhiềôn rốầ i, khốô ng ái phuả  nháôạ n nốổ i sưạ  thưạ c
náày, tưá c láà  nốá  cốá  thềổ  triạ bềôạnh. Nhưũ ng thưá  tu luyềôạn ớả  táầ ng
thưá  cáố, láốy chuá ng rá chưũ á bềôạnh chố ngướà i táạ i táầ ng thưá
tháố p, thíà đướng nhiềôn cốá  thềổ  hiềổn thiạ rá hiềôạu quáả  kyà  diềôạu.
Ngướà i  bềôạnh cốá  [ngướà i]  báắ t  đáầ u trốạ ng đưá c,  cốá  ngướà i  láà
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ngướà i ráố t tốố t nới xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng, sáu khi luyềôạn cốô ng
hốạ  cốá  thềổ  khốả i bềôạnh. Nhưng tu luyềôạn láà  điềầu siềôu thướà ng,
váôạ y nốá  cốá  Lyá  siềôu thướà ng đi kềàm, chố nềôn chư viạ  [nềốu]
đềm thưá  đốá  rá cán nhiềẫu xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng trềôn diềôạn
rốôạ ng, thíà tuyềôạ t đốố i khốô ng đướạ c phềáp. Nềốu khíá cốô ng láà m rá
bềôạnh viềôạn gíà  đốá ,  láà m rá phốà ng kháá m, láà m rá trung táô m
phuạ c hốầ i sưá c khốả ề, thềố  thíà hiềôạu quáả  triạ liềôạu cuả á nốá  sềũ  suạ t
xuốố ng ngáy, báả ố đáả m láà  như váôạ y.

Mốạ i ngướà i biềố t đốá , ngướà i thưạ c sưạ  cốá  cốô ng phu máà  cối
bềôạnh thíà chíả mốôạ t láầ n [láà  khốả i]. Nghiềôạp tiềôu quáá  nhiềầu thíà
khốô ng đướạ c. Vềầ  cớ báả n bềôạnh mốôạ t  láầ n cuũ ng cốá  thềổ  khốả i.
Cốô ng đáá nh rá, cuũ ng khốô ng giáảng thuả  pháá p gíà  cáả ; náà ố cốá
thuả  phááp gíà đáôy? Cốô ng náă ng đáá nh rá, thốô ng quá báố t kềổ  viạ
tríá náà ố cuả á tháô n thềổ  cuũ ng cốá  thềổ  đáá nh rá, cốô ng đáá nh đềốn
nới thíà  bềôạnh liềần khốả i. Vốố n díũ  khốô ng giáảng thuả  phááp gíà;
nhưng khíá cốô ng sư giáả  víà đềổ  lưà á ngướà i liềần láà m rá náà ố láà
thuả  phááp triạ liềôạu, náà ố láà  báà i, náà ố láà  tiềố t, náà ố láà  bốổ , náà ố láà
chốôạ p báắ t, náà ố láà  khíá cháô m, điềôạn cháô m, náà ố láà  chiềốu quáng,
nhưũ ng thuả  pháá p lốáạ n báá t nháá ố gíà đốá  tháôạ t láà  nhiềầu. Nguyềôn
lái  cốô ng cuả á ngướà i  tu luyềôạn  đáá nh rá thềố  náà ố  cuũ ng đềầu
đướạ c, cốà n giáả ng thuả  phááp gíà  chưá , hốáà n tốáà n khốô ng pháả i
chuyềôạn như thềố , đốá  đềầu láà  dố mốôạ t  sốố  ngướà i víà  đềổ  kiềốm
tiềần máà  biạá đáăạ t rá. Tu luyềôạn cháô n chíánh, vềầ  thưạ c cháố t chíả
láà  chuyềôạn như váôạ y.

Nhưng bềôạnh trống ngướà i thướà ng khốô ng thềổ  tuà y tuà y
tiềôạn tiềôạn đốôạ ng đềốn giuá p cốn ngướà i. Mốôạ t khi khíá cốô ng láà m
rá bềôạnh viềôạn, thíà  hiềôạu quáả  triạ  liềôạu sềũ  suạ t xuốố ng ngáy, sềũ
khốô ng  đướạ c  nưũ á.  Víà  khốô ng  thềổ  duà ng  nhưũ ng  thưá  siềôu
thướà ng tuà y tiềôạn cán nhiềẫu xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng trềôn diềôạn
rốôạ ng,  ngướà i  thướà ng  chíánh  láà  trống  táầ ng  thưá  ngướà i
thướà ng náày, láà  dố Phááp ớả  táầ ng tháốp nháố t quáả n. Cốà n duà ng
Pháá p  cuả á  táầ ng  thưá  cáố  đềổ  cán  thiềôạp  váà ố  Lyá  ớả  ngướà i
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thướà ng, Pháá p ớả  táầ ng ngướà i thướà ng náày, chư viạ nghíũ xềm
thềố  sáố đướạ c? [Thềố  láà ] báằ ng như láà  pháá  hốáạ i Lyá  cuả á vuũ
truạ , pháá  hốáạ i Lyá  trống khốô ng gián ngướà i thướà ng. Víà  váôạ y
nềốu chư viạ tháôạ t sưạ  láà m rá bềôạnh viềôạn, thíà hiềôạu quáả  triạ liềôạu
cuả á chư viạ sềũ  áắ t pháả i giốố ng như hiềôạu quáả  triạ liềôạu cuả á bềôạnh
viềôạn ngướà i thướà ng. Chố nềôn chư viạ tháốy đốá , pháà m láà  láà m
rá bềôạnh viềôạn, trung táô m triạ liềôạu phuạ c hốầ i sưá c khốả ề, láà m rá
triạ bềôạnh báằ ng khíá cốô ng kiềổu náày, khi nốá  chưũ á thíà cuũ ng sềũ
sinh rá máốy cáá i liềôạu tríành, máốy liềôạu tríành đềổ  triạ. Nghề thíà
ráố t buốầ n cướà i, khíá cốô ng máà  cốà n cáầ n máốy cáá i liềôạu tríành, thềố
nềôn hiềôạu quáả  triạ  bềôạnh cuả á nốá  sềũ  khốô ng tốố t,  tưà  phướng
diềôạn náà ố đốá  cốà n khốô ng báằ ng bềôạnh viềôạn cuả á ngướà i tá. Sềũ
xuáố t hiềôạn váố n đềầ  náày, víà nốá  láà  siềôu thướà ng.

Ngướà i tá trống quáá  tríành tu luyềôạn xuáố t táô m tưà  bi rốầ i,
tháốy chuá ng sinh ráố t  khốổ ,  báả n tháô n láạ i  đáũ  xuáố t  khốả i  tám
giớá i, cốô ng cáố rốầ i liềần giuá p ngướà i tá táá c đốôạ ng mốôạ t chuá t, cốá
tíánh nháắ m tháẳ ng [cốá  lưạ á chốạ n] thềố  thíà  đướạ c  phềáp.  Nềốu
chư viạ  tuà y  tiềôạn  máà  láà m,  thềố  thíà  khốô ng đướạ c  phềáp.  Khi
ngướà i náày tu luyềôạn đềốn táầ ng thưá  ráố t cáố, ánh tá cốá  thềổ  láôạ p
tưá c láà m chố ráố t nhiềầu ngướà i ráố t nhiềầu ngướà i khốả i bềôạnh.
Nhưng ngướà i  tu luyềôạn  đềốn  táầ ng thưá  náày,  hốạ  pháá t  hiềôạn
ráằ ng bềôạnh kiá cuả á cốn ngướà i khốô ng thềổ  tuà y tiềôạn đốôạ ng đềốn,
hốạ  đáũ  tháốy đướạ c cáá i Lyá  náày. Nghiềôạp bềôạnh đềầu láà  cốá  quán
hềôạ  nháôn duyềôn, cốn ngướà i đềầu láà  đáng hốáà n nghiềôạp. Chư
viạ tuà y tiềôạn giuá p bốả  đi thíà báằ ng như [ngướà i kiá] cốá  thềổ  láà m
viềôạ c xáố u máà  khốô ng pháả i hốáà n [tráả ] nghiềôạp, nốá  cốá  cáá i Lyá
náày đi kềàm. Thềố  thíà cốá  ngướà i nốá i, khíá cốô ng triạ bềôạnh, vềầ  yá
nghíũá  náà ố  đốá  máà  giáả ng,  nốá  váẫ n  láà  giuá p  chư viạ  giáả i  trưà
thốố ng khốổ  hiềôạn thớà i. Thưạ c rá triạ bềôạnh ớả  bềôạnh viềôạn cháẳ ng
pháả i cuũ ng như thềố  sáố? Nốá  cháẳ ng quá chíả láà  chuyềổn diạch
chố chư viạ, chưá  nghiềôạp kiá thíà nốá  khốô ng láốy đi đướạ c.
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Cáá i bềôạnh máà  chuá ng tá váẫ n nốá i thưạ c cháố t láà  váố n đềầ  ớả
khốô ng gián kháá c pháả n áá nh đềốn khốô ng gián náày, cháẳ ng háạ n
tháô n  thềổ  mốạ c  gíà  đốá ,  pháá t  viềôm,  v.v.  sinh rá  virus váà  vi
khuáổ n. Nghiềôạp nhốả  mốôạ t chuá t, máà  máôạ t đốôạ  ráố t lớá n, thíà pháản
áá nh đềốn táầ ng khốô ng gián náày chíánh láà  virus; nghiềôạp lớá n
mốôạ t chuá t, đốá  chíánh láà  vi khuáổ n, chuá ng tốô i nhíàn thíà chíánh láà
nhưũ ng thưá  náày, tốầ n táạ i ớả  khốô ng gián kháá c, cốn ngướà i láà m
sáố cốá  thềổ  triạ táôạ n gốố c? Víà ngáy khốô ng gián náày chư viạ cốà n
khốô ng đốôạ t pháá  đướạ c. Nghiềôạp chíánh láà  tưà ng cuạ c tưà ng cuạ c
nghiềôạp lưạ c đền đền. Thềố  nềôn trống giớá i tu luyềôạn chuá ng tốô i
khốô ng giáả ng bềôạnh, khốô ng nốá i vềầ  bềôạnh, đềầu láà  nghiềôạp lưạ c,
chíánh láà  váố n đềầ  náày.  Tốô i  vưà á mớá i  giáảng,  trềôn thưạ c  cháố t
bềôạnh kiá khốô ng thềổ  tuà y tiềôạn đốôạ ng đềốn. Cháẳ ng háạ n chư viạ
xuáố t tưà  táô m tưà  bi, trống hốáà n cáả nh đáăạ c thuà , giuá p ngướà i tá
đốôạ ng mốôạ t  chuá t thíà  cốá  thềổ .  [Nềốu] víà  dánh lớạ i  cáá  nháô n, víà
tiềần, víà lớạ i íách máà  láà m thíà khốô ng đướạ c, nốá  cốá  Lyá  như váôạ y
đi kềàm.

Váôạ y  cốá  ngướà i  nốá i,  triạ  bềôạnh  cháẳng  pháả i  đềổ  phốổ  đốôạ
chuá ng sinh sáố? Đốá  cháẳ ng pháả i láà  láà m viềôạ c tốố t sáố? Thớà i
kyà  máạ t Pháá p nhưũ ng kinh sáá ch kiá đềầu biạ  giáả i  cống hềố t.
Chư viạ thưả  giớả  «Đáạ i táạ ng kinh» [xềm] trống đốá  cốá  thuyềố t
ráằ ng triạ  bềôạnh chố ngướà i  thướà ng láà  phốổ  đốôạ  chuá ng sinh
khốô ng? Hốáà n tốáà n khốô ng cốá . Phốổ  đốôạ  chuá ng sinh láà  nốá i tưà
hốáà n cáả nh khốổ  náày cuả á ngướà i thướà ng, máà  đốôạ  hốá á chư viạ
lềôn táầ ng thưá  cáố, đềổ  chư viạ víũnh viềẫn khốô ng pháả i chiạu khốổ
nới đáôy nưũ á, láà  yá  tưá  áốy, đốá  gốạ i láà  phốổ  đốôạ  chuá ng sinh cháôn
chíánh, giáả i quyềố t váố n đềầ  cuả á ngướà i tá tưà  cáă n báả n. Cốà n nốá i
ráằ ng triạ bềôạnh chố ngướà i thướà ng láà  phốổ  đốôạ  chuá ng sinh, đốá
láà  cáá ch nốá i cuả á nhưũ ng khíá cốô ng sư giáả  hiềôạn náy, víà đềổ  kiềốm
tiềần máà  biạá  rá;  thuyềố t  ‘Pháôạ t  đốôạ  nháô n’  hốáà n tốáà n khốô ng
pháả i víà muạ c đíách náày. Mốạ i ngướà i nghíũ xềm [nềốu] triạ bềôạnh
chố cốn ngướà i láà  phốổ  đốôạ  chuá ng sinh, chư viạ nốá i xềm chư
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Pháôạ t kiá cốá  báả n sưạ  lớá n háy khốô ng? Viạ đáạ i Pháôạ t táầ ng thưá
cáố kiá, cháô n cốà n lớá n hớn tráá i đáố t cuả á chư viạ, hềẫ  huớ táy
mốôạ t cáá i bềôạnh cuả á tốáà n nháôn lốáạ i đềầu khốô ng cốà n. Táạ i sáố
ÔÔ ng khốô ng láà m? Thềố  tốố t quáá , phốổ  đốôạ  chuá ng sinh máà . Cốn
ngướà i chíánh láà  như váôạ y, chư viạ nớạ  nghiềôạp thíà chư viạ pháả i
tráả ,  khốô ng  thềổ  pháá  hốáạ i  cáá i  Lyá  náày.  Nghiềôạp  cốn  ngướà i
chíánh míành táạ ố rá thíà [hốạ ] pháả i hốáà n tráả . Chư viạ muốố n tu
luyềôạn  thíà  chư  viạ  pháả i  vưà á  tu  táô m  tíánh  vưà á  pháả i  hốáà n
nghiềôạp quáy trớả  vềầ . Chuá ng tá láốy mốôạ t víá duạ , víá như ngướà i
nốạ  muốố n xuáố t ngốáạ i, đềổ  đềốn mốôạ t quốố c giá giáà u cốá  hướả ng
phuá c. Như váôạ y nớạ  máà  chư viạ thiềốu ớả  nướá c náày thíà chư viạ
pháả i tráả ; [chưá ] chư viạ phuả i phuả i cáá i rốầ i đi, thềố  sáố đướạ c?
Pháả i tráả  hềố t chư viạ mớá i cốá  thềổ  đi. Cuũ ng láà  nốá i yá  tưá  đốá , chư
viạ  muốố n tu luyềôạn thíà  chư viạ  pháả i chiạu khốổ , nốá  cốá  cáá i Lyá
như váôạ y.  Đướng nhiềôn  tu  Đáạ i  Phááp  cốá  thềổ  tiềôu  đi  mốôạ t
pháầ n; [nềốu] khốô ng tiềôu giuá p chư viạ mốôạ t pháầ n, thíà chư viạ
khốô ng cáá ch náà ố tu. Cốn ngướà i đáũ  đềốn bướá c nghiềôạp cuốôạ n
láốy nghiềôạp, chướá ng ngáạ i kiá quáá  lớá n rốầ i, chố nềôn áắ t pháả i
tiềôu giuá p chư viạ mốôạ t pháầ n thíà [chư viạ] mớá i cốá  thềổ  tu. Tốô i
vưà á giáảng vềầ  triạ  bềôạnh thíà  nháô n tiềôạn nốá i  chố mốạ i  ngướà i
mốôạ t chuá t vềầ  đáạ ố lyá  trống đốá .

Váôạ y  táạ i  sáố  cốá  nhưũ ng  khíá  cốô ng  sư giáả ng  ráằ ng,  hốạ c
cốô ng cuả á tốô i bá ngáày cốá  thềổ  triạ bềôạnh, náă m ngáày cốá  thềổ  triạ
bềôạnh, mướà i ngáày chư viạ cốá  thềổ  triạ bềôạnh? Trớả  tháà nh mốôạ t
khíá cốô ng sư, thám giá lớá p hốạ c xống đềầu láà  báá c syũ  khíá cốô ng.
Thềố  víà sáố đáạ i đá sốố  hốạ  khốô ng đáạ t đướạ c? Víà sáố mốôạ t sốố  íát
ngướà i láạ i cốá  thềổ  chưũ á khốả i mốôạ t sốố  bềôạnh chố ngướà i tá? Láà
víà nguyềôn nháô n gíà? Khốô ng đáạ t đướạ c láà  víà nốá  pháá  hốáạ i Lyá
cuả á ngướà i  thướà ng láà  khốô ng đướạ c phềáp.  Táạ i  sáố mốôạ t  sốố
ngướà i cáá  biềôạ t vướn táy rá triạ bềôạnh chố ngướà i tá thíà quáả
tháôạ t  chưũ á  khốả i  chố  váà i  ngướà i?  Báả n  tháô n  cáố  hưá ng  vốô
cuà ng, cáàng tíán phuạ c cáá i viạ gốạ i láà  khíá cốô ng sư kiá? Tốô i báả ố
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chư viạ náày, đốá  láà  ngướà i cáá  biềôạ t biạ lưà á gáạ t. Nhưũ ng kềả  gốạ i láà
khíá  cốô ng sư láà m như thềố  thốô ng thướà ng đềầu láà  phuạ  thềổ ,
bớả i víà phuạ  thềổ  nốá  cuũ ng cốá  mốôạ t íát cốô ng, nốá  khốô ng cốá  cốô ng
thíà nốá  cuũ ng khốô ng triạ đướạ c bềôạnh, nốá  tháôạ m chíá cốà n cốá  cốô ng
náă ng. Nốá  chố chư viạ mốôạ t chuá t tíán tưá c, cáố p mốôạ t chuá t náă ng
lướạ ng, nhưng náă ng lướạ ng đốá  láà  tiềôu háố. Chư viạ triạ mốôạ t
bềôạnh, nốá  tiềôu háố mốôạ t pháầ n; láạ i triạ mốôạ t chuá t thíà tiềôu háố
nưũ á, chư viạ  láạ i triạ  máốy cáá i thíà  hềố t rốầ i, tưà  đốá  vềầ  sáu táô m
cháố p trướá c muốố n triạ bềôạnh chố ngướà i kháá c cuả á chư viạ láạ i
ráố t máạnh mềũ . Tiềôu háố hềố t rốầ i, chư viạ chưũ á nưũ á nốá  cuũ ng
khốô ng khốả i.

Váôạ y khốô ng đướạ c nưũ á, thíà sềũ  xuáố t hiềôạn mốôạ t váố n đềầ , láà
váố n đềầ  gíà? Chư viạ triạ bềôạnh tiềốp nưũ á thíà chíánh láà  duà ng cáă n
cớ cuả á míành, tráố đốổ i láốy bềôạnh cuả á ngướà i kháá c. Cốá  nghíũá
láà  gíà? Chíánh láà  vuũ  truạ  náày cốá  mốôạ t Lyá  gốạ i láà  “báố t tháố t giáả  báố t
đáắ c”, đướạ c thíà chư viạ pháả i máố t. Chư viạ chớá  tháốy ráằ ng míành
nháôạ n thưá  khốô ng tốố t,  bớả i víà  chư viạ  khốô ng triạ  đướạ c bềôạnh
cuả á ngướà i tá, [nhưng] chư viạ cưá  mốôạ t mưạ c muốố n ngướà i tá
khốả i bềôạnh, váôạ y pháả i láà m thềố  náà ố? [Váôạ y] bềôạnh náày chư viạ
pháả i nháôạ n, đềổ  bềôạnh nháô n khốả i, víà  chư viạ  cưá  muốố n bềôạnh
cuả á ngướà i tá khốả i máà . Cốá  ngướà i tháà  ráằ ng tưạ  míành nháôạ n
bềôạnh cuũ ng pháả i  chưũ á khốả i  chố ngướà i  tá;  khốô ng pháả i  víà
xuáố t pháá t tưà  táô m tưà  bi; cưá  pháả i khiềốn ngướà i tá khốả i, [víà]
hốạ  sớạ  máố t cáá i dánh. Chư viạ  xềm khíá  cốô ng sư kiá đáũ  háạ i
ngướà i tá đềốn nhướà ng náà ố? Cáá i táô m dánh lớạ i náày khớả i lềôn
máạ nh quáá , táô m dánh lớạ i náày háạ i ngướà i tá ghềô  gớá m quáá ,
hốạ  sớạ  hốạ  máố t cáá i  dánh nềôn mớá i  nghíũ  như thềố ,  cưá  pháả i
khiềốn  ngướà i  kiá  khốả i  bềôạnh,  tháôạ m  chíá  chíánh  míành  máắ c
[bềôạnh] cuũ ng đướạ c. Đướạ c thốô i, chư viạ máắ c thíà chư viạ máắ c.
Sềũ  pháả i hốáá n đốổ i chưá  khốô ng thềổ  nháôạ n khốô ng, chư viạ chớá
tháốy ngướà i tá láà  [cốá ] bềôạnh, tiềôu đi rốầ i thíà  sềũ  biềốn tháà nh
đưá c, váôạ t cháố t báố t diềôạ t máà , nốá  cốá  thềổ  chuyềổn hốá á. ÔẦ , chư viạ
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láốy đi rốầ i, đướạ c, thềố  thíà chư viạ đốổ i đưá c chố ngướà i tá nhềá .
Thưá  hốáá n đốổ i duy nháố t ớả  đáôy chíánh láà  đưá c, cáốp đưá c chố
ngướà i tá, tưạ  míành đốà i láốy bềôạnh cuả á ngướà i tá; hốạ  đáũ  láà m
mốôạ t viềôạ c ngu ngốố c nháố t, đưá c náày tráô n quyá  biềố t báố!

Trướá c đáôy trống tốô n giáá ố cuũ ng giáả ng, ngướà i giáà  cuũ ng
giáả ng, ráằ ng đớà i náày khốổ  mốôạ t chuá t cuũ ng đưà ng lố, láà m thềôm
chuá t viềôạ c tốố t tíách đưá c, đớà i sáu sềũ  cốá  phuá c. Nguạ  yá  láà  đưá c
náày cốá  thềổ  máng đềốn tiềần táà i, máng đềốn chưá c quán chố
chư viạ. Thưạ c rá, chuá ng tốô i cuũ ng pháá t hiềôạn rá nốá  láà  mốôạ t lốáạ i
híành thưá c hốáá n đốổ i. Nềốu chư viạ muốố n đáắ c đướạ c tiềần táà i
kiá, máà  chư viạ khốô ng cốá  đưá c đềổ  hốáá n đốổ i thíà chư viạ khốô ng
đáắ c đướạ c. Cốá  ngướà i láà m kinh dốánh, láà m mốôạ t  cáá i  láà  ráố t
lớá n; cốá  ngướà i láà m máũ i máà  khốô ng cốá , hốạ  khốô ng cốá  đưá c, đưá c
ráố t íát, thíà khốô ng đốổ i đướạ c; tốô i nốá i vớá i chư viạ ráằ ng cốá  ngướà i
nềốu đưá c íát, thíà chư viạ xin áă n cuũ ng khốô ng đướạ c, chư viạ pháả i
cáố p đưá c chố ngướà i tá, ngướà i tá mớá i chố chư viạ cớm, ớả  bềôn
kiá cốá  híành thưá c hốáá n đốổ i. Chố nềôn chư viạ khốô ng cốá  đưá c
thíà cháẳ ng cốá  gíà; [nềốu] tốáà n láà  nghiềôạp lưạ c máà u đền, thềố  thíà
ngướà i náày chíánh láà  tháôạ p áá c báố t  xáá .  Đốố i  diềôạn vớá i  sưạ  huả y
diềôạ t  triềôạ t  đềổ ,  nguyềôn tháầ n cuũ ng pháả i  tiềôu huả y,  đốá  gốạ i  láà
‘híành tháầ n tốáà n diềôạ t’,  điềầu ráố t  đáá ng sớạ .  Khi tiềôu huả y thíà
tiềôu huả y sinh mềôạnh thềố táầ ng táầ ng đi xuốố ng, cuà ng luá c chiạu
đưạ ng táố t cáả  tốôạ i áá c thíà sinh mềôạnh cuũ ng đáng tiềôu vống.

Đưá c náày đáũ  láà  thưá  tráô n quyá  đềốn thềố ,  váôạ y cốá  thềổ  tuà y
tiềôạn chố ngướà i tá khốô ng? Chư viạ nốá i xềm khíá cốô ng sư kiá
cháẳ ng pháả i háạ i ngướà i sáố? Háạ i ngướà i váà  cốà n háạ i cáả  báả n
tháô n hốạ , hốạ  láà m áá c quáá  nhiềầu. Hốạ  báả ố chư viạ triạ bềôạnh chố
ngướà i tá, sáu khi khớả i táô m cháốp trướá c, nềốu chư viạ cáă n cớ
tốố t,  thíà  sềũ  duà ng đưá c cuả á míành đềổ  chưũ á bềôạnh chố ngướà i,
láốy bềôạnh máng lềôn tháô n chư viạ, cáốp đưá c chố ngướà i. Nhưũ ng
náă m náày cốá  báố nhiềôu ngướà i như thềố  chưũ á bềôạnh xống chố
ngướà i  tá,  máà  báả n  tháô n  giốố ng  như  máắ c  mốôạ t  tráôạ n  bềôạnh

Giảng Pháp trong buổi ra mắt cuốn «Chuyển Pháp Luân» tại Bắc Kinh 53



náăạ ng, vềầ  nháà  ráố t khốá  chiạu. Cốá  báố nhiềôu ngướà i như thềố ,
cháẳ ng pháả i  quáá  nhiềầu sáố? Cốá  ái  chưũ á bềôạnh máà  khốô ng
thềố?  Thưạ c  rá đềầu như váôạ y  cáả ,  chưũ á bềôạnh chố ngướà i  tá
xống thíà hốạ  khốá  chiạu, chư viạ chíánh láà  duà ng đưá c cuả á míành
máà  đốổ i láốy bềôạnh cuả á ngướà i. Đáôy váẫ n chưá hềố t, chư viạ vốố n
láà  mốôạ t ngướà i cốá  thềổ  viềôn máũ n, cốá  thềổ  tu lềôn táầ ng thưá  cáố
đáắ c chíánh quáả ; [váôạ y máà ] nốá  ngáy láôạ p tưá c đáũ  huả y chư viạ rốầ i.
Huả y đềốn mưá c đốôạ  náà ố? Táô m dánh lớạ i cuả á cốn ngướà i láà  khốá
bốả  nháố t. Ắi máà  nốá i míành tốố t thíà háũ nh diềôạn láắ m, ái ái cuũ ng
cốá  lốáạ i yá  thưá c tiềầm táạ i ráố t ngốán cốố  náày. Ắi máà  khền míành
thíà tháốy quáả  láà  láô ng láô ng láắ m; ái máà  gốạ i chư viạ mốôạ t tiềống
khíá cốô ng sư, áá i cháà , báạ n chưũ á khốả i bềôạnh chố tốô i rốầ i, báả n sưạ
cuả á báạ n lớá n tháôạ t,  báạ n quáả  láà  khốô ng biềố t  láà  tốố t  đềạp đềốn
nhướà ng náà ố.

Cáá i  táô m dánh lớạ i  náày  hềẫ  khớả i  lềôn,  mốạ i  ngướà i  nghíũ
xềm, nềốu bốả  cáá i táô m náày giuá p chư viạ thíà quáá  khốá . Cốá  báố
nhiềôu ngướà i tốô i nốá i vớá i hốạ , khốô ng chố hốạ  triạ bềôạnh, hốạ  liềần
ngưá á ngááy cháôn táy, cưá  nháố t điạnh pháả i triạ  chố ngướà i tá.
Táô m dánh lớạ i  náày khớả i lềôn rốầ i, láà m sáố bốả  đi đáôy? Hớn
nưũ á khi triạ bềôạnh chố ngướà i tá, sềũ  híành tháà nh mốôạ t trướà ng
vớá i ngướà i bềôạnh. Víà chư viạ tu luyềôạn táạ i thềố  gián Phááp, báố t
kềổ  chư viạ tu luyềôạn cáố báố nhiềôu, chư viạ cuũ ng khốô ng cốá
náă ng lưạ c tưạ  báả ố vềôạ  míành, táố t nhiềôn chư viạ sềũ  cáô u thốô ng
mốôạ t  trướà ng  vớá i  ngướà i  bềôạnh,  khíá  bềôạnh  trềôn  tháô n  bềôạnh
nháô n  đềầu  chuyềổn  sáng tháô n  thềổ  chư viạ.  Tháôạ m chíá  trềôn
tháô n  chư  viạ  cốà n  cốá  nhiềầu  khíá  bềôạnh  hớn  ngướà i  bềôạnh,
nhưng gốố c rềẫ  cuả á bềôạnh ớả  trềôn tháô n hốạ  thíà  chư viạ khốô ng
đốôạ ng đềốn nốổ i, chư viạ cuũ ng khốô ng chưũ á khốả i đướạ c. Hốạ  đáũ
bớá t đi mốôạ t chuá t khíá đền rốầ i, hốạ  cáả m tháốy thốáả i máá i, [máà ]
bềôn náày chư viạ cáả m tháốy khốá  chiạu. Dáầ n dáầ n, mốôạ t bềôạnh, hái
bềôạnh chư viạ khốô ng đềổ  yá, dáầ n dáầ n, bềôạnh cuả á ái chư viạ cuũ ng
kháá m, khíá bềôạnh gíà chư viạ cuũ ng rướá c đáầy cáả  tháô n. Cốá  khíá
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cốô ng sư báả ố chư viạ báà i xuáố t rá; tốô i nốá i vớá i chư viạ ráằ ng, tu
luyềôạn váẫ n pháả i  láà  tu táạ i  tưạ  kyả,  cốô ng táạ i  sư phuạ .  Báà n táy
ngướà i  thướà ng, yá  niềôạm ngướà i  thướà ng cuả á chư viạ  cốá  thềổ
láà m nốổ i nhưũ ng viềôạ c náày khốô ng? Chư viạ máà  cốá  thềổ  báà i xuáố t
khíá bềôạnh kiá, hốả i cáá i bềôạnh máà  tưạ  chư viạ máắ c báốy láô u náy
áốy thíà chư viạ cốá  báà i xuáố t rá đướạ c khốô ng? Chư viạ hốáà n tốáà n
khốô ng báà i xuáố t đướạ c. Chố nềôn cáả m tháốy khíá  cháạy xuốố ng
dướá i, khíá tốố t khíá xáố u đềầu cháạy như nháu, cháạy rá ngốáà i rốầ i
váẫ n sềũ  kềáố trớả  láạ i;  víà  váôạ y hốạ  cháẳ ng pháả i  háạ i  chư viạ  ghềô
gớá m sáố? Chư viạ tưạ  láà m chố cáả  tháô n dớ báổ n, cáá i khíá bềôạnh
đền kiá láà  gíà? Chíánh láà  nghiềôạp, pháản áá nh đềốn tháô n thềổ  ớả
khốô ng  gián  náày  chíánh  láà  bềôạnh.  Cáả  tháô n  chư viạ  tốáà n  láà
bềôạnh, táô m dánh lớạ i cuũ ng khớả i lềôn rốầ i, táô m náày mớá i láà  khốá
bốả , chư viạ kháá m bềôạnh chố ngướà i tá chư viạ tháốy khốá  chiạu
đưạ ng.

Tu  luyềôạn  táạ i  thềố  gián  Pháá p,  ráố t  nhiềầu  ngướà i  đềầu
khốô ng biềố t,  khi mớá i báắ t  đáầ u tu luyềôạn chíánh láà  tiạnh hốá á
tháô n thềổ .  Duà ng khíá  quáá n thốô ng tháô n thềổ ,  quáá n chố tháô n
thềổ  [trớả  nềôn] tiạnh, chíánh láà  muạ c đíách náày; láà m chuáổ n biạ
chố tu luyềôạn ớả  táầ ng thưá  cáố, váà  táạ ố mốôạ t sốố  nhưũ ng thưá  cớ
sớả  nưũ á. Đềốn tu luyềôạn ớả  táầ ng thưá  cáố, cuũ ng láà  khốô ng ngưà ng
tiạnh  hốá á,  khốô ng  ngưà ng  tiạnh  hốá á,  cáà ng  thuáầ n  tiạnh  hớn,
thuáầ n tiạnh hớn, thuáầ n tiạnh hớn, cuốố i cuà ng đướạ c váôạ t cháố t
cáố náă ng lướạ ng tháy thềố . Tốáà n bốôạ  [quáá  tríành] tu luyềôạn thềố
gián Pháá p láà  ớả  chốẫ  láà m thuáầ n tiạnh tháô n thềổ  cuả á míành. Váôạ y
chư viạ nghíũ xềm, chư viạ khốô ng ngưà ng triạ bềôạnh chố ngướà i
tá,  khốô ng  ngưà ng  rướá c  nhưũ ng  thưá  dớ  báổ n  vềầ  tháô n  thềổ
míành,  thềố  cháẳ ng  pháả i  chư viạ  vưà á  váăạ n  ngướạ c  láạ i  vớá i  tu
luyềôạn sáố? Chư viạ cối bềôạnh chố ngướà i tá, chư viạ cốá  thưạ c
sưạ  [xuáố t] pháá t tưà  táô m đáạ i tưà  bi kiá khốô ng? Chư viạ khốô ng
pháả i. Chư viạ dố táô m dánh lớạ i sái khiềốn, chư viạ khốô ng pháả i
víà tiềần thíà láà  víà dánh. Cốá  thềổ  kháá m bềôạnh rốầ i, táy liềần ngưá á
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ngááy,  khốô ng xềm chố ngướà i tá thíà  dướà ng như láà  khốô ng
thềổ  hiềôạn đướạ c báả n sưạ , cháẳ ng pháả i láà  thềố  sáố? Máà  tu luyềôạn
cháẳ ng pháả i  chíánh láà  vưá t  bốả  táô m cháố p trướá c  cốn ngướà i
sáố? Chư viạ  nốá i xềm cáá i táô m náày bốả  đi thềố  náà ố? Hốạ  háạ i
chư viạ quáả  láà  khốô ng íát; thềố  nềôn ớả  đáôy chuá ng tốô i giáảng rá
nguyềôn nháôn cáă n báả n cuả á viềôạ c khốô ng triạ bềôạnh.

Ngướà i thưạ c sưạ  cốá  thềổ  triạ bềôạnh, ngướà i tu luyềôạn đướạ c
ráố t cáố, nhưng cốá  thềổ  chưá khái ngốôạ . Lốáạ i ngướà i náày ngáẫ u
nhiềôn nhíàn tháốy ngướà i tốố t thíà [chưũ á] triạ chố mốôạ t chuá t, cáá i
đốá  kháả  díũ;  nhưng thốô ng thướà ng khốô ng lưu dánh khốô ng
cáầ n báá ố đáá p; đá sốố  láà  váôạ y. Thưạ c rá hốạ  cuũ ng khốô ng thềổ  giáả i
quyềố t váố n đềầ  mốôạ t cáá ch cáă n báả n, hốạ  chíả láà  chuyềổn diạch cáá i
náạ n náày chố chư viạ,  tưà  khốô ng gián váôạ t  cháố t bềầ  máăạ t  náày
cuả á chuá ng tá ềáp xuốố ng, ềáp váà ố trống khốô ng gián váôạ t cháố t
ớả  táầ ng sáô u, nhưng nốá  cuốố i cuà ng váẫ n sềũ  quáy trớả  láạ i. Cốà n
nưũ á chíánh láà  hốạ  chuyềổn hốá á thưá  náày chố chư viạ, chuyềổn
hốá á tháà nh chư viạ  khốô ng máắ c bềôạnh, [nhưng] chư viạ  gáăạ p
náạ n. Cốá  ráố t nhiềầu phướng pháá p tu luyềôạn láà  phốá  yá  thưá c tu
luyềôạn. Chư viạ chớá  tháốy hốạ  cốá  cốô ng, báả n tháô n hốạ  cốá  cốô ng
gíà? Híành tháá i gíà? Cốô ng đốá  láà  tráạ ng tháá i náà ố? Xuáố t rá như
thềố  náà ố? Láà m thềố  náà ố tu luyềôạn đướạ c? Cốô ng kiá tốầ n táạ i nới
đáô u? Hốạ  hốáà n tốáà n khốô ng hiềổu gíà hềố t, hốạ  chíả biềố t đi láà m,
chưá  thưạ c rá láà m viềôạ c đốá  láà  phốá  yá  thưá c láà m; phốá  nguyềôn
tháầ n tu máà . Víà váôạ y hốạ  chuyềổn diạch hốáăạ c chuyềổn hốá á sáng
tháô n  thềổ  ngướà i  kháá c  giuá p  chư viạ;  tuà y  tiềôạn  chuyềổn  hốá á
cuũ ng khốô ng đướạ c, chíả cốá  thềổ  láà  ngướà i tháô n báạ n bềà . Nhưng
váẫ n  láà  cốá  điềầu  kiềôạn  hốáá n  đốổ i,  khốô ng thềổ  đáổy  bềôạnh chố
ngướà i tá khốô ng, chư viạ pháả i phốá  xuáố t, nốá  cốá  táầ ng Lyá  như
váôạ y.

Giáả ng đềốn đáôy tốô i nốá i vớá i mốạ i ngướà i ráằ ng, chư viạ chớá
tháốy nhưũ ng khíá cốô ng sư dánh tiềống ráố t lớá n, hốạ  hốáà n tốáà n
láà  gáôy hốạ á láà m lốáạ n xáũ  hốôạ i nháôn lốáạ i, hiềôạn náy ráố t íát cốá  nới
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tiạnh thốổ . Đớn viạ cốô ng táá c nới xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng chuá ng
tá cuũ ng váôạ y, đớn viạ náà ố máà  khốô ng cốá  sưạ  viềôạ c pháá  hốáạ i xáũ
hốôạ i  nháôn lốáạ i,  xáũ  hốôạ i  ngướà i  thướà ng chuá ng tá chưá ? Đềốn
đáô u cuũ ng láà  má. Khíá cốô ng báả n tháô n chíánh láà  tu luyềôạn, nới
đáôy cốá  thềổ  láà  tiạnh thốổ  cháă ng? Cốá  ngướà i  pháá  hốáạ i  Pháá p
Luáô n Đáạ i Phááp chuá ng tá, táạ i sáố váôạ y? Cốà n cháẳ ng pháả i víà
dánh váà  lớạ i máà  hốạ  khốô ng đáạ t đướạ c. Đướng nhiềôn má kiá
máà  khốô ng tốầ n táạ i thíà cuũ ng khốô ng đướạ c. Má kiá nềốu khốô ng
tốầ n táạ i thíà  tu dềẫ  quáá ,  Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp náày cuả á ÔÔ ng
cháẳ ng cốá  chướá ng ngáạ i gíà cưá  tu lềôn trềôn, thềố  cuũ ng quáá  đớn
giáả n. Bớả i víà  vưá t bốả  táô m cốn ngướà i vềầ  mốạ i  phướng diềôạn
đềầu pháả i thềổ  hiềôạn rá, đáăạ c biềôạ t Phááp Luáô n Đáạ i Phááp chuá ng
tá cốá  điềổm luyềôạn cốô ng, đáũ  xuáố t hiềôạn ngướà i thềố  náày, tưạ  nốá i
tá chíánh láà  Pháôạ t,  cáá c ngưới đưà ng hốạ c thềố Lyá  Hốầ ng Chíá
nưũ á. Táạ i sáố láạ i cốá  hiềôạn tướạ ng náày? Chíánh láà  tưà  cáă n báả n
xềm chư viạ  cốá  dáố đốôạ ng khốô ng? Mốôạ t  máạ ch chố đềốn khi
chư viạ tu luyềôạn tớá i bướá c cuốố i cuà ng, váẫ n sềũ  kháả ố nghiềôạm
cáá i  táô m náày cuả á chư viạ,  xềm chư viạ  tưà  cáă n báả n đốố i  vớá i
Pháá p cốá  nháôạ n thưá c đướạ c khốô ng, cốá  ốổ n điạnh háy khốô ng.
Cáá c  lốáạ i  phướng  diềôạn  đềầu  pháả i  đềầ  cáố,  đềầu  pháả i  thiềố t
thưạ c.

Giáả ng  đềốn  đáôy,  tốô i  nốá i  vớá i  mốạ i  ngướà i  mốôạ t  váố n  đềầ :
Tướng lái triạ bềôạnh cuả á tiềổu đáạ ố tiềổu pháá p thềố  gián váẫ n cốá
thềổ  tốầ n táạ i, nốá  chíả báố t quáá  láà  tốầ n táạ i dướá i híành thưá c áốy. Nốá
triạ  bềôạnh thềố  náà ố,  tốô i  cuũ ng giáảng  rốầ i,  náă ng lưạ c  ráố t  nhốả .
Bềôạnh nhềạ  cốá  thềổ  triạ, bềôạnh náăạ ng thíà khốô ng triạ đướạ c. Nhưng
ngướà i tu luyềôạn cưạ c cáá  biềôạ t, nháắ m váà ố cưạ c íát ngướà i cáá  biềôạ t
thíà cuũ ng cốá  thềổ  láà m; chưá  cán nhiềẫu xáũ  hốôạ i trềôn diềôạn rốôạ ng,
thíà sưạ  viềôạ c đốá  đáả m báả ố hốạ  khốô ng láà m đướạ c. Cốá  ngướà i gốạ i
láà  khíá cốô ng sư mớả  lớá p vớá i ráố t nhiềầu ngướà i dáạy ngướà i tá đi
triạ bềôạnh, đềầu tháà nh báá c syũ  khíá  cốô ng cáả , bềôạnh gíà  cuũ ng cốá
thềổ  triạ.  Nềốu thềố thuyềố t áốy thíà  nháôn lốáạ i  cuũ ng cháẳ ng cốá
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bềôạnh nưũ á; hốạ  khốô ng thềổ  náà ố đáạ t đướạ c, chíánh láà  Lyá  như
thềố . Nhưng cốá  thềổ  triạ bềôạnh háy khốô ng? Triạ [bềôạnh] chíả láà  láà
tráạ ng tháá i  kiá, chíả  láà  híành thưá c kiá thốô i; Pháá p Luáô n Đáạ i
Pháá p chuá ng tá láà  truyềần cốô ng lềôn táầ ng thưá  cáố, láà  tu luyềôạn
cháô n chíánh.

Tu luyềôạn cháô n chíánh cuũ ng báằ ng như đốôạ  nháô n, víà váôạ y
tốô i  cuũ ng nốá i  rốũ  vớá i  mốạ i  ngướà i  rốầ i,  cháô n chíánh tu luyềôạn
Pháá p Luáô n Đáạ i  Pháá p, thíà  chư viạ  khốô ng thềổ  đốôạ ng thuả  triạ
bềôạnh chố ngướà i  kháá c.  Nềốu chư viạ  thưạ c  sưạ  triạ  bềôạnh,  thíà
đướạ c cối láà  pháá  hốáạ i Phááp náày, láà m lốáạ n Phááp náày. Chố
nềôn chư viạ chíả cáầ n đi triạ bềôạnh chố ngướà i tá, thíà tốô i cuũ ng sềũ
khốô ng đềổ  chư viạ pháá  hốáạ i, láà m ốô  nhiềẫm nhưũ ng điềầu tráô n
quyá  nhướà ng  áốy,  như thềố  Phááp  tháô n  cuả á  tốô i  sềũ  thu  hốầ i
Pháá p Luáô n váà  cớ chềố  cuũ ng như hềố t tháảy vềầ . Chư viạ tháốy cốá
ngướà i tu luyềôạn cháôn chíánh náà ố, mớả  cưả á chưũ á bềôạnh chố
ngướà i, láà m rá viềôạ c thềố  náày đáô u. Trướá c đáôy ngướà i tu Đáạ ố
cuũ ng  váôạ y,  hốà á  thướạ ng  tu  Pháôạ t  cuũ ng  váôạ y,  náà ố  cốá  thuyềố t
ráằ ng chưũ á bềôạnh chố chư viạ chưá ? Duà ng thuốố c chưũ á bềôạnh láà
cốá ,  hốáăạ c láà  cưạ c cáá  biềôạ t  váôạ n duạ ng cốô ng náă ng triạ  bềôạnh thíà
đướạ c phềáp, cốà n pháả i cốá  điềầu kiềôạn mớá i đướạ c láà m, khốô ng
cốá  điềầu kiềôạn thíà cuũ ng khốô ng đướạ c. Vềầ  viềôạ c náày chuá ng tá đáũ
nốá i rốũ  rốầ i, quán hềôạ  lớạ i háạ i [thềố  náà ố] tốô i cuũ ng đáũ  giáả ng chố
mốạ i ngướà i rốầ i; xáá c thưạ c láà  gáôy tốổ n háạ i ráố t lớá n ráố t lớá n đốố i
vớá i chư viạ. Chư viạ tưà ng nghíũ chưá, mốôạ t khíá cốô ng sư muốố n
triạ bềôạnh chố ngướà i tá, [láà ] pháả i kinh quá háà ng chuạ c náă m
tu luyềôạn mớá i cốá  thềổ  tu luyềôạn rá đướạ c cốô ng náă ng áốy, mớá i cốá
thềổ  tu luyềôạn rá đướạ c báả n sưạ  áốy. ÔẦ , chư viạ hốạ c bá ngáày cốá
thềổ  triạ bềôạnh, náă m ngáày cốá  thềổ  triạ bềôạnh, mướà i ngáày cốá  thềổ
triạ bềôạnh; thềố  khốô ng pháả i trốà  đuà á láà  gíà? Đềầu cốá  tư tướả ng
thíà  táạ i  sáố khốô ng thưả  nghíũ  mốôạ t  chuá t? Bá ngáày láà  chư viạ
tháà nh khíá  cốô ng sư rốầ i;  tốô i  nốá i  cáá i  “đáạ ố” náày tu cuũ ng dềẫ
dáà ng quáá  rốầ i, giốố ng như hốà n đáá  trềôn máăạ t đáố t váôạ y, nháăạ t lềôn
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láà  tháà nh Pháôạ t. Váố n đềầ  náày [tốô i] giáảng báốy nhiềôu thốô i, bớả i
víà điềầu cáầ n giáả ng thưạ c sưạ  quáá  nhiềầu, mớả  lớá p giáả ng mướà i
láă m,  mướà i  sáá u  tiềống  đốầ ng  hốầ  cuũ ng  khốô ng  thềổ  láôạ p  tưá c
giáả ng rá hềố t chố mốạ i ngướà i đướạ c.

Nềốu muốố n tu luyềôạn, tốô i nốá i ráằ ng pháả i hốạ c Pháá p chố
tốố t,  cuốố n sáá ch «Chuyềổn Phááp Luáôn» cuả á Pháá p Luáô n Đáạ i
Pháá p chuá ng tá đáũ  xuáố t báả n rốầ i, tốáà n bốôạ  đềầu láà  nốôạ i dung
báà i giáả ng cuả á tốô i, đáũ  đưá Nốá  rá mốôạ t cáá ch hốáà n chíảnh rốầ i,
víà  váôạ y đáôy cốá  thềổ  cối láà  nềần táả ng đềổ  tu luyềôạn trống mốô n
náày cuả á chuá ng tá trống tướng lái. Khốô ng giáả ng nhiềầu nưũ á,
giáả ng đớn giáả n báốy  nhiềôu thốô i.  Cuốố i  cuà ng hy vốạ ng mốạ i
ngướà i trống tu luyềôạn Đáạ i Pháá p náày sớá m ngáày cốô ng tháà nh
viềôn máũ n!
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Giải đáp thắc mắc tại giảng
Pháp ở Trường Xuân

Lý Hồng Chí

Đệ tử: Thầy giảng hiện tại là thời kỳ mạt Pháp, Phật Đạo
Thần không quản những việc nơi người thường nữa, vậy
sao Ngài vẫn muốn quản?

Sư phuạ : Víà tốô i láà  ngướà i trống cốũ i ngướà i thướà ng, ngướà i
kháá c khốô ng quáả n nưũ á, tốô i muốố n quáả n, đáôy láà  viềôạ c tốô i cáầ n
láà m. Nhưng, cuũ ng khốô ng pháả i láà  đáầ u náũ ố nháố t thớà i nốá ng
lềôn láà  cốá  thềổ  láà m đướạ c.

Đệ tử: Chồng con luyện khí công khác thì có xung đột
với con luyện Pháp Luân Đại Pháp hay không?

Sư phuạ : Chư viạ luyềôạn cuả á chư viạ, hốạ  luyềôạn cuả á hốạ . Hốạ
muốố n luyềôạn Đáạ i Pháá p thíà chư viạ dáạy hốạ ; hốạ  khốô ng muốố n
luyềôạn, thíà  chư viạ  luyềôạn [cốô ng] cuả á chư viạ;  ‘ề sớạ ’ cuũ ng láà
cháố p trướá c, báố t đốôạ ng táô m thíà sềũ  khốô ng cốá  váố n đềầ  gíà.

Đệ tử:  Không có tư tưởng [muốn] tu luyện lên  cao
tầng thì chỉ là dừng tại tầng thứ trị bệnh khỏe người thôi,
xin hỏi  Thầy con có thể viên mãn không? Con làm một
người tốt trong xã hội người thường theo lương tâm của
mình, sau khi chết nguyên thần sẽ đi về đâu?

Sư phuạ : Ngáy cáả  suy nghíũ muốố n tu luyềôạn lềôn cáố táầ ng
chư viạ  cuũ ng khốô ng cốá ,  thíà  chư viạ  cốà n viềôn máũn gíà  đáôy?
Chư viạ  háũy xềm, cáô u hốả i  láà :  “Cốn khốô ng cốá  tư tướả ng tu
luyềôạn lềôn cáố táầ ng”, ngáy đáầ u tiềôn đáũ  nốá i thềố  rốầ i, váôạ y thíà
chư viạ cốà n đáắ c viềôn máũn náà ố chưá ? Đớà i sáu chuyềổn sinh
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tháà nh gíà  cốà n chưá cháắ c cháắ n, nhưng cốá  thềổ  tíách đưá c, đáũ
láà m viềôạ c tốố t. Như váôạ y láà m viềôạ c tốố t rốầ i, tíách đưá c rốầ i, chiạu
khốổ  rốầ i,  cốá  thềổ  đưá c  cuả á  chư viạ  sềũ  lớá n;  víà  chư viạ  khốô ng
muốố n  luyềôạn  cốô ng  [nềôn  đưá c]  cuũ ng  khốô ng  chuyềổn  hốá á
tháà nh cốô ng, đớà i sáu cốá  thềổ  sềũ  đáắ c phuá c báá ố.

Đệ tử: Học viên nghiên cứu Chu Dịch thì có ảnh hưởng
tới luyện công hay không?

Sư phuạ : Thưá  đốá  nốá  chíả láà  cáá i Lyá  trống hềôạ  Ngáô n Háà  náày
cuả á chuá ng tá, khốô ng pháả i Lyá  lớá n hớn. Cốà n Phááp chuá ng tá
luyềôạn láà  tố lớá n hớn, Đáạ i Pháá p náày đuả  đềổ  chư viạ nghiềôn cưá u
cáả  đớà i.

Đệ tử: Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ sống mũi nhét đầy
silicon thì sao?

Sư phuạ : Khốô ng sáố. Chuá ng tá cốá  ngướà i tưà ng hốả i, cốn
đáũ  láà m pháẫ u thuáôạ t tuyềôạ t duạ c rốầ i hốáăạ c cốn đáũ  cáắ t bốả  thưá  gíà
rốầ i, đềầu khốô ng sáố cáả . Tốô i báả ố chư viạ náày, cháô n thềổ  đốá  cuả á
chư viạ khốô ng biạ cáắ t bốả , cưá  luyềôạn y như thềố , thưá  gíà cuũ ng cốá
thềổ  tu xuáố t lái.

Đệ tử: Mỗi lần trong tâm con hễ nghĩ tới Pháp Luân
thì lại lạnh rùng mình, đây là do nguyên nhân gì?

Sư phuạ : Nềốu cốá  phuạ  thềổ  thíà  cốá  thềổ  sềũ  xuáố t hiềôạn tíành
huốố ng náày. Nhưng trống lớá p hốạ c cuả á chuá ng tá đáạ i đá sốố
đềầu đáũ  đướạ c xưả  lyá, chíả cốá  mốôạ t sốố  ráố t íát ngướà i máà  tư tướả ng
cốà n chưá chuyềổn biềốn khốô ng kiềôn điạnh muốố n tu luyềôạn thíà
chưá đướạ c thánh lyá. Khi xưả  lyá  khốô ng trá [xềá t] sáô u [hớn].

Đệ tử: Nói rằng việc đề đạt làm cán bộ đã được định
ra trong mệnh1, vậy thì người ta không cần nỗ lực thể hiện
nữa, mọi chuyện cứ chờ đợi vận mệnh an bài chăng?

1 mệnh trung chú định: đã định trong mệnh là thế rồi.
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Sư phuạ : Phááp láà  giáảng chố ngướà i tu luyềôạn, láà m mốôạ t
ngướà i thướà ng hiềôạn náy chíánh láà  —tốô i báả ố chư viạ  náày—
chíánh láà  váôạ y máà ; chư viạ đềầu pháả i đi tránh đi đáố u, bớả i víà
chư viạ láà  ngướà i thướà ng, chư viạ láà  khốô ng tin [Lyá  đốá ] đáô u,
đáôy chíánh láà  ngướà i thướà ng. Ngướà i thướà ng sềũ  khốô ng tin
chuyềôạn náày. Tháôạ m chíá tránh giáà nh kiá cuả á chư viạ, đáố u đáá
kiá cuả á chư viạ cuũ ng láà  táố t nhiềôn rốầ i.

Đệ  tử:  Lúc  luyện  công  cơ  thể  con  lắc  lư  một  cách
không tự chủ?

Sư phuạ : Khốô ng đướạ c láắ c đốôạ ng, khốô ng đướạ c láắ c đốôạ ng
mốôạ t cáá ch khốô ng tưạ  chuả . Nềốu quáả  thưạ c chư viạ láắ c đốôạ ng thíà
chư viạ háũy mớả  máắ t rá, nốá  sềũ  khốô ng láắ c nưũ á, chố tớá i khi
tướng lái sáu náày chư viạ khốô ng láắ c nưũ á thíà thốô i.

Đệ tử: Khi luyện Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là luyện
bài thứ hai Pháp Luân Trang Pháp, hai tay cảm thấy như
ôm một khối khí, nếu không phải là cố ý khống chế thì sẽ
bị khối khí này kéo tay vào trong, đôi khi lại đẩy ra ngoài?

Sư phuạ : Đáôy láà  dố Phááp Luáô n đáng quáy, cáả m giáá c cuả á
chư  viạ  chíánh  láà  cáả m  giáá c  Pháá p  Luáô n  náày  đáng  xốáy
chuyềổn.

Đệ tử: Luyện công mang theo chú Lăng Nghiêm liệu
có bị ảnh hưởng không?

Sư phuạ : Tốô i giáả ng rốầ i niềôạm chuá  chíánh láà  cáầ u xin giá tríà
cuả á Pháá p mốô n đốá . Chư viạ cốá  Phááp Luáô n cuả á tốô i, cốá  Pháá p
tháô n cuả á tốô i quáả n chư viạ, chư viạ cốà n niềôạm thưá  đốá  láà m gíà?
Chư  viạ  muốố n  cháô n  đáăạ t  trềôn  hái  thuyềần  cháăng?  Chư  viạ
muốố n trốôạ n láẫn thưá  kháá c váà ố trống máà  tu ư? Cháẳ ng pháả i
chíánh láà  yá  náày sáố? Như váôạ y chư viạ sềũ  khốô ng đáắ c đướạ c gíà
cáả .

Đệ tử:  Con thường hay chuyển nhà,  Pháp thân của
Ngài sẽ giúp con thanh lý nhà cửa đúng không?
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Sư phuạ : Ngướà i luyềôạn cốô ng cháô n chíánh đi tớá i đáô u [tốô i]
đềầu sềũ  giuá p. Nềốu chuyềổn nháà  víà  [đềổ  đướạ c] thánh lyá  nháà
cưả á thíà  chư viạ khốô ng đáắ c đướạ c gíà  cáả , tốô i khốô ng pháả i tớá i
dốạ n dềạp nháà  chố chư viạ.

Đệ tử: Khi cảnh tượng xuất hiện thu thế có ảnh hưởng
gì tới tu luyện công pháp và tăng công không?

Sư phuạ : Cháẳ ng háạ n cáả nh tướạ ng tớá i  ngáy trướá c máắ t,
hốả i  dưà ng  luyềôạn  cốô ng  cốá  áả nh  hướả ng  gíà  tớá i  viềôạ c  chư  viạ
luyềôạn cốô ng? Khốô ng áả nh hướả ng gíà.  Nhưng thốô ng thướà ng
khi trướá c  máắ t  xuáố t  hiềôạn cáả nh tướạ ng [náà ố đốá ],  tốố t  nháố t
chư viạ  háũy quán sáá t  nốá  mốôạ t  cáá ch tíũnh láăạ ng,  chố tớá i  khi
cáả nh tướạ ng náày quá đi thíà  cốà n tốố t hớn. Hềẫ  xuáố t hiềôạn láà
chư viạ  khốô ng nhíàn nốá ,  dướà ng như chư viạ  khốô ng muốố n,
váôạ y thíà cốá  thềổ  tráạ ng tháá i náày tướng đướng vớá i viềôạ c vưá t bốả
nốá , chố nềôn chuá ng tốô i váẫ n báả ố chư viạ nhíàn, nhưng khốô ng
đướạ c náảy sinh báố t kyà  táô m cháố p trướá c náà ố.

Đệ  tử:  Tìm  đối  tượng  có  được  tính  là  chấp  trước
không?

Sư phuạ : Ráố t nhiềầu ngướà i trềả  tuốổ i chuá ng tá đềầu muốố n
tíàm đốố i  tướạ ng láôạ p  giá  đíành,  tu trống ngướà i  thướà ng thíà
khốô ng báả ố chư viạ láà m ni cốô , điềầu náày khốô ng cốá  váố n đềầ  gíà.
Pháá p mốô n náày cuả á chuá ng tá chuả  yềốu báả ố chư viạ ớả  trống
hốáà n cáả nh phưá c táạ p náày cuả á ngướà i thướà ng máà  tu luyềôạn.

Đệ tử: Trẻ nhỏ sau khi nghe giảng không thể kiên trì
luyện công, liệu Pháp Luân có vĩnh viễn bảo vệ cháu hay
không?

Sư  phuạ :  Khốô ng  thềổ  kiềôn  tríà  luyềôạn  cốô ng  thíà  khốô ng
đướạ c, đuá ng váôạ y khốô ng? Cáầ n pháả i kiềôn tríà luyềôạn cốô ng. Tốô i
láà  tớá i đốôạ  ngướà i tu luyềôạn, khốô ng pháả i tớá i đềổ  chuyềôn báả ố hốôạ
ngướà i thướà ng.
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Đệ tử: Con cảm thấy khi Pháp Luân quay trên thân thể
con,  đôi  lúc chưa được một vòng đã chuyển hướng? Có
người còn cảm thấy Pháp Luân này quay hơn trăm vòng
mới chuyển [hướng], là vì sao?

Sư phuạ : Víà  thớà i kyà  đáầ u khi điềầu chíảnh tháô n thềổ  chố
chư viạ  Nốá  láà  khốô ng cốá  quy luáôạ t.  Nốá  láà  linh thềổ ,  Nốá  biềố t
điềầu  chíảnh chố chư viạ  như thềố  náà ố,  tớá i  khi  điềầu  chíảnh
xống chố chư viạ thíà thốô i. Đớạ i tớá i khi tháô n thềổ  điềầu chíảnh
xống, sáu đốá  quá pháần hốáà n tốáà n thíách ưá ng, Nốá  sềũ  ráố t tưạ
nhiềôn xốáy thuáôạ n chiềầu chíán láầ n, xốáy ngướạ c chiềầu chíán
láầ n,  nhưng luá c  đốá  chư  viạ  sềũ  khốô ng  cốà n  cáả m giáá c  nưũ á,
khốô ng nốá i ráằ ng víũnh viềẫn cốá  cáả m giáá c. Mốạ i ngướà i biềố t đốá
dáạ  dáày chư viạ đáng cố bốá p, chư viạ cốá  biềố t dáạ  dáày cuả á míành
đáng váôạ n đốôạ ng khốô ng? Khi Nốá  láà  mốôạ t bốôạ  pháôạ n trềôn tháô n
thềổ  chư viạ,  khi Nốá  đáũ  thíách ưá ng vớá i  tháô n thềổ ,  chư viạ  sềũ
khốô ng cáả m giáá c đướạ c híành thưá c tốầ n táạ i cuả á Nốá .

Đệ tử: Thầy giảng Pháp và thiên cơ cho chúng con,
chúng con có thể giảng lại cho những người không luyện
công nghe được không?

Sư phuạ : Đốố i vớá i ngướà i phốổ  thốô ng, thíà đưà ng khinh suáố t
giáả ng tháôạ t cáố chố hốạ , cốá  giáảng hốạ  cuũ ng khốô ng tin. Nềốu hốạ
tin thíà cốá  thềổ  giáả ng, nềốu khốô ng nhưũ ng ngướà i khốô ng tin sềũ
pháá  hốáạ i Đáạ i Pháá p.

Đệ tử: Người luyện công có thể trong tình huống trừ
bỏ tâm chấp trước, mà vẫn duy trì được trạng thái hành
động nỗ lực tranh thủ tận lực mà làm việc hay không?

Sư phuạ :  Trống giái  đốáạ n hiềôạn  cốá  náày,  báả ố ngướà i  tá
hốáà n  tốáà n  vưá t  bốả  trớả  tháà nh  vốô  vi,  thíà  khốô ng  thưạ c  tềố .
Trống giái đốáạ n hiềôạn cốá  cuả á chư viạ, duà  tốô i yềôu cáầ u chư viạ
ráố t nghiềôm, thíà  chư viạ váẫ n ớả  nới ngướà i thướà ng máà  gáắ ng
hềố t sưá c víà lớạ i íách cáá  nháô n đi nốẫ  lưạ c thềôm chuá t; vềầ  nguyềôn
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táắ c điềầu náày khốô ng hềầ  gíà. Nhưng dáầ n dáầ n thuáôạ n thềố chư
viạ đềầ  cáố, nhưũ ng táô m náày đềầu pháả i dáầ n dáầ n xềm nhềạ . Láà m
đướạ c ngáy tưá c kháắ c thíà tốô i nốá i điềầu đốá  cuũ ng khốô ng thưạ c
tềố . Cốà n vềầ  vưá t bốả  táô m cháố p trướá c [trống khi váẫ n] duy tríà
nốẫ  lưạ c đáạ t đướạ c điềầu náày điềầu kháá c, báả n tháô n viềôạ c chư viạ
muốố n báả ố tríà  [điềầu đốá ]  cháẳ ng pháả i  cuũ ng láà  cháố p trướá c
sáố? Váố n đềầ  chư viạ nềôu rá ráố t máô u thuáẫ n.

Đệ  tử:  Con  đã  dùng  ảnh của  Ngài  khai  quang  cho
tượng Phật, kinh sách và bàn thờ Phật, nhưng Pháp thân
trên tượng Phật có phải là Pháp thân của Ngài không?
Hiện giờ có thể dâng hương hay không?

Sư phuạ : Vềầ  nguyềôn táắ c tốô i khốô ng láà m nhưũ ng chuyềôạn
náày,  ngướà i  thướà ng  chuá ng  tốô i  cuũ ng  khốô ng  quáả n.  [Láà m]
ngướà i tu luyềôạn máà  chư viạ khốô ng tin láắ m thíà tướng lái sềũ
cáà ng khốá  hớn.

Đệ tử: Hễ luyện công là khắp người đổ mồ hôi, hiện
tượng này có tốt không?

Sư phuạ : Đướng nhiềôn láà  tốố t. Báả n tháô n viềôạ c đốổ  mốầ  hốô i
cuũ ng láà  đáng báà i tiềố t nhưũ ng thưá  khốô ng tốố t, nốá i lềôn ráằ ng
tháô n thềổ  chư viạ nốá ng lềôn. Ngướà i cốá  bềôạnh tháô n thềổ  sềũ  láạ nh.
Chưá ng tốả  chư viạ luyềôạn kháá  tốố t.

Đệ  tử:  Người  đại  đức  phải  chăng  ắt  có  rất  nhiều
người trụy lạc, tổn đức, mới có thể tích đại đức?

Sư phuạ : Ngướà i đáạ i đưá c hốạ  tưạ  míành cốá  thềổ  cốá  táô m đáạ i
nháẫ n, tưạ  hốạ  cốá  thềổ  chiạu đướạ c khốổ  trống khốổ , điềầu náày cốá
quán hềôạ  gíà tớá i ngướà i kháá c?! Cốà n như nốá i hốạ  cốá  thềổ  tu tớá i
táầ ng  thưá  cáố  ngáầ n  náà ố,  thíà  áắ t  cốá  ngướà i  kháá c  tốổ n  đưá c;
khốô ng pháả i váôạ y đáô u. Trống quáá  tríành tu luyềôạn, ngướà i tá sềũ
tíàm chư viạ tráả  nghiềôạp như váôạ y, trưà  phi chư viạ thốáá t ly khốả i
hốáà n cáả nh náày máà  tu; [máà ] thềố  cuũ ng pháả i tráả  nghiềôạp thềố
mốôạ t híành thưá c kháá c; máăạ c duà  váôạ y, nhưng ngướà i tu kiá cuũ ng
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khốô ng pháả i chư viạ; [cốà n] chư viạ tu trống hốáà n cáảnh náày
thíà  đốá  láà  táố t nhiềôn. Cốn ngướà i máà ,  hốạ  táố t  nhiềôn sềũ  sinh
chuyềôạn vớá i chư viạ, giốố ng như chư viạ ớả  nới ngướà i thướà ng
nháố t điạnh sềũ  táạ ố nghiềôạp váôạ y.

Đệ tử: Một ngày luyện công mấy lần thì tốt?
Sư phuạ : Cốá  thớà i gián thíà  luyềôạn nhiềầu, khốô ng cốá  thớà i

gián thíà luyềôạn íát, máốy láần đềầu đướạ c. Thớà i kyà  đáầ u cốố  gáắ ng
luyềôạn nhiềầu thíà tốố t hớn. Chư viạ luyềôạn láà  giá cướà ng bốôạ  cớ
náày; cốà n viềôạ c chư viạ thưạ c sưạ  táă ng cốô ng váà  tháô n thềổ  biềốn
hốá á,  giá cướà ng cốô ng náăng áốy  đềầu láà  dố lốáạ i  cớ chềố  máà
chuá ng tốô i cáà i chố chư viạ đáng khớả i táá c duạ ng; chư viạ luyềôạn
láà  giá cướà ng cớ náăng [đốá ].

Đệ tử: Trong xã hội người thường vẫn phải sinh ra
các chủng tư tưởng, suy nghĩ đủ loại vấn đề thì có khiến
Pháp Luân biến dạng không?

Sư phuạ : Sềũ  khốô ng biềốn dáạ ng, láà m viềôạ c bíành thướà ng váà
suy nghíũ  thốô ng thướà ng láà  điềầu chíánh thướà ng trống quáá
tríành tu luyềôạn.  Chư viạ  cưá  máũ i  suy nghíũ  lớạ i  íách cáá  nháô n,
nhưũ ng váố n đềầ  như láà m sáố đềổ  ngướà i  kháá c khốô ng đốôạ ng
đềốn chư viạ đướạ c, táô m giốố ng ngướà i thướà ng thíà đềầ  cáố thềố
náà ố? [Như váôạ y] sềũ  áả nh hướả ng tớá i đềầ  cáố cuả á chư viạ.

Đệ tử: Khi ngồi tĩnh tọa tai có tiếng vang, đầu não
biến thành trống rỗng không có gì?

Sư phuạ : Đáôy láà  chuyềôạn tốố t, chíánh láà  táạ p niềôạm cuả á chư
viạ đềầu khốô ng cốà n nưũ á, như váôạ y ráố t tốố t. Nhưng áắ t pháả i biềố t
ráằ ng báả n tháô n đáng luyềôạn cốô ng.

Đệ tử: Khi xuất công phải chăng là tu tới mức lấy chủ
ý thức làm chủ?

Sư phuạ : Khốô ng pháả i nháôạ n thưá c như váôạ y. Phốá  yá  thưá c
cuũ ng luyềôạn cốô ng thềố, cuũ ng đáắ c cốô ng. Nhưng tướng lái hốạ
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váẫ n luốô n láà m phốá  yá  thưá c máà  tốầ n táạ i, chư viạ víũnh viềẫn láà
chuả  thềổ .

Đệ tử: Khi luyện công con hơi mê mờ?
Sư phuạ : Nềốu hới mềô  mớà  thíà mớả  máắ t máà  luyềôạn, đưà ng

luyềôạn mốôạ t cáá ch mớ mớ máà ng máà ng như váôạ y nưũ á.
Đệ tử: Khi nằm ngửa làm bốn động tác ôm bão luân

có được hay không?
Sư phuạ : Khốô ng đướạ c như váôạ y, tốô i cuũ ng khốô ng dáạy chư

viạ thềố . Cốá  ngướà i dướà ng như cáả m tháốy luyềôạn cốô ng như váôạ y
dềẫ  chiạu, khốô ng mềôạ t; thềố  đáô u cốá  đướạ c? Luyềôạn cốô ng cốá  chuá t
khốổ  đốá  cuũ ng khốô ng chiạu nốổ i sáố?

Đệ tử: Trước kia khi con ngồi luyện công thường xuất
hiện các cảnh vật; có phải do hạ ý thức bị phong bế nên
không xuất hiện nữa?

Sư phuạ : Đưà ng quáả n nốá , đưà ng cháốp trướá c váà ố nốá . Đốá
láà  nhưũ ng  chuyềôạn  trướá c  kiá,  tướng  lái  luyềôạn  cốô ng  xuáố t
hiềôạn tíành huốố ng náà ố cuũ ng đềầu tuà y kyà  tưạ  nhiềôn. Chíả  cáầ n
đưà ng cháốp trướá c, nhíàn tháốy thíà vốố n láà  chuyềôạn tốố t.

Đệ  tử:  Lần  này  không  tham  gia  lớp  học,  tự  con
thường xuyên đọc sách học tập liệu có thể có hiệu quả gì
không?

Sư phuạ :  Khốô ng thám giá lớá p  hốạ c  tưạ  míành hốạ c  táôạ p,
[nềốu] cốá  thềổ  thưạ c sưạ  tu luyềôạn thềố yềôu cáầ u vềầ  táô m tíánh
cuả á ngướà i luyềôạn cốô ng như trống sáá ch, thíà cuũ ng cốá  thềổ  đáắ c
đướạ c hiềôạu quáả  rốũ  ráà ng như nháu.

Đệ tử: Trong Phật gia quả vị thấp nhất là gì?
Sư phuạ : Quáả  viạ tháố p nháố t trống Pháôạ t giá chíánh láà  Lá

Háá n. Bớả i víà tháố p hớn thíà khốô ng cốá  quáả  viạ rốầ i, khốô ng đáắ c
chíánh quáả , khốô ng nháảy thốáá t khốả i tám giớá i.
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Đệ tử: Phàm là người luyện Pháp Luân Đại Pháp chỉ
cần đặt đủ công phu thì có thể đạt được tu luyện Phật thể
phải không?

Sư phuạ :  Đáạ i  Pháá p vốô  biềôn,  Pháôạ t  Pháá p vốô  biềôn,  tốáà n
dưạ á váà ố cáá i  táô m cuả á chư viạ  máà  tu.  Khi tu đềốn xuáố t  thềố
gián Pháá p láà  đáũ  báắ t đáầ u tu luyềôạn Pháôạ t thềổ  rốầ i.

Đệ tử:  Phó ý thức và chủ ý thức phải chăng là  hai
người?

Sư phuạ : Đềầu láà  mốôạ t ngướà i chư viạ, gốạ i cuà ng mốôạ t tềôn,
đốầ ng thớà i sinh rá tưà  thái mềạ  vớá i chư viạ, nhưng láạ i láà  hái yá
thưá c.

Đệ tử: Chúng con truyền công truyền Pháp như thế
nào?

Sư  phuạ :  Vềầ  váố n  đềầ  hốạ c  viềôn  Pháá p  Luáô n  Đáạ i  Phááp
chuá ng tá dáạy cốô ng như thềố  náà ố, thíà chuá ng tá đềầu đáũ  nháắ c
tớá i; chư viạ cốá  thềổ  đi dáạy, đi truyềần. Truyềần chíánh Phááp thíà
chư viạ láà  tíách đưá c, láà m viềôạ c tốố t, đốôạ  nháô n; chư viạ cốá  thềổ  đi
truyềần đi giáảng, nhưng khốô ng đướạ c duà ng lớà i cuả á chư viạ
máà  giáả ng, pháả i [nốá i] Tháầy giáả ng như thềố  náà ố, trống sáá ch
cuả á tốô i viềố t như thềố  náà ố, chiềổu thềố phướng pháá p náày máà
láà m. Trốôạ n láẫ n váà ố báố t kyà  cáá ch nghíũ náà ố cuả á báả n tháô n chư
viạ, [háy thềố] cáả nh tướạ ng máà  báả n tháô n chư viạ nhíàn tháốy
máà  nốá i,  thíà  điềầu truyềần đềầu khốô ng pháả i  Phááp Luáô n Đáạ i
Pháá p cuả á chuá ng tốô i! Chư viạ táạ i táầ ng thưá  cuả á chư viạ, Lyá  máà
chư viạ  nháôạ n thưá c đướạ c khốô ng pháả i láà  Phááp hốáà n chíảnh;
chuá ng tốô i kềố t hớạ p Lyá  táạ i nhưũ ng táầ ng thưá  ráố t cáố máà  giáảng;
chố nềôn thưá  đốá  cuả á chư viạ khốô ng cốá  táá c duạ ng chíả đáạ ố. Chư
viạ chớá  cối ráằ ng chư viạ  tháốy đướạ c gíà, biềố t đướạ c gíà; nốá  cốá
váố n  đềầ  như thềố .  Hớn nưũ á  trống quáá  tríành truyềần cốô ng
chuá ng tá đềầu láà  tưạ  nguyềôạn, láà  láà m viềôạ c tốố t, tíách cốô ng đưá c.
Láà  ngướà i luyềôạn cốô ng chư viạ cáầ u điềầu gíà? Khốô ng cáầ u dánh
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lớạ i, pháả i váôạ y khốô ng? Điềầu chuá ng tá cáầ u láà  cốô ng đưá c, chố
nềôn khốô ng chố phềáp báố t kyà  ái thu phíá,  khốô ng chố phềáp
báố t kyà  ái ááp duạ ng híành thưá c náày cuả á tốô i truyềần cốô ng. Mớả
hốôạ i tốạ á đáà m, mốạ i ngướà i giáố lưu vớá i nháu táạ i điềổm luyềôạn
cốô ng, cốá  thềổ  như thềố .  Bớả i víà  Phááp náày thíà  chư viạ  khốô ng
giáả ng nốổ i.  Cốá  ngướà i  nốá i  ráằ ng tốô i  láà  giáá ố viềôn; đốá  láà  hái
chuyềôạn kháá c nháu. Pháá p náày láà  cốá  nốôạ i háà m cưạ c kyà  tháô m
sáô u, táạ i táầ ng thưá  kháá c nháu đềầu cốá  táá c duạ ng chíả đáạ ố kháá c
nháu; chư viạ hốáà n tốáà n khốô ng cáá ch náà ố giáả ng.
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Giải đáp thắc mắc tại
giảng Pháp ở Trịnh Châu

Lý Hồng Chí

Đệ tử: Với những đứa trẻ đặc biệt hiếu động và rất không
nghe  lời,  con  thường  làu  bàu  đánh  mắng  suốt  ngày,
chuyện này có đáng không?

Sư phuạ : Phướng pháá p chuá ng tá giáá ố duạ c trềả  nhốả  nềôn
cáả i  tiềốn mốôạ t  chuá t. Chư viạ  pháá t hiềôạn ráằ ng máắ ng nốá  cuũ ng
khốô ng đướạ c [hiềôạu quáả ], đáá nh nốá  cuũ ng khốô ng đướạ c, [váôạ y]
chư viạ nềôn cáả i tiềốn phướng pháá p mốôạ t chuá t. Tốô i báả ố mốạ i
ngướà i ráằ ng nốá  cuũ ng láà  ngướà i, chư viạ đưà ng cối nốá  láà  cốn
cáá i cuả á chư viạ,  sáu tráă m tuốổ i  [quá đớà i] cháẳ ng ái biềố t ái,
nhưũ ng gíà chư viạ nớạ  nốá  thíà pháả i tráả ! Tốô i nốá i điềầu náày cốá  thềổ
chư viạ khốô ng tin, cốá  ngướà i cưá  mềô  ớả  cốũ i ngướà i thướà ng, hốạ
cưá  cháốp trướá c nhưũ ng thưá  náày! ÉÝ p cốn cáá i hốạ c đáạ i hốạ c, thi
đáạ i hốạ c. Tốô i báả ố chư viạ náày, chư viạ nớạ  nốá  nhiềầu rốầ i, tướng
lái đốổ i láạ i, nốá  cuũ ng sềũ  láà m chá cuả á chư viạ, cuũ ng sềũ  láà m thềố
vớá i chư viạ. Đáôy láà  váố n đềầ  phướng phááp, nềốu nuốô i cốn máà
khốô ng dáạy thíà cuũ ng láà  láà m viềôạ c xáố u, cuũ ng láà  nớạ  nốá .

Đệ tử: Hóa thân, báo thân là gì?
Sư phuạ : Tốô i khốô ng giáảng chố chư viạ điềầu náày, đáôy láà

dánh tưà  pháô n lốáạ i  trống Pháôạ t  giáá ố.  Táạ i  đáôy  tốô i  kềố t  hớạ p
[thuáôạ t ngưũ  cuả á] khốá hốạ c nháôn thềổ  máà  giáảng, giáả ng mốôạ t
cáá ch  minh  báạ ch  nháố t  khốô ng  thềổ  [minh  báạ ch]  hớn  rốầ i.
Hiềôạn náy náà ố láà  ‘bá hốầ n báảy pháá ch’, thưá  náày thưá  kiá, tốô i
báả ố chư viạ náày, hốạ  giáảng quáá  chung chung, chung chung
tớá i mưá c đốôạ  náà ố? Táô m cán, phềố  táạ ng, đáạ i náũ ố, đáầ u ốá c, tưà ng
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huyềố t quáả n, tềố  báà ố cuả á chư viạ đềầu láà  híành tướạ ng cuả á chư
viạ. Tốô i khốô ng biềố t hốạ  nốá i vềầ  cáá i gíà, bá hốầ n báảy pháá ch gíà đốá
láà  chíả  thưá  gíà.  Nưả á tháô n trướá c cuả á chư viạ  cốá  híành tướạ ng
cuả á chư viạ, nưả á tháô n sáu cốá  híành tướạ ng cuả á chư viạ, cháô n
táy cuả á chư viạ  đềầu láà  híành tướạ ng cuả á chư viạ, chư viạ  nốá i
xềm hốạ  láà  nốá i vềầ  cáá i gíà? Chố nềôn tốô i cáả m tháốy hốạ  [giáả ng]
ráố t chung chung; chuá ng tá đáôy láà  nốá i rốũ  ráà ng nháố t rốầ i.

Đệ tử: Lúc con luyện Thần Thông Gia Trì Pháp, đôi khi
chỗ bụng dưới động đậy lúc lên lúc xuống, giống như điều
tức khi luyện khí công khác trước kia?

Sư phuạ : Đuá ng váôạ y. Sềũ  như váôạ y, cưá  thềố  máà  luyềôạn cốô ng
khốô ng cáầ n đềổ  yá  tớá i nốá , [đáôy cuũ ng] láà  mốôạ t lốáạ i tráạ ng tháá i.
Đáạ i Phááp trống thớà i kyà  đáầ u viềôạ c điềầu tưá c cuũ ng láà  tưạ  đốôạ ng.

Đệ tử: Sau khi luyện công một tay phát nhiệt, một tay
lạị mát thì là chuyện gì?

Sư phuạ :  Đáôy  đềầu  láà  nhưũ ng pháả n ưá ng bíành thướà ng,
trống Đáạ ố giá giáả ng gốạ i láà  ‘áô m dướng pháôn minh’ gíà đốá , cốá
thềổ  bềôn náày nốá ng lềôn, bềôn kiá láạ nh đi; cốá  thềổ  bềôn kiá nốá ng
lềôn, bềôn náày láạ nh đi; đáôy đềầu láà  tráạ ng tháá i bíành thướà ng,
cáá c chuả ng tráạ ng tháá i đềầu sềũ  xuáố t hiềôạn.

Đệ tử: Khi luyện Pháp Luân Đại Pháp, yêu cầu lưỡi đặt
hàm trên, vậy [nếu] cả hàm đều là răng giả, hàm trên bị
răng giả ngăn cách?

Sư phuạ : Khốô ng sáố, đưà ng nốá i ráă ng giáả  cuả á chư viạ, láắp
ráă ng sáắ t cuũ ng khốô ng váố n đềầ  gíà, táố m chíà cuũ ng khốô ng ngáă n
đướạ c; điềầu chuá ng tá luyềôạn láà  náă ng lướạ ng. Khi tốô i  ớả  Báắ c
Kinh hốạ  tíàm tốô i láà m thíá nghiềôạm, duà ng táy giưũ  táố m phim X-
quáng đướạ c bốạ c kíán bớả i máốy lớá p chíà,  láạ i duà ng thềôm váà i
lớá p giáốy đền bốạ c láạ i; sáu đốá  rưả á áả nh rá, trềôn bềầ  máăạ t  cốá
dáố u táy cuả á tốô i, dáố u áố n đềổ  láạ i dố táy tưà ng cáầ m váà ố. Nềôn
cuũ ng nốá i táố m chíà cuũ ng khốô ng thềổ  ngáă n đướạ c náă ng lướạ ng.
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Khốô ng pháả i luyềôạn khíá, luyềôạn khíá sớạ  thưá  náày sớạ  thưá  kiá. Cốá
ngướà i nốá i cốá  sớạ  giốá  háy khốô ng, giốá  lớá n cáố p 10 máà  chư viạ
cốá  thềổ  đưá ng vưũ ng, thíà chư viạ cưá  luyềôạn, thưá  gíà cuũ ng khốô ng
máố t. Náăng lướạ ng thíà khốô ng máố t đi, khíá mớá i máố t đi.

Đệ tử: Khi ngồi đả tọa chân không đau thì không khởi
tác dụng phải không?

Sư phuạ : Cuũ ng khốô ng háẳ n như váôạ y, mốô n náày cuả á chuá ng
tá  khốô ng  pháả i  chuyềôn  tiềôu  nghiềôạp  ớả  phướng diềôạn  náày.
[Cốn đướà ng] chuá ng tá đi láà  má luyềôạn táô m tíánh cuả á chư viạ
trống  xáũ  hốôạ i  ngướà i  thướà ng.  Đướng  nhiềôn,  vềầ  tháô n  thềổ
cuũ ng pháả i gáá nh chiạu mốôạ t pháần, váố n đềầ  náày tốô i  đáũ  giáảng
rốầ i, khốô ng pháả i hốáà n tốáà n dưạ á váà ố thiềần điạnh tu luyềôạn.

Đềôạ  tưả : Trẻ nhỏ dưới sáu tuổi sau khi vô tình nhìn thấy
cảnh tượng trên huy hiệu Pháp Luân, có phải là thiên mục
khai mở?

Sư phuạ : Vốô  tíành nhíàn tháốy, nhưng cốá  khái mớả  nốá  cuũ ng
khốô ng  biềố t.  Thốô ng  thướà ng  sáu  khi  trềả  nhốả  khái  thiềôn
muạ c, báả n tháô n nốá  khốô ng chuá  yá, khi nhíàn tháốy thưá  gíà đốá , thíà
nốá  chố ráằ ng híành như mốạ i ngướà i đềầu như váôạ y, nốá  ráố t hốầ n
nhiềôn, nốá  cuũ ng khốô ng cối đốá  láà  chuyềôạn gíà cáả .

Đệ tử: Con của con học Pháp Luân Đại Pháp của Thầy,
tiếp nhận tư tưởng của Sư phụ, [nhưng] không chăm chỉ
luyện công, vậy Pháp Luân còn tồn tại không?

Sư phuạ : Khốô ng cháă m chíả luyềôạn cốô ng, khốô ng láà m thềố
yềôu  cáầ u  cuả á  Pháá p  Luáô n  Đáạ i  Pháá p,  váôạ y  sáố tíánh  láà  tiềốp
nháôạ n tư tướả ng cuả á tốô i; chuá ng tốô i khốô ng pháả i láà  cáố p chố
ngướà i thướà ng mốôạ t cáá ch tuà y tuà y tiềôạn tiềôạn. Duà  láà  ngướà i lớá n
trềả  nhốả  đềầu cáầ n láà m thềố tiềôu chuáổ n cuả á Pháá p Luáô n Đáạ i
Pháá p. Nhưng trềả  cốn ngáôy thớ, mốôạ t khi nốá  đáũ  hốạ c rốầ i, thíà
chư viạ  chớá  tháốy trềôn bềầ  máăạ t  nốá  khốô ng cháă m chíả  luyềôạn,
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nhưng táô m tíánh cuả á nốá  đáng tháy đốổ i,  Phááp đáũ  cáắ m rềẫ
trống táô m nốá  rốầ i.

Đệ tử: Sau này Thầy không mở lớp nữa, chúng con có
thể gặp được Sư phụ không?

Sư phuạ : [Duà ] khốô ng mớả  lớá p nưũ á, tốô i cuũ ng khốô ng pháả i
đi rá tưà  nuá i sáô u rưà ng giáà  gíà  cáả , tốô i cuũ ng khốô ng chui váà ố
sớn đốôạ ng. Tu tốố t thíà  háà ng ngáày cốá  thềổ  gáăạ p đướạ c, chư viạ
khốô ng nhíàn tháốy thíà tốô i cuũ ng váẫ n ớả  đốá .

Đệ tử: Chúng con khi luyện qua khỏi nãi bạch thể thì
còn có công năng thể cảm hay không?

Sư  phuạ :  Tốô i  đềầu  giáảng  rốầ i,  đốá  khốô ng  pháả i  láà  cốô ng
náă ng. Tuyềôạ t đáạ i đá sốố  mốạ i ngướà i chuá ng tá ớả  lớá p hốạ c náày,
cốà n chưá kiạp đớạ i thềổ  hốôạ i đướạ c tráạ ng tháá i náũ i báạ ch thềổ  thíà
[nốá ] đáũ  quá đi rốầ i. Trềôn thưạ c tềố  tốô i đáũ  náô ng chư viạ lềôn, láạ i
đáổy chư viạ đi mốôạ t cháăạ ng đướà ng. Đốáạ n náày [máà  đềổ ] chư viạ
tưạ  luyềôạn, chư viạ  pháả i luyềôạn cáả  mốôạ t đớà i. Trống thớà i gián
táá m ngáày chuá ng tốô i đáũ  giuá p chư viạ láà m xống, táầ ng thưá  đốá
đốôạ t pháá  đềốn mưá c chư viạ cốà n chưá cáả m nháôạ n đướạ c thíà nốá
đáũ  quá đi rốầ i.

Đệ tử: Khi con luyện tĩnh công, mắt con hễ nhắm lại là
muốn nhìn cảnh tượng kinh lạc tự thân vận hành, cái này
có phù hợp với Pháp Luân Đại Pháp hay không?

Sư phuạ : Chư viạ nhíàn tháốy thíà chíánh láà  thiềôn muạ c cuả á
chư viạ khái mớả  rốầ i, đáôy láà  điềầu bíành thướà ng.

Đệ tử: Con và em bé sơ sinh ở cùng một phòng, năng
lượng của Pháp Luân do Đại Pháp chúng ta đả xuất ra và
khí cơ trên thân của con có ảnh hưởng gì tới thiên mục
của em bé sơ sinh hay không?

Sư phuạ : Chư viạ khốô ng nềôn cháốp trướá c váà ố nhưũ ng điềầu
náày, trềả  nhốả , trềả  sớ sinh thíà chư viạ cưá  đềổ  tuà y kyà  tưạ  nhiềôn.
Đáá ng đướạ c đáắ c thíà  sềũ  đáắ c,  khốô ng đáá ng đướạ c đáắ c  thíà  sềũ
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khốô ng đáắ c  đướạ c.  Thốô ng thướà ng thiềôn muạ c cuả á trềả  nhốả
đềầu khái mớả .

Đệ tử: Con lập tức đi Hồng Kông, Pháp thân của Ngài
có thể bảo hộ đệ tử không?

Sư phuạ : Chư viạ đi Hốầ ng Kốô ng, chư viạ tớá i Myũ  quốố c, chư
viạ lềôn Máăạ t Tráă ng, Máăạ t Trớà i cuũ ng khốô ng hềầ  gíà, Pháá p tháô n
cuả á tốô i đềầu cốá  thềổ  báả ố hốôạ . Nhưng khốô ng đướạ c cháố p trướá c;
Pháá p tháô n cuả á tốô i láà  đềổ  chư viạ tu luyềôạn nềôn mớá i quáả n chư
viạ.

Đệ tử: Tự cổ [tới nay] tu Tiên tu Phật chỉ có một con
đường là Kim Đan đại đạo, với chủ nguyên thần mà Ngài
nói [có quan hệ gì]?

Sư phuạ : Đáôy láà  điềầu máà  cáá c viạ biềố t [thốô i]. Cáá i gíà láà  mốôạ t
cốn  đướà ng  Kim  Đán  đáạ i  đáạ ố;  tưà  cốổ  tớá i  náy  nốá i,  đốá  láà
ngướà i thướà ng nốá i váôạ y. Thiềôn thướạ ng đềầu biềố t ráằ ng Pháá p
Luáô n Đáạ i Phááp cuả á tốô i láà  Phááp tốố t nháố t, đướng nhiềôn cốà n
cốá  nhưũ ng pháá p tu kháá c, quáá  đốẫ i áả ố diềôạu, cốn ngướà i láà m
sáố cốá  thềổ  lyá  giáả i đướạ c?

Đệ tử: Dù luyện bài công pháp nào, trong não cứ như
thể có rất nhiều khí huyết chảy giao nhau, là Pháp Luân
xoay chuyển phải không, hay là Pháp Luân điều chỉnh đại
não?

Sư phuạ : Ngướà i luyềôạn cốô ng tháô n thềổ  hốạ  xuáố t hiềôạn đuả
lốáạ i  tráạ ng  tháá i,  khốô ng  đềốm  xuềổ ,  háà ng  nghíàn  háà ng  váạ n,
khốô ng thềổ  tưà ng dáạ ng tưà ng lốáạ i máà  nốá i nhưũ ng chuyềôạn náày,
nốá i khốô ng hềố t; chư viạ muốố n luyềôạn cốô ng thíà háũy nhíàn nháôạ n
nốá  láà  hiềôạn tướạ ng tốố t, khốô ng cáầ n quáả n nốá . Chư viạ hốô m náy
tráạ ng  tháá i  náày  ngáày  mái  tráạ ng  tháá i  kháá c,  chíả  cối  đốá  láà
chuyềôạn  tốố t,  kyà  thưạ c  đềầu láà  điềổu chíảnh tháô n thềổ ;  nhưng
táô m lyá  báố t  ốổ n đốá  cuả á  chư viạ  láà  gíà?  Láà  cháốp trướá c  pháả i
khốô ng? Táô m lyá  sớạ  háũ i máạ nh như váôạ y, chư viạ cốá  thềổ  luyềôạn
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cốô ng cháă ng? Chư viạ liềôạu cốá  thềổ  vướạ t quá? Điềầu náày cháẳ ng
pháả i đáũ  tháà nh khốá  náạn chố tưạ  míành háy sáố? Táô m cháốp
trướá c xuáố t hiềôạn thíà tiềôu trưà  đi thềố  náà ố? Cốá  thềổ  nốá i khốô ng
chưà ng sềũ  thưạ c sưạ  khiềốn chư viạ pháả i ớả  trống tráạ ng tháá i đốá
máà  tốố ng khưá  cáá i táô m náày.

Đệ tử: Năm thủ ấn khi đả tọa có tên gọi không?
Sư phuạ : Thuả  áố n trống váôạ n đốôạ ng khốô ng cốá  tềôn gốạ i cốố

điạnh.
Đệ tử: Thủ ấn Đại Liên Hoa là một trong những thủ

ấn hay là tên gọi toàn bộ của năm thủ ấn?
Sư phuạ :  Thuả  áố n  Đáạ i  Liềôn Hốá chíả  láà  mốôạ t  thuả  áố n  cốố

điạnh.
Đệ tử: Công lực của Ngài hiện nay cao bao nhiêu? Nội

dung bài giảng của Ngài đã đích thân trải nghiệm qua hay
chưa?

Sư phuạ :  Tốô i  tráả i  nghiềôạm quáá  nhiềầu  rốầ i.  Tốô i  cốá  mốôạ t
trướạ ng, mướà i trướạ ng, tráă m trướạ ng, ngáy cáả  mốôạ t  táố c tốô i
cuũ ng khốô ng nốá i rá chố chư viạ, khốô ng chố phềáp chư viạ biềố t
quáá  nhiềầu. Sư phuạ  cháô n chíánh đềầu khốô ng tưạ  táô ng bốố c vềầ
míành; điềầu chuá ng tốô i truyềần đáôy chíánh láà  Phááp náày, chư viạ
cưá  chiềổu thềố Phááp náày máà  láà m. Nhưng máà , tốô i cốà n nốá i
vớá i  chư viạ  ráằ ng,  pháà m láà  ngướà i  tu luyềôạn Phááp náày mốôạ t
cáá ch cháô n chíánh sềũ  khốô ng xuáố t  hiềôạn  váố n đềầ ,  chư viạ  chíả
quáả n viềôạ c tu. Trướá c kiá trềôn lớá p ớả  Quyá  Cháô u tốô i đáũ  giáả ng
mốôạ t cáô u, ngướà i tá hốả i tốô i, thưá Tháầy ngáà i cáố đềốn đáô u?
Tốô i nốá i ráằ ng chư viạ chíả quáả n viềôạ c luyềôạn thốô i, sáu khi tốô i rá
cốô ng chuá ng, háy trướá c khi tốô i  rá cốô ng chuá ng cuũ ng như
váôạ y, khốô ng cốá  ái cốá  thềổ  đốôạ ng tớá i tốô i đướạ c. Chíánh bớả i mốôạ t
cáô u náày, máà  điạá phướng đốá  cốá  mốôạ t ngướà i hớn 300 tuốổ i đáũ
đáố u phááp vớá i tốô i, víà táô m táôạ t đốố  cuả á ốô ng tá máà , sáu náày ốô ng
tá cuũ ng xống rốầ i. Chư viạ chớá  cối ốô ng tá tu hớn 300 náă m,
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Đáạ i Pháá p náày truyềần xuáố t rá khốô ng pháả i láà m chuyềôạn đuà á,
ái  dáá m tuà y  tiềôạn  đốôạ ng váà ố cuũ ng khốô ng đướạ c.  Cuốố i  cuà ng
ốô ng tá biềố t tốô i láà  tớá i đốôạ  nháô n, nhưng đáũ  muốôạ n rốầ i, Phááp
khốô ng dung ốô ng tá.

Đệ tử: Trong luyện công đả tọa có lúc cảm thấy mình
trở nên to lớn, có khi trở nên nhỏ bé?

Sư phuạ : Đáôy đềầu láà  chuyềôạn tốố t. Khi ngướà i tá hềẫ  luyềôạn
cốô ng, nguyềôn tháầ n cuả á hốạ  sềũ  cốá  náă ng lướạ ng bốổ  sung chố
nốá , hốạ  liềần cốá  thềổ  biềốn hốá á, khuyềốch trướng lềôn thíà hốạ  sềũ
cáả m tháốy míành ráố t lớá n. Nhưng nhuạ c tháô n náày cuả á chư viạ
láạ i  khốô ng  hềầ  pháá t  sinh biềốn  hốá á,  biềốn  hốá á  láà  tháô n  thềổ
kháá c, cáả m tháốy báả n tháô n ráố t lớá n, nhưng hốạ  cuũ ng cốá  thềổ
thu nhốả  láạ i,  biềốn tháà nh ráố t nhốả ; kyà  thưạ c đốá  đềầu láà  bíành
thướà ng; tốô i khốô ng muốố n giáả i thíách nhưũ ng hiềôạn tướạ ng náày.
Cáá c  chuả ng  tráạ ng  tháá i  nhiềầu  láắ m,  háà ng  nghíàn  háà ng  váạ n
cuũ ng khốô ng hềố t.

Đệ tử: Khi gia trì thần thông toàn thân phát run hoặc
một phần [cơ thể] phát run có thể luyện công không?

Sư phuạ : Nềốu run cáầ m cáôạ p giốố ng như khi hốáả ng sớạ , thíà
cốá  thềổ  láà  cốá  thưá  phuạ  thềổ  gíà đốá , nốá  sớạ  háũ i; nềốu láà  tháô n thềổ
bíành thướà ng láắ c đốôạ ng tưà  tưà  đềầu đềầu, cốá  thềổ  láà  dốà ng náă ng
lướạ ng đáng xung máạ ch, nhưng khốô ng đướạ c láắ c đốôạ ng thềố
nốá .

Đệ tử: Có hai1 người trước kia theo học viên cũ học
Pháp Luân Đại Pháp được hai tháng, hiện nay khi luyện

1 lưỡng: một số trường hợp, “hai” (lưỡng) có thể hiểu là vài, chứ 
không nhất định là số 2; tựa lối nói của người Việt “tôi có đôi lời
muốn nói”. Tùy theo ngữ cảnh, người dịch sẽ dịch là vài hoặc 
hai. Nhưng có những trường hợp, như trường hợp này, thì rất 
khó đoán chắc là cái nào.
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Thần Thông Gia Trì Pháp có cảm giác về khí, thuận theo
đó mà xuất hiện các loại động tác?

Sư phuạ : Đốá  chíánh láà  má cán nhiềẫu, háũy nhánh chốá ng
bốả  nhưũ ng đốôạ ng táá c tưạ  pháá t! Ngướà i tá trống tíũnh máà  xuáố t
hiềôạn rá nhưũ ng gíà miềẫn láà  khốô ng pháả i đốôạ ng táá c Phááp Luáôn
Đáạ i Pháá p —đướng nhiềôn, tốô i láà  nốá i ngướà i tu luyềôạn Phááp
Luáô n Đáạ i Phááp mốôạ t cáá ch cháô n chíánh— nềốu chư viạ xuáố t rá
khốô ng pháả i đốôạ ng táá c cuả á Phááp Luáô n Đáạ i Phááp, thíà chư viạ
háũy nhánh chốá ng bốả  nốá  đi! Mốạ i ngướà i tháốy tốô i đáả  đáạ i thuả
áố n, cuũ ng muốố n hốạ c, cốá  ngướà i cáả m tháốy hềẫ  láà m thíà  cuũ ng
tháà nh thuả  áốn. Tốô i báả ố chư viạ náày, nốá i khốô ng chưà ng chíánh
láà  má cán nhiềẫu chư viạ, Phááp tháô n cuả á tốô i tuyềôạ t đốố i khốô ng
dáạy chư viạ nhưũ ng cáá i đốá . Đáăạ c biềôạ t láà  luyềôạn láẫ n vớá i cốô ng
kháá c; xuáố t hiềôạn tíành huốố ng náày nháố t điạnh láà  cán nhiềẫu.

Đệ tử: Sau khi theo lớp học, một bên tai ầm một tiếng,
tai kia có khí xung ra ngoài, sau này khi ngủ nghe thấy
tiếng âm nhạc?

Sư phuạ : Đốá  chíánh láà  thiềôn nhíũ  đáũ  khái mớả ,  chíánh láà
thiềôn nhíũ thốô ng, đáũ  nốổ  khái rốầ i.

Đệ tử: Chủ nguyên thần và phó nguyên thần đều là
một bộ phận của thân thể; chủ nguyên thần đằng nào rồi
cũng chết, vậy để phó nguyên thần tu thành chẳng phải
cũng được mà?

Sư phuạ : Đướạ c thốô i, xưá náy ngướà i tá chíánh láà  tu như
váôạ y. Nhưng [nềốu thềố ] chư viạ  đưà ng luyềôạn Pháá p Luáô n Đáạ i
Pháá p  cuả á  tốô i,  háũy  luyềôạn  mốô n  kháá c.  Chư  viạ  luyềôạn  Phááp
Luáô n Đáạ i Phááp chư viạ  cuũ ng khốô ng đáắ c đướạ c. Bớả i víà  thưá
náày cuả á chuá ng tốô i láà  đềổ  bán chố chuả  nguyềôn tháầ n; láà  ái nốá i
chuả  nguyềôn tháầ n cốá  thềổ  chềố t; chuả  nguyềôn tháầ n khốô ng chềố t
đướạ c. Cháẳ ng quá tốô i nốá i chư viạ cuũ ng tháôạ t láà  ‘rốôạ ng lướạ ng’,
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tưạ  míành chềố t, đềổ  phốá  nguyềôn tháầ n tu. [Kyà  thưạ c] tốô i tháốy
đáôy láà  cáô u hốả i dố ngướà i cốá  phuạ  thềổ  viềố t.

Đệ tử: Nghe học viên cũ bảo toàn thân đâu đâu cũng
có Pháp Luân xoay chuyển, con chỉ cảm thấy bụng dưới có
một cái; con cũng có thể có nhiều như vậy không?

Sư phuạ : Cháố p trướá c quáá  rốầ i. Phááp Luáô n máà  nhiềầu láà
tốô i đáng điềầu chíảnh tháô n thềổ  chố hốạ , cốà n cáốp chố hốạ  chíả cốá
mốôạ t cáá i. Nhưng chư viạ đáũ  ráố t ráố t láà  siềôu thướà ng rốầ i. Tốô i
báả ố mốạ i ngướà i náày, chư viạ tháốy chư viạ đáng nghề Pháá p [ớả
đáôy],  cốà n cốá  ráố t  nhiềầu ráố t  nhiềầu ngướà i  máà  chư viạ  nhíàn
khốô ng tháốy đáng ớả  đáôy nghề Phááp. [Tốô i] nốá i chư viạ náày,
bán đáầ u hốạ  đềầu khốô ng tin váà ố uy lưạ c cuả á Đáạ i Phááp, cốô ng
náày cuả á chuá ng tốô i lềũ  náà ố luyềôạn nhánh như váôạ y. Hốạ c viềôn
cuả á tốô i ngốầ i xề lưả á cuà ng tốô i, mốôạ t sốố  ngướà i tu Đáạ ố tưà  trống
nuá i đềốn sáu khi hốạ  nhíàn tháốy thíà  quáả  thưạ c láà  khốô ng thềổ
tướả ng tướạ ng đướạ c.  Hốạ  hốả i  tốô i  nhưũ ng hốạ c  viềôn náày hốạ c
báố láô u rốầ i, tốô i nốá i cốá  ngướà i hốạ c nưả á náă m, cốá  ngướà i hốạ c
mốôạ t náă m. Tốô i nốá i số vớá i cáá c ốô ng thíà thềố  náà ố? Hốạ  nốá i ráằ ng,
chuá ng tốô i  khốô ng cốá  máốy ngướà i cốá  thềổ  đuốổ i  kiạp bốạ n hốạ .
Nhưng hốạ  láạ i tu máốy tráă m náă m, trềôn nghíàn náă m. Chư viạ
nghíũ xềm tốô i cáố p chố chư viạ nhưũ ng gíà, cốá  ngướà i [tu Đáạ ố]
nốá i ngốầ i đốá  liềần muốố n khốá c, cáá c viạ cốá  thềổ  khốô ng khốá c sáố?

Đệ tử: Khi ngồi xếp bằng luyện Thần Thông Gia Trì
Pháp hễ bắt đầu là chân rất đau, tu tới khi nào thì chân
mới không đau?

Sư phuạ : Tu tớá i khi nghiềôạp cuả á chư viạ khốô ng cốà n nưũ á.
Đệ tử: Pháp Luân mà Sư phụ cài cho chúng con ở chỗ

bụng dưới không có cảm giác, có phải là phải tham gia
mấy lần lớp học nữa mới có thể cài xong không?

Sư  phuạ :  Cốá  ngướà i  chíánh  láà  khốô ng  cốá  cáả m  giáá c,  cốá
ngướà i  đáăạ c  biềôạ t  máẫ n cáả m, láà  khốô ng giốố ng nháu. Cốá  cáả m
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giáá c cuũ ng váôạ y, khốô ng cốá  cáả m giáá c cuũ ng váôạ y, miềẫn láà  ngướà i
cháô n chíánh tu luyềôạn Phááp Luáôn Đáạ i  Pháá p,  thíà  khốô ng bốả
sốá t ái. Nháôạ n thưá c cuả á chư viạ khốô ng đuá ng, nhưũ ng ngướà i tưạ
hốạ c máà  cháô n chíánh tu luyềôạn thíà đềầu cốá  thềổ  đáắ c đướạ c, cuũ ng
khốô ng  tốầ n  táạ i  kiềổu  nháôạ n  thưá c  láà  cáà i  xống  háy  khốô ng
[xống].

Đệ tử: Thứ mà học viên chỉ tham gia một lớp học của
Ngài và học viên nhiều lần tham gia lớp học đắc được có
như nhau không?

Sư phuạ : Như nháu, mốôạ t chuá t cuũ ng sềũ  khốô ng cáố p thềôm.
Ráố t nhiềầu hốạ c viềôn chuá ng tá thám giá lớá p hốạ c nhiềầu láần
khốô ng pháả i láà  đềổ  tớá i đáắ c đướạ c gíà, thềố hốạ c hềố t lớá p náày lớá p
nốạ . Láà  víà mốẫ i láầ n tốô i giáả ng hốạ  đềầu cốá  đướạ c nháôạ n thưá c mớá i,
ngướà i  tá láà  tớá i  hốạ c  Phááp,  nghề Pháá p,  hốạ  biềố t  Pháá p náày
tráô n quyá ;  chưá  khốô ng pháả i  tớá i  đềổ  đáắ c  đướạ c  thưá  gíà.  [Lốố i
nghíũ] thềố [lớá p] thềôm mốôạ t láầ n đáắ c thềôm mốôạ t chuá t, thềố
thềôm mốôạ t láầ n đáắ c thềôm mốôạ t chuá t, nốá i vui thềố  náày, táô m đốá
cuũ ng thám quáá  rốầ i.

Đệ tử: Trẻ con khai mở thiên mục rồi thì bảo hộ thế
nào?

Sư phuạ : Hốạ c viềôn Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp chuá ng tá, hốáăạ c
tiềổu hốạ c viềôn trống hốạ c viềôn chuá ng tá, hốáăạ c cốn máà  chư viạ
máng thềố cuũ ng đáũ  đáắ c đướạ c Phááp Luáôn rốầ i, hốáăạ c đáũ  khái
thiềôn muạ c rốầ i, [thíà] rá ngốáà i thíà khốô ng đướạ c tuà y tiềôạn nốá i
vớá i  nhưũ ng ngướà i khốô ng tu luyềôạn,  cuũ ng khốô ng đướạ c tuà y
tiềôạn nốá i vớá i cáá c báạ n hốạ c, tháầy cốô  giáá ố trống trướà ng, nềốu
khốô ng cốn cuả á chư viạ sềũ  khốô ng đướạ c yềôn tháô n.

Đệ tử: Những người đã từng ở thế giới như thế này,
tâm linh có thể không lưu lại một chút tỳ vết nào, khôi
phục lại sự thuần khiết không tỳ vết như thuở ban đầu
được chăng?
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Sư phuạ : Cốá  thềổ , hớn nưũ á cốà n cốá  thềổ  vướạ t quá chư viạ
nguyềôn lái [bán đáầ u]. Đướng nhiềôn chư viạ muốố n táạ i ngướà i
thướà ng láôạ p tưá c tu đướạ c thuáầ n khiềố t đềốn váôạ y, nềốu chíả dưạ á
váà ố lưạ c lướạ ng tưạ  tháô n chư viạ thíà khốô ng đướạ c đáô u. Táạ i tíách
táắ c cuốố i cuà ng, báố t cưá  thưá  táà n tíách gíà cuả á chư viạ, tốáà n bốôạ
nhưũ ng váôạ t cháố t báố t háả ố đềầu đướạ c trưà  bốả . Cáá i ‘tíành’ kiá láà
tốầ n táạ i  váôạ t  cháố t,  bớả i  víà  tưạ  chư viạ  pháả i  tu nốá  [đi],  tưà  tư
tướả ng cuả á chư viạ máà  cáả i biềốn báả n tháô n chư viạ, khiềốn nốá
khốô ng thềổ  tiềốp tuạ c sáả n sinh. Mốôạ t chuá t thưá  kiá cốà n lưu láạ i
đềốn cuốố i cuà ng đềầu trưà  bốả  đi chố chư viạ, luá c đốá  chư viạ sềũ
thuáầ n tiạnh tớá i mưá c vốô  cuà ng thuáầ n tiạnh. Tu chíánh láà  tu tư
tướả ng cuả á cốn ngướà i, tưà  tư tướả ng máà  tháy đốổ i, tư tướả ng
cuả á chư viạ thuáầ n tiạnh tớá i mưá c đốôạ  náà ố, thíà đốá  chíánh láà  quáả
viạ. Sáu khi viềôn máũn, tư tướả ng cuả á chư viạ hốáà n tốáà n đềầu
láà  phướng pháá p tư duy táạ i táầ ng thưá  viềôn máũ n đốá , khốô ng
cốà n phướng phááp tư duy cuả á cốn ngướà i nưũ á.

Đệ tử: Chủ nguyên thần cuối cùng tiến nhập vào thân
thể nào? Cái thân thể kia là thuộc vào trạng thái nào?

Sư phuạ : Chuả  nguyềôn tháầ n tiềốn nháôạ p váà ố tháô n thềổ  náà ố?
Tháô n thềổ  máà  chư viạ tu đướạ c đốá  đềầu láà  chư viạ. Tháôn thềổ  ớả
khốô ng gián kháá c vốố n díũ chíánh láà  nháố t thềổ , đềầu láà  nháố t thềổ
cuả á chư viạ.  Đướng nhiềôn nhuạ c tháô n cuả á chư viạ  sáu khi
đướạ c váôạ t cháố t cáố náă ng lướạ ng chuyềổn hốá á, sềũ  khốô ng tốầ n
táạ i thuyềố t vềầ  tháô n thềổ  táạ i khốô ng gián kháá c nưũ á.

Đệ tử: Khi vừa bước vào Đại Hùng Bảo điện ở Thiếu
Lâm tự, Pháp Luân tại vị trí bụng dưới cấp tốc xoay ngược
lại?

Sư phuạ : Xốáy xuốô i, xốáy ngướạ c đềầu láà  bíành thướà ng.
Mốôạ t nới kháá  tốố t, mốôạ t ngốô i chuà á ráố t tốố t. Đướng nhiềôn hiềôạn
náy nhưũ ng hốà á thướạ ng tu luyềôạn kiá thíà  chuá ng tá khốô ng
nốá i, điềầu chuá ng tá nốá i láà  ngốô i chuà á láà  mốôạ t ngốô i chuà á ráố t
tốố t.
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Đệ tử: Khi làm [động tác] lưỡng trắc bão luân cứ luôn
xuất hiện [hiện tượng] ù tai?

Sư phuạ : Đuá ng váôạ y. Lướũ ng tráắ c báũ ố luáôn cốá  thềổ  đáả  khái
tái cuả á cốn ngướà i. Cốá  ngướà i nghíũ, váôạ y thíà tốố t, tốô i bềàn luyềôạn
cáá i  náày  háà ng ngáày.  Đốá  láà  táô m cháốp  trướá c!  Tốô i  chíánh láà
khốô ng muốố n giáả ng nhưũ ng chuyềôạn náày chố hốạ c viềôn mớá i,
ráố t  dềẫ  náảy sinh cháố p trướá c váà ố nhưũ ng thưá  đốá ,  hềẫ  cháố p
trướá c láà  sềũ  biạ ngáă n trớả .

Đệ tử: Trước khi luyện Pháp Luân Đại Pháp con nằm
mơ thấy mình lên trời, bay lượn trên trời; chui xuống đất,
con  cũng  nhìn  thấy,  là  phó  nguyên  thần  của  con  phải
không?

Sư phuạ : Khốô ng pháả i. Nềốu yá  thưá c cuả á chư viạ đáng báy
trềôn trớà i, thíà  đốá  chíánh láà  chuả  nguyềôn tháầ n cuả á chư viạ  ly
thềổ . YÝ  thưá c cuả á chư viạ ớả  đáô u, thíà báả n tháô n chư viạ ớả  đốá . Nốá i
ráằ ng tốô i  nhíàn tháốy tốô i  đáng báy trềôn trớà i, [máà ] tốô i  đáng
ngốầ i nới đáôy, thíà đốá  chíánh láà  phốá  yá  thưá c đáng báy.

Đệ tử: Sau khi con luyện tĩnh công được nửa tiếng, lúc
đó toàn thân cảm thấy căng thẳng, muốn gắng sức, sau đó
bao thành một khối liều mạng luyện công, là chuyện gì?

Sư phuạ :  Chư viạ  khốô ng cáần quáả n nốá ,  [nốá ]  liềôn quán
đềốn thềổ  sinh mềôạnh trướá c kiá cuả á chư viạ. Chư viạ khốô ng cáầ n
quáả n, chíả quáả n viềôạ c luyềôạn thốô i.

Đệ tử: Thợ hàn trong khi làm việc tiếp xúc với khói
bụi,  hồ  quang  điện,  chúng  có  ảnh  hưởng  tới  thân  thể
không?

Sư phuạ : Khốô ng quán hềôạ  gíà vớá i ngướà i luyềôạn cốô ng.
Đệ tử: Ngày đầu tiên luyện công,  cảm thấy một vật

hình tròn từ ngoài nhập vào trong bụng sau đó dần dần
đặt vào chỗ rốn, hỏi có phải là Pháp Luân do Sư phụ cài
không?
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Sư phuạ :  Ngướà i  luyềôạn  cốô ng  khốô ng  nềôn  quáả n  nhưũ ng
chuyềôạn náày. Cáá c lốáạ i  tráạ ng tháá i tốô i  khốô ng thềổ  giáả i  thíách,
đưà ng giá táă ng táô m cháốp trướá c.

Đệ tử: Con mua một cuốn lịch treo tường và một cuốn
sách của một vị khí công sư, có thể treo cùng phòng với
ảnh Sư phụ và xem hay không?

Sư phuạ : Khốô ng thềổ , tu thíà pháả i chuyềôn nháố t. Duà  láà  khíá
cốô ng sư cháô n chíánh, láà  khíá cốô ng sư ráố t tốố t, tốô i báả ố chư viạ
náày, hốạ  cuũ ng khốô ng cốá  náă ng lưạ c báà i trưà  nhưũ ng thưá  táà  má
ốái đáạ ố đốá , hốạ  cuũ ng pháả i thíách nghi vớá i chuá ng, chố nềôn
mốôạ t sốố  [ngướà i] trống cốô ng đáũ  máng thềố nhưũ ng thưá  náày.
Đáà nh ráằ ng báả n tháô n hốạ  tu chíánh đáạ ố, nhưng hốạ  khốô ng cốá
cáá ch náà ố, cuũ ng khốô ng quáả n lyá  nốổ i nhưũ ng gíà hốạ  truyềần rá.

Đệ tử: Người trường kỳ công tác trên thuyền thì tu
luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể đạt được hiệu quả như
nhau không?

Sư phuạ : Như nháu. Luyềôạn cốô ng trềôn biềổn cuũ ng như
nháu, luyềôạn cốô ng trềôn sốô ng cuũ ng như nháu.

Đệ tử: Người luyện công ăn cơm phải chăng có thể ăn
cho gần no thôi, có sức là được rồi?

Sư phuạ : ẮĂ n gáầ n nố? ẮĂ n gáầ n nố háy láà  áă n nố. ẮĂ n cớm
thíà cháẳ ng pháả i nềôn áăn nố sáố? Cốà n đềổ  chưà á mốôạ t chuá t láà m
gíà? Nềốu láà  thớà i kyà  khốá  kháăn áă n íát mốôạ t chuá t cuũ ng khốô ng
sáố. Tháô n thềổ  chư viạ cốà n đáng luyềôạn trống thềố  gián Pháá p,
cốà n cáầ n duà ng nhưũ ng thưá  trống thềố  gián Pháá p cung cáố p
dinh dướũ ng, nềốu khốô ng, thíà tháô n thềổ  náày cháẳ ng pháả i xống
rốầ i sáố? Trướá c khi chư viạ đướạ c váôạ t cháố t cáố náă ng lướạ ng
tháy thềố , chư viạ khốô ng áă n cớm cốá  đướạ c khốô ng? Cưá  áă n thốô i
máà  trống táô m khốô ng cháố p trướá c thíà cuũ ng khốô ng váố n đềầ  gíà.

Đệ tử: Học Pháp Luân Đại Pháp có thể nuôi động vật
nhỏ không?
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Sư phuạ : Pháôạ t giá giáả ng ‘báố t sáá t báố t dướũ ng’, cốá  thềổ  Đáạ ố
giá cuũ ng giáả ng như váôạ y. Nhưng Đáạ ố giá cuũ ng cốá  mốôạ t bốôạ
pháôạ n cốá  linh váôạ t, như láà  nuốô i ruà á, nhưng máà , táạ i táầ ng cưạ c
cáố cuũ ng thu náạ p mốôạ t, hái hốôạ  phááp, váôạ y thíà pháả i chốạ n rá
[cốn náà ố] cưạ c kyà  tốố t.  Bớả i  víà  nhưũ ng thưá  náày thuáôạ n thềố
chư viạ luyềôạn cốô ng, khi táầ ng thưá  đềầ  cáố, nốá  ráố t dềẫ  đáắ c linh
khíá, hềẫ  đáắ c đướạ c linh khíá, nốá  cốá  thềổ  khốô ng chuá  trốạ ng táô m
tíánh, láà m chuyềôạn xáố u, thíà sềũ  tháà nh má.

Đệ tử: Hễ đến tối khi con một mình nhắm mắt luyện
công, biết xung quanh rất tĩnh bèn cảm thấy rất sợ hãi?

Sư phuạ : [Tốô i] nốá i vớá i mốạ i ngướà i, Phááp Luáô n Đáạ i Phááp
cuả á chuá ng tá hiềôạn náy táạ i  cáá c táầ ng khốô ng gián nới đáô u
cuũ ng [đướạ c] biềố t đềốn. Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p truyềần trống
xáũ  hốôạ i  ngướà i  thướà ng,  cốá  ráố t  nhiềầu  thưá  lốáạ n  báá t  nháá ố,
nhưũ ng thưá  táạ i cáá c lốáạ i khốô ng gián cuũ ng muốố n xềm mốôạ t
chuá t, chố nềôn chuá ng cốá  híành thuà  kyà  quáá i, kiềổu gíà cuũ ng cốá .
Chư viạ  luyềôạn cốô ng táạ i đốá  nốá  tớá i xềm chư viạ,  chư viạ  bềàn
cáả m tháốy sớạ  háũ i, sớả n cáả  tốá c gááy, nhưng chư viạ háũy nhớá  kyũ
ráằ ng cốá  Phááp tháô n cuả á tốô i ớả  đốá , khốô ng ái háạ i nốổ i chư viạ,
nốá  chíả láà  muốố n xềm mốôạ t chuá t. Víà sáố sớả n tốá c gááy, chíánh láà
phốá  nguyềôn tháầ n cuả á chư viạ nhíàn tháốy rốầ i nềôn cáả m tháốy
sớạ  láắ m, kyà  thưạ c khốô ng hềầ  gíà.

Đệ tử: Thế giới Pháp Luân là như thế nào?
Sư phuạ :  Chư viạ  tưà ng nghề nốá i  cốá  thềố  giớá i  Cưạ c  Láạ c

cháă ng? Thềố  giớá i Pháá p Luáô n cốà n đềạp hớn.
Đệ tử: Nếu biết được quan hệ nghiệp báo trong những

người thân của mình, thì sống với nhau thế nào? Báo trả
thế nào? Báo ân ra sao?

Sư phuạ : Duà  thềố  náà ố thíà chư viạ cuũ ng sềũ  khốô ng biềố t đáô u.
Nhưũ ng  sưạ  tíành  áốy  nới  ngướà i  thướà ng  cuũ ng  khốô ng  chố
phềáp ngướà i kháá c biềố t.  Ngướà i tu luyềôạn viềôn máũ n mớá i cốá
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thềổ  biềố t. Nhưng chư viạ đáũ  khốô ng cốà n cháốp trướá c nhưũ ng
thưá  đốá  nưũ á, ngướà i  náà ố cốá  mềôạnh cuả á ngướà i  đốá ,  háũy tuà y
duyềôn.

Đệ tử: Quan tâm chăm sóc người tàn tật như thế nào?
Sư phuạ : Chuyềôạn nới ngướà i thướà ng chư viạ cốà n tớá i hốả i

tốô i láà m gíà? Chư viạ cháă m sốá c chá mềạ  chư viạ thềố  náà ố cuũ ng
cáầ n hốả i tốô i sáố? Trốô ng cối cốn cáá i rá sáố cuũ ng cáần hốả i tốô i
ư?  Đềầu  láà  cáá c  viềôạ c  nới  ngướà i  thướà ng.  Tốô i  đáôy  láà  đáng
giáả ng Pháá p, [giáả ng] nhưũ ng viềôạ c tu luyềôạn lềôn táầ ng thưá  cáố.
Nhưng ngướà i táà n táôạ t  máà  dềẫ  chiạu quáá , thíà  khốô ng thềổ  tráả
nốổ i nghiềôạp. Đớà i sáu cốá  thềổ  váẫ n cốà n biạ táà n táôạ t.

Đệ tử: Khi cấp trên chỉ thị không đúng thì đối đãi thế
nào?

Sư phuạ : Đáôy đềầu láà  nhưũ ng chuyềôạn nới ngướà i thướà ng.
Láà  ngướà i luyềôạn cốô ng láà m thềố  náà ố, chiềổu thềố yềôu cáầ u cuả á
Pháá p máà  láà m. Báố t kềổ  sưạ  tíành gíà đềầu cốá  thềổ  tốầ n táạ i quán hềôạ
nháô n  duyềôn.  Chư  viạ  cáả m  tháốy  khốô ng  đuá ng,  nhưng  nốá i
khốô ng chưà ng láạ i láà  đuá ng. Hốạ  láà  láũ nh đáạ ố, ngướà i tá báả ố chư
viạ láà m thềố  náà ố thíà  chư viạ háũy láà m chố tốố t. Đướng nhiềôn
báả ố chư viạ sáá t nháôn phốá ng hốả á, báả ố chư viạ láà m viềôạ c xáố u,
thíà chư viạ đướng nhiềôn khốô ng láà m. Váố n đềầ  vềầ  nguyềôn táắ c
láà  khốô ng  đướạ c;  nhưng  tiềôu  chuáổ n  chố  nhưũ ng  váố n  đềầ
nguyềôn táắ c máà  chuá ng tá giáả ng láạ i khốô ng giốố ng nháu.

Đệ  tử:  Người  luyện  công  vô  ý  làm  chuyện  sai  trái,
Pháp thân của Thầy có biết không? Có trừng phạt người
đó không?

Sư phuạ : Đướng nhiềôn sềũ  biềố t. Nềốu chư viạ tu ráố t tốố t,
luá c đốá  sềũ  điềổm hốá á chư viạ, cuũ ng cốá  thềổ  sềũ  hiềôạn thềố  hiềôạn
báá ố, hốáà n tráả  hềố t nghiềôạp dố láà m viềôạ c sái tráá i máà  sinh rá.
Nềốu chư viạ tu khốô ng tốố t cốá  thềổ  khốô ng trưà ng pháạ t chư viạ,
hềẫ  tháốy chư viạ khốô ng đướạ c nưũ á, chư viạ cưá  máũ i kiềổu đốá , thíà

84 Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Trịnh Châu



cuũ ng khốô ng thềổ  khiềốn nốá  cưá  xuáố t hiềôạn hiềôạn thềố  hiềôạn báá ố
[máũ i đướạ c], xuáố t hiềôạn mốôạ t láầ n báá ố [ưá ng] chư viạ mốôạ t láần,
xuáố t hiềôạn mốôạ t láầ n láạ i báá ố [ưá ng] chư viạ mốôạ t láần, như thềố  đềầ
cáố ngốôạ  tíánh cuả á chư viạ sáố đướạ c, cuũ ng khốô ng chố phềáp
láà m váôạ y.

Đệ tử: [Sư phụ] hiển hiện một chút Pháp Luân và Pháp
thân của Ngài cho chúng con có được không?

Sư phuạ : Chư viạ  cốà n muốố n tháốy nhưũ ng gíà?! Đốá  láà  đềổ
ngướà i thướà ng tháốy đướạ c sáố?! Táô m chư viạ  pháá t xuáố t rá
táô m cháốp trướá c báố t háả ố như váôạ y; ngướà i máà  cốá  thềổ  nhíàn
tháốy Pháôạ t đáũ  láà  ngướà i cốá  quáả  viạ rốầ i. [Đáôy] cốá  giốố ng cáô u hốả i
máà  ngướà i luyềôạn cốô ng nềôu rá khốô ng? Đềầu nhíàn tháốy cáả  rốầ i
thíà cuũ ng khốô ng tốầ n táạ i ngốôạ  nưũ á, cuũ ng khốô ng chố phềáp tu
nưũ á,  chư viạ  khốô ng  tu  nốổ i  cốà n  muốố n  huả y  đi  báố nhiềôu
ngướà i như váôạ y sáố?

Đệ tử: Lúc luyện Thần Thông Gia Trì Pháp đôi khi đầu
[lắc] động?

Sư  phuạ :  Khốô ng  đướạ c  đốôạ ng,  chíánh  láà  khốô ng  đướạ c
đốôạ ng, pháả i tháả  lốả ng tưạ  nhiềôn.

Đệ  tử:  Trường  luyện  công  của  chúng  con  thường
thường có khói độc quấn quít do đốt lá cây thì có dừng
luyện công không?

Sư phuạ : Trống cốô ng viềôn quềá t láá  cáôy rốầ i đốố t nốá  đi, cáá i
náày khốô ng áả nh hướả ng chư viạ  luyềôạn cốô ng; nềốu quáả  thưạ c
ngáạ t quáá  thíà chư viạ dưà ng láạ i mốôạ t chuá t hốáăạ c đốổ i chốẫ  kháá c,
nềốu khốô ng thíà tốô i nốá i ráằ ng khốô ng sáố cáả .

Đệ tử: Đồ dùng hàng ngày bị hỏng là tạo nghiệp đồng
thời tổn đức, hay chỉ là tạo nghiệp mà không tổn đức?

Sư phuạ : Thíách Cá Máô u Ni tưà ng giáả ng váạ n váôạ t đềầu cốá
linh, kyà  thưạ c chuá ng tốô i  tháốy táạ i khốô ng gián kháá c báố t kềổ
thưá  gíà đềầu láà  sốố ng. Nềốu khi thiềôn muạ c cuả á chư viạ đáạ t đềốn
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Pháá p nháũ n thốô ng, chư viạ rá ngốáà i, hềẫ  mớả  cưả á chư viạ liềần
tháốy ngáy cáả  đáá , tướà ng đềầu sềũ  nốá i chuyềôạn vớá i chư viạ, cháà ố
hốả i  chư  viạ.  Nhưng  tốô i  báả ố  vớá i  chư  viạ  cáầ n  đềổ  máắ t  tớá i
chuyềôạn lớá n, đướà ng đướà ng chíánh chíánh máà  tu luyềôạn, đưà ng
cháố p trướá c  nhưũ ng chuyềôạn  nhốả  nháăạ t  náày;  cốn ngướà i  cốá
phướng thưá c sinh tốầ n cuả á cốn ngướà i. Mốôạ t ngướà i tu luyềôạn
Đáạ i  Pháá p cháôn chíánh mốôạ t  ngáày cốá  thềổ  tiềôu đi ráố t  nhiềầu
nghiềôạp. Chố nềôn nghiềôạp lưạ c đốố i vớá i ngướà i tu Đáạ i Pháá p máà
nốá i thíà khốô ng đáá ng sớạ  như váôạ y nưũ á.

Đệ tử:  Lúc  đơn thủ xung quán có người  vai  và tay
cùng xung động lên  xuống,  toàn  bộ  thân  thể  đều  xung
động theo?

Sư phuạ : Như váôạ y thíà khốô ng đuá ng. Vái váà  tháô n thềổ  tháả
lốả ng báố t đốôạ ng.

Đệ tử: Trong nhà có người luyện công phụ thể, khuyên
anh ấy, anh ấy không nghe thì làm thế nào?

Sư phuạ :  Tuà y kyà  tưạ  nhiềôn,  chư viạ  muốố n láà m chuả  tư
tướả ng cuả á ái đốá  thíà cuũ ng khốô ng thềổ  láà m chuả  đướạ c, chíả cốá
thềổ  khuyềốn thiềôạn. Chíả cốá  thềổ  khuyềốn thiềôạn, khốô ng nghề thíà
thốô i.  Sư phuạ  sềũ  thánh lyá  hốáà n cáảnh chố đềôạ  tưả  cháô n tu.
Khốô ng đềổ  hốạ  máng nhưũ ng thưá  lốáạ n báá t nháá ố váà ố nháà .

Đệ tử: Biếu tặng [quà] hữu nghị [nên đối đãi ra sao]?
Sư phuạ : Biềốu táăạ ng hưũ u nghiạ  cáá i đốá  khốô ng hềầ  gíà,  hái

ngướà i [quán hềôạ ] tốố t táăạ ng chư viạ íát đốầ  mốôạ t cáá ch tưạ  nguyềôạn,
váôạ y thíà cốá  hềầ  gíà đáô u.

Đệ tử:  Trong tâm không nhẫn được mà mắng chửi
người, [hoặc] mắng chửi mình cũng mất đức sao?

Sư phuạ : Chư viạ máắng chưả i báả n tháô n thíà máố t đưá c chố
ái, máố t đưá c chố báả n tháô n chư viạ ư? Nhưng láà  ngướà i luyềôạn
cốô ng chư viạ  khốô ng đướạ c  máắ ng chưả i  ngướà i,  [máà ]  máắ ng
chưả i báả n tháô n chư viạ cuũ ng láà  chư viạ đáũ  nốổ i giáôạ n rốầ i, váôạ y
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nghíũá láà  chư viạ chưá nháẫ n đướạ c, pháả i váôạ y khốô ng? Chuá ng
tá giáảng Nháẫn,  vớá i  trềả  nhốả ,  vớá i  cốn cáá i  cuả á  míành cuũ ng
khốô ng nềôn tuà y yá  đáá nh máắng. Chư viạ quáả n cốn cáá i láà  viềôạ c
chíánh đáá ng,  trềả  nhốả  khốô ng giáá ố  duạ c  cuũ ng khốô ng đướạ c,
pháả i  giáá ố  duạ c  [chuá ng].  Giáá ố  duạ c  láà  váố n  đềầ  vềầ  phướng
phááp, nhưng chư viạ  víà  quáả n cốn cáá i máà  khiềốn míành tưá c
khốô ng  chiạu  nốổ i,  váôạ y  đáô u  cốá  đướạ c?  Quáả n  cốn  cáá i  cuũ ng
khốô ng đướạ c nốổ i giáôạ n, chư viạ khốô ng đướạ c thưạ c sưạ  nốổ i giáôạ n.

Đệ tử: Trẻ nhỏ 5, 6 tuổi luyện công cùng con, nhưng
nó không biết Pháp cũng có thể tu lên hay không?

Sư phuạ : Váôạ y thíà giáả ng chố trềả  nhốả  láà m ngướà i tốố t thềố
náà ố, tưạ á như kềổ  chuyềôạn, nốá i Sư phuạ  giáảng thềố  náày thềố  náày
láà  đướạ c. Tốô i nốá i vớá i chư viạ náày, chuá ng tá cốá  trềả  ềm trống
hốôạ i trướà ng náày nghề láạ i ráố t hiềổu, chư viạ đưà ng tướả ng ráằ ng
chuá ng nghề khốô ng báằ ng chư viạ.

Đệ tử: Người tu luyện chúng ta còn có thể thu lượm
những thứ trong sách Phật giáo, Đạo giáo không?

Sư phuạ : Tuyềôạ t đốố i khốô ng đướạ c phềáp, tuyềôạ t đốố i khốô ng
đướạ c phềáp! Đốá  cháẳng pháả i lốáạ n cáả  lềôn rốầ i sáố? Sốáá n mốô n
rốầ i  háy sáố? Pháả i  ‘báố t  nhiạ  phááp mốô n’ máà .  Đướng nhiềôn
chư viạ [cốá  lềũ  láà ] nốá i ráằ ng chư viạ khốô ng luyềôạn Pháá p Luáô n
Đáạ i  Phááp, ráằ ng [tốô i] duà ng Pháá p náày cuả á Phááp Luáô n Đáạ i
Pháá p đềổ  chíả đáạ ố tốô i luyềôạn cốô ng kháá c; đướng nhiềôn Phááp
náày tốô i giáả ng rá đốố i vớá i táố t cáả  cáá c cốô ng [phááp] đềầu cốá  táá c
duạ ng chíả đáạ ố, đềầu pháả i chuá  trốạ ng táô m tíánh máà  tu luyềôạn.

Đệ tử: Sau khi học tập Lý của Pháp Luân Đại Pháp nên
sống với tâm thái như thế nào?

Sư phuạ : Cáá c lốáạ i hốáạ t đốôạ ng váă n thềổ , nhưũ ng viềôạ c [kiá]
nới ngướà i thướà ng chư viạ muốố n thám giá thíà chư viạ thám
giá, khốô ng áả nh hướả ng tớá i  cốô ng. Thuáôạ n thềố viềôạ c chư viạ
luyềôạn cốô ng khốô ng ngưà ng tháô m nháôạ p, nhưũ ng viềôạ c kiá chư
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viạ đềầu sềũ  tưạ  míành xềm nhềạ , bớả i víà khi tu tớá i táầ ng cáàng cáố
thíà  nhưũ ng thưá  kiá cuũ ng láà  cháốp trướá c.  Nhưng hiềôạn náy
chuá ng tốô i khốô ng thềổ  báả ố chư viạ ngáy láôạ p tưá c đềầu buốô ng
bốả  hềố t, đềầu buốô ng bốả  hềố t thíà  hốô m náy chư viạ đáũ  láà  Pháôạ t
rốầ i,  hiềôạn  giớà  chư viạ  cuũ ng buốô ng khốô ng nốổ i.  Cốn ngướà i,
chíánh láà  víà  cốá  ‘tíành’,  mớá i  cốá  nhưũ ng sớả  thíách cuả á  ngướà i
thướà ng.

Đệ  tử:  Khi  luyện  công  đồng  thời  trong  nhạc  Pháp
Luân Đại Pháp con nghe thấy tiếng chuông vàng mang
tiết tấu, đây là gì? Là phó ý thức đang khởi tác dụng phải
không?

Sư phuạ :  Khốô ng pháả i.  Chíánh láà  áô m thánh cuả á khốô ng
gián kháá c, cốá  ráố t nhiềầu, khốô ng cáầ n đềổ  yá  chuá ng.

Đệ tử: Khi luyện công thêm vào quán tưởng có được
không? Hoặc dựa vào nhất mạch đới bách mạch để hỗ trợ
nhập tĩnh?

Sư phuạ :  Khốô ng cốá  yá  niềôạm,  chuá ng tá  láà  trưạ c  tiềốp  tu
luyềôạn  táạ i  cáố  táầ ng,  gáắ ng  hềố t  mưá c  buốô ng  bốả  hềố t  tháảy
nhưũ ng yá  niềôạm hưũ u vi. Chư viạ cốà n muốố n thềôm váà ố nhưũ ng
gíà?  Lốáạ n lềôn máà ;  cuũ ng khốô ng thềổ  chố phềáp chư viạ  láà m
lốáạ n bốôạ  cáá c thưá  náày cuả á chuá ng tốô i. Nềốu chư viạ thềôm váà ố,
Pháá p Luáô n sềũ  biềốn dáạ ng. Chuá ng tá giáả ng báá ch máạ ch đốầ ng
thớà i thốô ng, khốô ng láà m cáá i gíà láà  nháố t máạ ch đớá i báá ch máạ ch.

Đệ tử: Nếu mục đích tu luyện của một người thế gian
chỉ là để bản thân làm Giác Giả chứ không quan tâm tới
người khác, thì đó là người như thế nào?

Sư phuạ : Pháôạ t cốá  thềổ  đốôạ  nháô n, nhưng Pháôạ t khốô ng pháả i
víà đềổ  đốôạ  nháô n máà  sinh rá; chư viạ tướả ng Pháôạ t nềôn pháả i đốôạ
chư viạ sáố? Đáạ t đướạ c giáả i thốáá t tưạ  tháô n, Lá Háá n chíánh láà
tu tháà nh như váôạ y. Giáả  duạ  chư viạ muốố n cốá  cáá i nguyềôạn vốạ ng
phốổ  đốôạ  chuá ng sinh náày, váôạ y thíà chư viạ cáầ n tiềốp tuạ c tu lềôn,
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chư viạ đáạ t tớá i táầ ng thưá  đốá  rốầ i, chư viạ mớá i cốá  thềổ  chưá ng
ngốôạ  viềôạ c đốôạ  hốá á thềố  nháôn. Nốá i  đềốn ‘đốôạ  hốá á’,  đốôạ  hốá á thềố
náà ố? Chư viạ  cuũ ng chíả  cốá  thềổ  giốố ng như tốô i  đi giáả ng thềố
náày, đi láà m thềố  náày. Nốá i [tá] tiềôu đi náạ n cuả á ái đốá  thíà đưá
cáá c viạ [đốá ] lềôn, đềốn luá c đốá  chư viạ sềũ  biềố t, ráằ ng chưá đớạ i
chư viạ đưá hốạ  lềôn, thíà chư viạ đáũ  rớá t xuốố ng rốầ i; láà  tuyềôạ t đốố i
khốô ng chố phềáp. Ngốáà i rá cuũ ng đưà ng nốá i tu luyềôạn láà  pháả i
quán táô m tớá i ngướà i kháá c, [đốá ] đềầu láà  cháố p trướá c.

Đệ tử: Thầy ra nước ngoài giảng bài cho người nước
ngoài thì có cài Pháp Luân không?

Sư phuạ : Cháô n tu thíà ái cuũ ng đướạ c cáà i. Đáạ i Phááp láà  cuả á
vuũ  truạ ,  nhưũ ng ngướà i hưũ u duyềôn cáá c nướá c trềôn tốáà n thềố
giớá i đềầu cốá  thềổ  hốạ c đềầu cốá  thềổ  đáắ c.

Đệ tử: Bác sỹ Trung Y có thể dùng châm cứu để chữa
bệnh không?

Sư phuạ : Đướng nhiềôn láà  cốá  thềổ , đốá  láà  cốô ng viềôạ c trống
ngướà i thướà ng.

Đệ tử: Phàm là những người tham dự lớp học Ngài
đều cài Pháp Luân cho có phải không?

Sư phuạ : Khốô ng pháả i. Tốô i biềố t nhưũ ng ngướà i hốạ c táôạ p táạ i
đáôy, cốá  nhưũ ng ngướà i cáá  biềôạ t hốạ  khốô ng tin, cốà n cốá  ngướà i
ốô m giưũ  tháá i đốôạ  hốáà i nghi. Cốà n cốá  ngướà i nghề thíà tháốy ráố t
háy, nhưng cuốố i cuà ng hốạ  váẫ n khốô ng thềổ  luyềôạn.

Đệ tử: Pháp Luân bị Pháp thân của Thầy thu hồi về
sau đó lại lần nữa chiểu theo yêu cầu của Thầy mà làm, thì
[Ngài] còn cấp Pháp Luân không?

Sư phuạ : Thềố  thíà thưạ c sưạ  háạ  quyềố t táô m máà  láà m, chíánh
láà  giốố ng như ngướà i chưá tưà ng hốạ c cốô ng máà  báắ t đáầ u hốạ c
tưà  đáầ u.
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Đệ tử: Học viên Pháp Luân Đại Pháp nói có thể mượn
Pháp Luân của Ngài điều trị bệnh cho học viên? Nói có thể
khám bệnh cho Ngài?

Sư phuạ : Đốá  láà  má táô m đáạ i khớả i, nháố t quyềố t khốô ng mốôạ t
ái tin hốạ ! Hềẫ  láà  nốá i  như váôạ y thíà  khốô ng pháả i đềôạ  tưả  Pháá p
Luáô n  Đáạ i  Phááp  cuả á  tốô i,  pháá  hốáạ i  Đáạ i  Phááp  mốôạ t  cáá ch
nghiềôm trốạ ng. Tốô i lớá n chưà ng náày rốầ i cốà n chưá biềố t bềôạnh
láà  gíà? Ngướà i kháá m bềôạnh chố tốô i cáá c viạ cuũ ng pháả i [cốá  kháả
náă ng] tiềốn váà ố đướạ c trướà ng cuả á tốô i.

Đệ tử: Nên lý giải thế nào về ‘vô vi’?
Sư phuạ : Chíánh láà  giưũ  vưũ ng táô m tíánh khốô ng đướạ c láà m

bưà á  nhưũ ng viềôạ c  ‘hưũ u  vi’,  nhưng tháốy  nhưũ ng viềôạ c  [kiềổu
như] sáá t nháôn phốá ng hốả á thíà váẫ n pháả i quáả n, đốá  láà  váố n đềầ
táô m tíánh.

Đệ tử: Con ở trường luyện công dường như có người
nói chuyện với con, [và] con cũng nói chuyện với người ấy
[trực tiếp] từ tâm của mình?

Sư phuạ : Tốô i chíánh láà  giáảng ráằ ng [ngướà i] khái mớả  mốôạ t
pháầ n cốô ng thíà tu luyềôạn cuũ ng khốô ng dềẫ  tu, chíánh láà  nguyềôn
nháô n náày. Hốạ  hềẫ  nghề tháốy ngướà i tá nốá i chuyềôạn vớá i hốạ ,
nhíàn tháốy gíà đốá , hốạ  liềần khốô ng giưũ  vưũ ng nốổ i báả n tháô n, hốạ
báắ t đáầ u cáố hưá ng lềôn, hốạ  liềần giáố tiềốp vớá i chuá ng, nhưng
hốạ  khốô ng biềố t đốá  láà  má háy khốô ng. Viạ đốá  khốô ng láà  má thíà
cuũ ng khốô ng pháả i láà  Giáá c Giáả  tu luyềôạn chíánh Phááp. Duà  chố
viạ áốy láà  đềốn tưà  thiềôn thướạ ng khốô ng pháả i láà  táà , viạ áốy cuũ ng
khốô ng  đáắ c  chíánh  quáả ,  nềốu  khốô ng  đáũ  khốô ng  cán  nhiềẫu
ngướà i tu chíánh Phááp. Chư viạ thưả  nghíũ xềm, khi chư viạ tiềốp
nháôạ n thưá  cuả á hốạ , chư viạ cốà n cốá  thềổ  tu luyềôạn nưũ á cháă ng?
Nhưũ ng gíà  cuả á  chư viạ  cốá  biạ  lốáạ n  háy khốô ng?  Táô m cháốp
trướá c cuả á chư viạ cháẳng pháả i đáũ  lốôạ  rá láà  gíà? Ngướà i đáũ  xuáố t
cốô ng náă ng cuũ ng khốô ng dềẫ  giưũ  vưũ ng, khái cốô ng rốầ i  cuũ ng
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khốô ng dềẫ  tu; chíánh láà  nguyềôn nháô n náày, khốá  láắ m tháy! Nốá i
cốá  báố nhiềôu ngướà i cốá  thềổ  tu luyềôạn xuáố t lái, tốô i đáng nhíàn
xềm, thiềôn thướạ ng cuũ ng đáng nhíàn.
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Giải đáp thắc mắc tại
giảng Pháp ở Tế Nam

Lý Hồng Chí

Đệ tử: Khi luyện công [trong đầu] chợt lóe lên lời mắng
chửi người khác là chuyện gì?

Sư  phuạ :  Chíánh  láà  [víà]  chư  viạ  cốá  mốôạ t  nguyềôn  tháầ n
khốô ng tốố t  hốáăạ c  dố nghiềôạp  tư  tướả ng  khớả i  táá c  duạ ng.  Cốá
ngướà i cốà n cốá  thềổ  cốá  phuạ  thềổ . Pháà m láà  luyềôạn láẫ n vớá i cốô ng
phááp kháá c thíà  sềũ  như váôạ y.  Chuá ng tá khốô ng trốôạ n láẫ n váà ố
luyềôạn;  luyềôạn  Pháá p  Luáô n  Đáạ i  Pháá p  mốôạ t  cáá ch thuáầ n  tiạnh
khốô ng cốá  phuạ  thềổ ; [trướà ng hớạ p trềôn] háầ u hềố t láà  táá c duạ ng
cuả á nghiềôạp tư tướả ng.

Đệ tử: Bản thân việc tu luyện khắc khổ là một loại
chấp trước phải không?

Sư phuạ : Tu luyềôạn khốô ng pháả i láà  cháốp trướá c, tu luyềôạn
láà  pháả n bốổ n quy cháô n, quáy vềầ  báả n tíánh cốn ngướà i, đốá  láà
báả n tíánh cuả á chư viạ, chố nềôn nốá  khốô ng pháả i láà  cháố p trướá c.
Nhưng nềốu chư viạ cưá  máũ i nốá i ớả  miềôạng, nốá i ráằ ng tốô i chíánh
láà  muốố n  tu  tháà nh  Pháôạ t,  hốô m náy tốô i  đềầ  cáố  đướạ c  báố
nhiềôu, khi náà ố tốô i  cốá  thềổ  tháà nh Pháôạ t,  thíà  chư viạ  láà  cháố p
trướá c. Hưũ u táô m luyềôạn cốô ng, vốô  táô m đáắ c cốô ng, chư viạ chíả
quán táô m đềốn tu, cốá  nguyềôạn vốạ ng như váôạ y láà  đướạ c rốầ i.

Đệ tử:  Người  chưa tham gia lớp học mà học luyện
Pháp Luân Đại Pháp, thì Pháp thân của Thầy có tịnh hóa
thân thể họ thành nãi bạch thể và đắc được khí cơ không?
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Sư phuạ : Ngướà i khốô ng thám giá lớá p hốạ c hốạ  khốô ng láà
hốạ c viềôn cuả á chuá ng tốô i  thíà  tốô i  quáả n hốạ  láà m gíà  đáôy? Tuà y
tiềôạn quáả n ngướà i  thướà ng [sáố], [váôạ y] tốô i  cáà i  cáá i  náày chố
nhưũ ng ngướà i trềôn tốáà n Trung Quốố c cốá  đướạ c khốô ng? Tưạ
míành hốạ c cốô ng, chiềổu thềố sáá ch máà  hốạ c, chiềổu thềố báă ng
tiềống máà  hốạ c,  thíà  cốá  thềổ  đáắ c  đướạ c  khốô ng? Tốô i  báả ố mốạ i
ngướà i  náày,  tướng lái  híành thưá c  hốạ c  cốô ng chíánh láà  híành
thưá c áốy. Bớả i víà  chư viạ  cốá  Pháá p tháô n cuả á tốô i quáả n; trống
sáá ch cuả á tốô i  cốá  Phááp tháô n; trống báă ng híành, báă ng tiềống
cuả á tốô i  đềầu cốá ;  tháôạ t  sưạ  cốá  thềổ  láà m thềố tiềôu chuáổn cuả á
ngướà i  luyềôạn cốô ng,  thíà  hốạ  cuũ ng cốá  thềổ  đáắ c đướạ c.  Nhưng
nháố t điạnh pháả i tháôạ t sưạ  chiềổu thềố tiềôu chuáổ n ngướà i luyềôạn
cốô ng máà  tu luyềôạn thíà  mớá i cốá  thềổ  đáắ c đướạ c. Nốá i ráằ ng tốô i
chíả muốố n rềàn luyềôạn tháô n thềổ  khốô ng muốố n tu lềôn cáố thíà sềũ
khốô ng đáắ c đướạ c.

Đệ tử: Con là học viên mới luyện được gần một tháng,
[con] phát hiện không có nước miếng khi chống lưỡi vào
hàm trên sẽ khó khăn, xin Thầy chỉ bảo?

Sư phuạ : Khốô ng nốá i ráằ ng đáũ  luyềôạn cốô ng rốầ i, thíà thưá  gíà
chư viạ cuũ ng cáả i biềốn ngáy láôạ p tưá c. Táô m tíánh cuả á chư viạ thềố
náà ố  đáôy?  Chư viạ  muốố n  đáạ t  đướạ c  tráạ ng  tháá i  cuả á  ngướà i
luyềôạn cốô ng chư viạ  cáần pháả i cáả i biềốn chíánh míành, tưà  táô m
tíánh máà  cáả i biềốn. Cốá  ngướà i nốá i tốô i đáũ  luyềôạn Pháá p Luáôn Đáạ i
Pháá p rốầ i, sáố bềôạnh cuả á tốô i váẫ n khốô ng khốả i? Chư viạ ớả  nới
ngướà i thướà ng chư viạ váẫ n láà  ngướà i thướà ng, chư viạ luyềôạn
luyềôạn đốôạ ng táá c náày liềần muốố n khốả i [bềôạnh], như váôạ y đáô u
cốá  đướạ c? Muạ c đíách khốô ng đuá ng, thíà hiềôạu quáả  cuũ ng khốô ng
như váôạ y.

Đệ tử: Luyện công thêm vào ý niệm, thì Pháp Luân sẽ
biến dạng chăng?

Sư phuạ :  Thềôm váà ố  yá  niềôạm cuả á  cốô ng pháá p  kháá c  thíà
Pháá p Luáô n sềũ  biềốn dáạ ng. Cốà n như nốá i suy nghíũ  lốáạ n báá t
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nháá ố cuả á báả n tháô n chư viạ [vốố n] thuốôạ c vềầ  táô m cháố p trướá c
cuả á ngướà i thướà ng, váôạ y thíà  khốô ng biềốn dáạ ng. Hềẫ  láà  thềôm
váà ố tíán tưá c trống cốô ng phááp kháá c, khốô ng chíả đốôạ ng táá c táy
cuả á chư viạ,  [máà ] trống tư tướả ng chư viạ  thềôm váà ố lốáạ i yá
niềôạm dáẫ n đáạ ố náày, hốô  háốp gíà đốá , hốáăạ c cáá ch nghíũ cuả á cốô ng
phááp náày nốạ , thíà đềầu sềũ  biềốn dáạ ng. Bớả i víà tu luyềôạn chíánh láà
mốôạ t váố n đềầ  nghiềôm tuá c, nháố t điạnh pháả i tu luyềôạn chuyềôn
nháố t.

Đệ tử:  Lão hòa thượng viên tịch  cả nghìn năm mà
nhục thân bất hoại, phải chăng đã được vật chất cao năng
lượng chuyển hóa?

Sư  phuạ :  Trềôn  thưạ c  tềố  đáũ  đướạ c  váôạ t  cháố t  cáố  náăng
lướạ ng chuyềổn hốá á rốầ i. Víà  trống Pháôạ t giáá ố giáả ng niềố t báà n
khốô ng  giáả ng  máng  thềố  tháô n  thềổ ,  nềôn  tháô n  thềổ  đốá  hốạ
khốô ng cáầ n nưũ á.  Nềốu hốạ  cáầ n,  thíà  tháô n thềổ  áốy  cuả á  hốạ  đáũ
đướạ c váôạ t  cháố t cáố náă ng lướạ ng chuyềổn hốá á rốầ i.  Như nuá i
Cưả u Hốá Sớn cốá  bá viạ hốà á thướạ ng, tháô n thềổ  đềầu láà  tháô n
thềổ  nhuạ c tháô n máốy tráă m náă m, trềôn nghíàn náă m báố t  hốáạ i
chíánh láà  víà  tháô n thềổ  cuả á hốạ  đáũ  hốáà n tốáà n đướạ c váôạ t cháố t
cáố náă ng lướạ ng tháy thềố , chuá ng đáũ  khốô ng cốà n láà  tháô n thềổ
ngướà i thướà ng nưũ á, nềôn chuá ng báố t hốáạ i.

Đệ tử: Công pháp có thể luyện xuất ra nguyên anh có
phải đều là chính Pháp?

Sư  phuạ :  Khốô ng  nháố t  điạnh  láà  váôạ y.  Cốá  [cáá i]  luá c  đáầ u
khốô ng láà  táà  phááp, bán đáầ u cốà n kháá  tốố t, khốô ng tu táô m tíánh
tớá i  sáu  náày  liềần  biềốn  tháà nh  táà ,  khốô ng  chưà ng  sáu  náày
nguyềôn ánh cuả á nốá  sềũ  biạ hốá á máố t, khốô ng hốá á máố t thíà cuũ ng
sềũ  ráố t táà  áá c. Khốô ng thềổ  dưạ á váà ố híành thưá c xuáố t cốô ng máà
xềá t,  xuáố t rá đướạ c nhưũ ng thưá  gíà  thíà  cuũ ng khốô ng thềổ  dưạ á
váà ố đốá  máà  xềá t đướạ c. Cốô ng phááp náà ố thíà cuũ ng đềầu pháả i tu
luyềôạn táô m tíánh.
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Đệ tử: Pháp Luân tại  vị trí  bụng dưới có thể mang
theo tới đời sau không?

Sư phuạ : Chuá ng tá cuũ ng khốô ng giáả ng cáá i gíà đớà i sáu háy
khốô ng  đớà i  sáu.  Chuá ng  tá  yềôu  cáầ u  trống  xáũ  hốôạ i  ngướà i
thướà ng đáạ t đướạ c muạ c đíách khái cốô ng khái ngốôạ .  Tốô i  báả ố
chư  viạ  náày,  đềốn  táầ ng  thưá  ráố t  cáố  váẫ n  cốá  thềổ  tu  luyềôạn;
nhưng ngướà i thướà ng bíành thướà ng sáu khi tu luyềôạn đềốn
mốôạ t  táầ ng thưá  nháố t  điạnh váà  xuáố t  cốô ng thíà  liềần dưà ng láạ i;
chư viạ  luyềôạn  tiềốp nốá  cuũ ng khốô ng táă ng,  chíả  cáố ngáầ n áốy.
Nhưng trống nhưũ ng tíành huốố ng cưạ c kyà  đáăạ c thuà , cuũ ng cốá
diềẫn luyềôạn  táă ng trướả ng cốô ng trống khốô ng gián náà ố đốá ;
tướng lái chư viạ tu luyềôạn rá Phááp Luáô n cuả á báả n tháô n míành
thíà víũnh viềẫn khớả i táá c duạ ng, víũnh viềẫn máng thềố.

Đệ tử: Thầy thường nhắc tới hai chữ ‘chân tu’, trong
khi giảng bài cũng nhắc tới ‘đệ tử chân tu’, xin Thầy giải
thích?

Sư phuạ : Cháô n tu chíánh láà  chư viạ  cháô n chíánh máà  tu.
Chíánh láà  yá  nghíũá náày.

Đệ tử: Tam hoa tụ đỉnh trên đầu chỉ có hai đóa hoa thì
là chuyện gì?

Sư phuạ : Váôạ y khốô ng pháả i tám hốá tuạ  đíảnh. Cốô ng áốy, cáá c
lốáạ i tráạ ng tháá i xuáố t rá quáả  thưạ c quáá  nhiềầu rốầ i, quáá  nhiềầu
rốầ i. Cốn đướà ng tốô i đi quá, thớà i kyà  đáầ u hốáăạ c táạ i táầ ng thưá
ráố t nốô ng, thíà cốô ng cốá  híành thưá c biềốn hốá á háà ng nghíàn háàng
váạ n kiềổu, nhớá  khốô ng xuềổ ,  tốô i  cuũ ng khốô ng đi nhớá  chuá ng.
Báả n  tháô n  mốẫ i  tưà ng táầ ng thưá  cốá  biềốn hốá á  cuả á  tháô n  thềổ
cuũ ng kháá c nháu.

Đệ tử:  Hình tượng sinh ra  tại  phần dưới  của bụng
dưới là nguyên anh, còn hình tượng chỗ ngực này là ai?

Sư phuạ : Chư viạ đáũ  luyềôạn thưá  náà ố kháá c rốầ i. Ngướà i tu
luyềôạn khi cháô n chíánh tu luyềôạn thíà thưá  gíà cuũ ng đềầu buốô ng
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bốả ,  Phááp tháô n cuả á  tốô i  sềũ  xưả  lyá  hềố t  giuá p chư viạ.  Đướng
nhiềôn chuá ng tá đốô i khi ngướà i tá xuáố t cốô ng, thíà trềôn bềầ  máăạ t
biềổu bíà sềũ  xuáố t hiềôạn mốôạ t sốố  híành tướạ ng cuả á Pháôạ t, sềũ  xuáố t
hiềôạn ráố t nhiềầu, hốạ  cốà n đốôạ ng đáôạ y nưũ á, víà hốạ  láà  tốầ n táạ i váôạ t
cháố t, biềố t nốá i chuyềôạn, biềố t di đốôạ ng, đướng nhiềôn đốá  đềầu
thuốôạ c vềầ  [tráạ ng tháá i] chíánh thướà ng.

Đệ tử: Giả dụ có người muốn trộm tài vật trên thân
học viên hoặc gây  tổn hại  [cho họ],  thì  Pháp Luân Đại
Pháp có thể phát huy tác dụng hay không?

Sư phuạ : Tốô i nốá i vớá i chư viạ ráằ ng váạ n sưạ  đềầu cốá  nháôn
duyềôn. Chư viạ máố t tiềần, Phááp Luáô n máăạ c kềôạ , ráố t cốá  thềổ  láà  cốá
nguyềôn nháôn. ‘Duà ng Phááp Luáô n đềổ  triạ kềả  trốôạ m táà i váôạ t cuả á
chư viạ’ cốá  pháả i chư viạ cốá  cáá i táô m náày khốô ng? Váôạ y đáô u cốá
đướạ c? Khốô ng chưà ng nhưũ ng thưá  đốá  láà  nớạ  ngướà i  tá,  báả n
tháô n míành tháốy khốá  chiạu liềần muốố n duà ng Phááp Luáô n đáá nh
ngướà i kháá c, thềố  sáố đướạ c? [Nềốu thềố ] cháẳ ng pháả i tốô i dáạy táà
phááp sáố? Đưà ng nghíũ  máũ i  nhưũ ng chuyềôạn  náày.  Ngướà i  tu
luyềôạn cốá  Pháá p tháô n cuả á tốô i quáả n chư viạ, [khi náà ố] cáần báả ố
hốôạ  thíà hốạ  sềũ  báả ố hốôạ  chư viạ.

Đệ tử: Nhìn nhận như thế nào về kinh Phật?
Sư phuạ : Kinh Pháôạ t cháô n chíánh, kinh dố Thíách Cá Máô u

Ni giáảng, thíà tốô i thưà á nháôạ n. Nhưng Pháôạ t Thíách Cá Máô u Ni
nốá i, táố t cáả  nhưũ ng gíà trống kinh sáá ch, nhưũ ng điềầu thưạ c sưạ
cuả á ÔÔ ng thíà khốô ng đềốn mướà i pháầ n tráă m.

Đệ tử: Con xuống một lăng mộ cổ tại điểm du lịch xem
ngắm một chút,  xin hỏi,  đi  xem lăng mộ có ảnh hưởng
Pháp Luân Đại Pháp không?

Sư phuạ : Khốô ng áảnh hướả ng. Nhưng cốố  gáắ ng bớá t đềốn
nhưũ ng nới đốá . Nhưũ ng thưá  náày áô m khíá quáá  náăạ ng. Ngốáà i rá,
nốá i thềố  náà ố nhíả, nhưũ ng nới khốô ng sáạ ch sềũ  chuá ng tá đềầu
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khốô ng muốố n tớá i, nhưũ ng thưá  lốáạ n báá t nháá ố ráố t láà  khốô ng
tốố t. Đốá  chíánh láà  ngốô i mốôạ  máà !

Đệ tử: Trong mơ có một con rắn chui vào quần áo con
đã bóp chết nó, là Thầy an bài khảo nghiệm tâm tính của
con phải không?

Sư phuạ : Nhưũ ng thưá  náày chui váà ố máà  xưả  chềố t láà  đuá ng
rốầ i. Nhưũ ng thưá  xáố u náày chíánh láà  muốố n phuạ  thềổ , đốá  chíánh
láà  má. Xáũ  hốôạ i nháô n lốáạ i pháá t triềổn tớá i ngáày náy đềổ  chuá ng
cán nhiềẫu quáả  thưạ c láà  quáá  ghềô  gớá m rốầ i, giớá i khíá cốô ng đềổ
nốá  láà m lốáạ n  quáả  thưạ c  tớá i  mưá c  khốô ng cháốp  nháôạ n  đướạ c
nưũ á.  Trống  chuà á  cuũ ng  như  váôạ y  đềầu  láà  nhưũ ng  thưá  náày
đáng láà m lốáạ n.

Đệ tử: Thế giới Pháp Luân vốn đã có [từ trước] hay là
mới?

Sư phuạ : Vốố n đáũ  cốá  [tưà  trướá c]. Chư viạ  suy nghíũ  viềổn
vốô ng quáá  rốầ i.

Đệ tử: Không dùng khí công để khám bệnh, mà dùng
những biện pháp như xoa bóp, châm cứu? Ngoài sách khí
công ra, thì những sách như «Sơn Hải Kinh», «Hoàng Đế
Nội Kinh» có thể đọc không?

Sư phuạ : Chư viạ váẫ n chưá buốô ng đướạ c nhưũ ng táô m náày,
chư viạ  đốạ c  muạ c  đíách láà  gíà?  Nhưũ ng sáá ch kiá đềầu  khốô ng
pháả i  sáá ch tu luyềôạn Đáạ i  Pháá p,  chư viạ  đốạ c  chuá ng láà m gíà?
Chư viạ muốố n đáắ c đướạ c nhưũ ng gíà tưà  trống đốá  cháă ng? Nềốu
khốô ng thíà chư viạ đốạ c chuá ng láà m chi? Nềốu chư viạ thưạ c sưạ
chố ráằ ng cáô u kiá láà  đuá ng, thíà chư viạ đáũ  tiềốp thu rốầ i, cốô ng
cuả á chư viạ  sềũ  biạ  lốáạ n. Táạ i sáố trống Pháôạ t giáá ố, Đáạ ố giáá ố
trướá c kiá khốô ng chố phềáp tiềốp xuá c báố t kyà  sáá ch náà ố kháá c
ngốáà i kinh sáá ch [cuả á hốạ ], chíánh láà  sớạ  nhưũ ng thưá  cuả á hốạ  biạ
lốáạ n. [Muốố n] đáả m báả ố chư viạ thưạ c tu thíà pháả i nghiềôm tuá c
đốố i đáũ i váố n đềầ  náày, giáả i quyềố t váố n đềầ  cáă n báả n cuả á chư viạ;
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láà m sáố chư viạ cốá  thềổ  khốô ng nghiềôm tuá c chưá , lềũ  náà ố chư viạ
cốá  thềổ  khốô ng buốô ng bốả  nốổ i cáá i táô m áốy; tốô i chíả láà  giáả ng đáạ ố
lyá  náày.  [Nềốu]  khốô ng  muốố n  tu  luyềôạn  chíả  muốố n  đáà ố  sáô u
nghiềôn cưá u nhưũ ng thưá  kiá, thíà  tuà y chư viạ đốạ c, tốô i khốô ng
pháả i  khốô ng chố ngướà i  thướà ng đốạ c.  Cốà n nốá i  cốá  thềổ  xốá
bốá p  hốáăạ c  cháô m cưá u  háy khốô ng,  [nềốu]  chư viạ  láà  báá c  syũ
Trung Y, thíà  chư viạ  kháá m [bềôạnh] cuũ ng đướạ c, khốô ng sáố.
[Nềốu] chư viạ  khốô ng pháả i  láà  báá c  syũ  váà  chư viạ  luyềôạn  Đáạ i
Pháá p, máà  láạ i muốố n kháá m bềôạnh chố ngướà i tá, thíà  tốô i  nốá i
ráằ ng chư viạ háũy buốô ng bốả  táô m cháố p trướá c đốá  đi.

Đệ tử: Học viên Pháp Luân Đại Pháp ngoài Thầy ra
còn có thượng sư khác hay không.

Sư phuạ : Trống hốạ c viềôn Phááp Luáôn Đáạ i Pháá p khốô ng
cốá  báố t kyà  ái đướạ c xưng láà  Tháầy; đềầu láà  hốạ c viềôn, đềầu láà  đềôạ
tưả . Mốạ i ngướà i đềầu đáng hốạ c, đềầu đáng tu. Tướng lái sáu
khi  khái  cốô ng khái  ngốôạ ,  chíả  cốá  thềổ  duà ng cáá ch xưng hốô
trống táầ ng thưá  đốá  cuả á Pháôạ t giá đềổ  xưng hốô . Pháá p Luáô n Đáạ i
Pháá p cuũ ng khốô ng cốá  thướạ ng sư náà ố kháá c.

Đệ tử: Mẹ thực sự của chúng con là ai, bà ấy là mẹ
chung của chúng ta phải không?

Sư phuạ :  Láạ i  nghíũ  viềổn vốô ng; chư viạ  sáố cốá  thềổ  đáà m
luáôạ n ngáng háà ng vớá i tốô i?! Sinh mềôạnh cốá  hái lốáạ i híành thưá c
[nguốầ n gốố c] nguyềôn lái, mốôạ t lốáạ i láà  sáả n sinh rá trống sưạ
váôạ n đốôạ ng cuả á cáá c chuả ng váôạ t cháố t táạ i cáá c táầ ng thưá  trống vuũ
truạ ,  chố nềôn kháá  láà  nguyềôn  thuả y,  nhưng mốôạ t  máạ ch lưu
truyềần tớá i táôạ n ngáày náy. Trống sưạ  váôạ n đốôạ ng cuả á vuũ  truạ  váẫ n
cốá  thềổ  sáả n sinh sinh mềôạnh, váẫ n đáng sáả n sinh, chố nềôn cốá
ngướà i sinh mềôạnh khốô ng láô u như váôạ y, cốá  ngướà i liạch sưả  ráố t
ngáắ n.  Cốà n  cốá  mốôạ t  lốáạ i  híành  thưá c  chíánh  láà  sinh  rá  bớả i
nhưũ ng sinh mềôạnh cáố cáốp vốố n đáũ  xuáố t hiềôạn tưà  ráố t sớá m ớả
cáá c táầ ng thưá , nhưũ ng ngướà i như thềố , tốô i tháốy [váôạ y] váẫ n láà
kháá  háạ nh phuá c, hốạ  cốà n cốá  mềạ . Ngáy cáả  nhưũ ng [sinh mềôạnh]
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tiềôn thiềôn sinh rá kiá, hốạ  cuũ ng ráố t háô m mốôạ  [nhưũ ng sinh
mềôạnh] cốá  mềạ , [víà] hốạ  khốô ng cốá  mềạ .

Đệ tử: Vì truy cầu đại Pháp chính Đạo, mà nghĩ đủ mọi
cách đi khắp nơi theo thầy Lý nghe giảng có được không?

Sư phuạ : Cốá  ngướà i đi thềố lớá p nghề giáả ng, víà  đềổ  đáắ c
Pháá p, cáá i táô m đốá  tốô i cuũ ng khốô ng thềổ  pháả n đốố i. Nhưng cốá
mốôạ t điềổm mốạ i ngướà i đưà ng quềôn, láà  cáầ n pháả i cháô n chíánh
thưạ c tu! Chư viạ cưá  máũ i đi thềố [tốô i] như váôạ y cuũ ng khốô ng
đướạ c, chư viạ  chíả  nghề suốô ng; táô m tíánh báả n tháô n chư viạ
pháả i trống tu luyềôạn thưạ c tềố  máà  má luyềôạn, chư viạ pháả i thưạ c
tu. Mốôạ t sốố  ngướà i nghíũ  đi thềố tốô i thíà  khốô ng cốá  náạ n, [váôạ y
thíà] chư viạ tu gíà đáôy? Cốá  ngướà i cốà n tướả ng tốô i sáắ p váà ố nuá i,
muốố n thềố tốô i váà ố nuá i tu; váôạ y cháẳ ng pháả i chư viạ tu phốá  yá
thưá c rốầ i sáố? Hái lốáạ i híành thưá c tu luyềôạn, chư viạ muốố n đềầ
cáố báả n tháô n chư viạ  hốáà n tháà nh quáá  tríành tu luyềôạn náày
cuả á chư viạ, thíà chư viạ cáần pháả i ớả  nới ngướà i thướà ng máà  tu
mốôạ t cáá ch hềố t sưá c thiềố t thưạ c, pháả i hốạ c Phááp tốố t.

Đệ tử: [Ngài] có thể giảng một chút về khởi nguyên
của nhân loại được không?

Sư phuạ : Giưũ á nhưũ ng dốà ng chưũ  đềầu láà  [cáá i  táô m] tíàm
hiềổu tri thưá c, chư viạ  váẫ n láà  buốô ng bốả  táô m đốá  đi. Tốô i  đáũ
giáả ng khớả i  nguyềôn  cuả á  nháôn lốáạ i  rốầ i,  sinh mềôạnh cháẳ ng
pháả i láà  dướá i sưạ  váôạ n đốôạ ng cuả á nhưũ ng váôạ t cháố t sớá m nháố t
trống khốô ng gián vuũ  truạ  mớá i sáả n sinh rá sinh mềôạnh háy
sáố?

Đệ tử: Đối với những người bị hình thần toàn diệt mà
nói thì nguyên thần của họ còn tồn tại không?

Sư phuạ : Cáả  híành tháầ n đềầu ‘tốáà n diềôạ t’ rốầ i thíà  cốà n tốầ n
táạ i gíà chưá , giốố ng hềôạ t như trống vuũ  truạ  náày xưá náy chưá
hềầ  cốá  hốạ . Nhưng quáá  tríành biạ tốáà n diềôạ t láà  thốố ng khốổ  váà  hốố i
háôạ n cuà ng cưạ c. Táạ i khốô ng gián cuả á chuá ng tá sềũ  cáả m tháốy
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[hốạ ] láôạ p tưá c chềố t xống, nhưng trống trướà ng thớà i gián [cuả á
kềả ] biạ tiềôu huả y láạ i cáả m tháốy đáằ ng đáẵ ng vốô  tyả.

Đệ tử: Kinh nguyệt của phụ nữ lớn tuổi có trở lại phải
chăng là tồn tại vấn đề [có thể] tiếp tục sinh sản?

Sư phuạ : Khi chuá ng tá luyềôạn cốô ng tháô n thềổ  chuyềổn hốá á
thềố hướá ng trềả  láạ i láà  đềổ  chư viạ tu mềôạnh, chưá  khốô ng pháả i
duà ng đềổ  sốố ng cuốôạ c sốố ng kiá cuả á ngướà i thướà ng. Nốá  cốá  thềổ
dáẫ n tớá i váố n đềầ  [nềôu trềôn]; víà tốáà n bốôạ  tháô n thềổ  đềầu chuyềổn
hốá á vềầ  phướng diềôạn tuốổ i trềả , chố nềôn chư viạ váẫ n pháả i chuá
yá  nhưũ ng viềôạ c náày.

Đệ  tử:  Khi  tuyên  truyền  Pháp  Luân  Đại  Pháp  với
người khác, liệu có nên lấy ngôn từ trong giảng Pháp của
Sư phụ làm tư tưởng chỉ đạo, hay là lấy Chân-Thiện-Nhẫn
mà Sư phụ giảng trên tổng thể làm tư tưởng chỉ đạo?

Sư phuạ : Phááp cuả á tốô i  chíánh láà  tốô i  giáả ng, láà  mốôạ t  thưá
thốố ng nháố t, điềầu tốô i giáả ng rá chíánh láà  nhưũ ng gíà trống Đáạ i
Pháá p náày. Nhưũ ng gíà  tốô i  giáả ng rá táạ i đáôy khốô ng hềầ  giáả ng
quán  điềổm  cáá  nháô n  tốô i,  chố  nềôn  khi  mốạ i  ngướà i  giáảng
nhưũ ng điềầu náày,  chíả  cốá  thềổ  nốá i  trống sáá ch viềố t như thềố
như thềố ,  hốáăạ c Tháầy giáả ng như thềố  như thềố  láà  đướạ c rốầ i.
Tốố t nháố t láà  đốạ c sáá ch [tháà nh tiềống]. Chư viạ khốô ng đướạ c láốy
nhưũ ng lớà i tốô i giáả ng tháà nh lớà i cuả á chư viạ máà  giáả ng nốá i, nềốu
váôạ y Nốá  sềũ  khốô ng khớả i đướạ c táá c duạ ng náày, hớn nưũ á [đốá ]
cốà n láà  háà nh vi trốôạ m Phááp. Nhưng nốá i vềầ  cáả m thuạ  cáá  nháôn
thíà đướạ c, điềầu đốá  vớá i Pháá p láà  hái chuyềôạn [kháá c nháu].

Đệ tử: Những thành phố nhà lầu ảo ảnh mà người ta
nhìn thấy [là gì vậy]?

Sư phuạ : Tốô i  nốá i  [đốá ] chíánh láà  cáả nh tướạ ng táạ i  khốô ng
gián kháá c láố p lốáá ng hiềôạn rá mốôạ t cáá ch tíành cớà  ngáẫ u nhiềôn.
Kiềốn truá c bềôn đốá  cuũ ng khốô ng pháả i tốáà n láà  [kiềốn truá c] kiềổu
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cốổ , cuũ ng cốá  kiềổu kiềốn truá c nháà  láầ u như hiềôạn náy. Hớn nưũ á
táạ i khốô ng gián bềôn đốá  cốá  thưá  cốá  thềổ  di đốôạ ng.

Đệ tử: Nhìn nhận như thế nào về những lời nói dối có
thiện ý? Ví như ai đó gặp bệnh hiểm nghèo?

Sư phuạ : Víá duạ  hốạ  đáũ  máắ c bềôạnh ung thư, chư viạ khốô ng
muốố n  nốá i  chố  hốạ  tíành  híành  cháô n  thưạ c,  như  váôạ y  miềẫn
cướũ ng thíà cuũ ng kháả  díũ. Xuáố t pháá t điềổm cuả á chư viạ váẫ n láà  víà
ngướà i  kháá c,  váẫ n  láà  muốố n  tốố t  chố  ngướà i  kháá c.  Đướng
nhiềôn tốô i nghíũ ráằ ng nhưũ ng sưạ  tíành náày khi đềốn táầ ng thưá
cáố  rốầ i,  thíà  chư  viạ  cuũ ng  cốá  thềổ  tưạ  míành  thu  xềốp  ngáy
chíánh,  tốô i  nghíũ  ráằ ng vớá i  ngướà i  bềôạnh thíà  khốô ng nềôn nốá i
dốố i.  Sớạ  bềôạnh  nháôn  đáu khốổ  áốy  cháẳ ng  pháả i  láà  Lyá  trống
ngướà i thướà ng sáố? Sáu khi tu luyềôạn lềôn đềốn cáố táầ ng thíà
pháá t hiềôạn khốô ng pháả i láà  chuyềôạn như váôạ y nưũ á. Thốố ng khốổ
sềũ  tiềôu nghiềôạp đềốn đớà i sáu sềũ  đáắ c đướạ c điềầu tốố t.

Đệ tử: Xuất phát từ sự tôn kính và cảm kích, chúng
con  dâng hương,  cúng dường cho  chư  Phật,  Bồ  tát  và
Pháp  thân  của  Sư  phụ,  thì  có  tính  là  tâm  chấp  trước
không?

Sư phuạ : Thưá  nháố t đốá  láà  cáá i táô m kíánh ngướũ ng. Thưá  hái
kyà  thưạ c ngướà i tá đềầu tướả ng ráằ ng đốá  thưá  vềầ  híành thưá c;
[tháôạ t rá] hướng chááy xống thíà khốá i máà  nốá  bốố c rá, chư viạ
nhíàn  tháốy  láà  khốá i  táạ i  khốô ng gián náày,  nhưng táạ i  khốô ng
gián kháá c nốá  cuũ ng cốá  khốá i. Bềôn náày cuả á chuá ng tá váôạ t cháố t
áốy tiềôu máố t rốầ i thíà táạ i bềôn kiá láạ i sáả n sinh. Hốạ  cáầ n nhưũ ng
thưá  áốy đềổ  diềẫn hốá á phááp cuả á hốạ , chố nềôn cuá ng dướà ng chố
hốạ , khốô ng chíả láà  cáá i táô m kíánh ngướũ ng máà  cốà n cốá  mốôạ t táầ ng
quán hềôạ  như váôạ y. Cuá ng dướà ng máà , nềốu khốô ng sáố láạ i nốá i
láà  cuá ng dướà ng1 chưá .

1 cúng dường: từ này vốn cần đọc là “cung dưỡng”; cung trong 
các từ cung cấp, cung ứng; dưỡng trong các từ nuôi dưỡng, 
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Đệ tử: Trên thân của người luyện công xuất hiện hình
tượng của Phật thì là chuyện gì?

Sư phuạ : Láà  bíành thướà ng. Cốô ng chíánh láà  như thềố , thớà i
kyà  đáầ u cốà n nhốả  hớn cáả  háạ t gáạ ố, sáu náày cáà ng ngáày cáà ng
lớá n. Víà  mốẫ i  táầ ng láạ p tưả  cuả á tháô n thềổ  đềầu pháả i  cáả i  biềốn,
cuốố i cuà ng trớả  tháà nh Pháôạ t thềổ .

Đệ tử: Thầy có thể giảng một chút cho chúng con về
thế giới Pháp Luân không?

Sư phuạ : Cốá  hốạ c viềôn chuá ng tá đáũ  nhíàn tháốy, cốá  nốn cốá
nướá c, láô u đáà i đíành cáá c, muốố n biềố t tướà ng táôạ n váôạ y thíà chư viạ
háũy tu luyềôạn.

Đệ tử: Có một số Đại Giác Giả truyền đại Pháp phổ độ
chúng sinh, vì sao từ xưa tới nay không nghe thấy người
ta nhắc tới?

Sư phuạ :  Pháôạ t  Thíách Cá Máô u Ni giáảng Pháôạ t  Như Lái
nhiềầu  như sốố  cáá t  sốô ng Háằ ng,  cốá  thềổ  giáả ng hềố t  rá  tưà ng
ngướà i mốôạ t khốô ng? Nhưũ ng điềầu chư viạ khốô ng nềôn biềố t thíà
sềũ  khốô ng đềổ  chư viạ  biềố t.  Ngướà i  thướà ng chuyềôạn gíà  cuũ ng
biềố t rốầ i, váôạ y cháẳ ng pháả i đáả ố ngướạ c rốầ i sáố? Chư viạ tháà nh
Pháôạ t  rốầ i,  hốạ  tháà nh  ngướà i  thướà ng  rốầ i  háy  sáố?  Ngướà i
thướà ng sáố cốá  thềổ  biềố t đướạ c nhưũ ng điềầu cáố tháô m như
váôạ y.  Trướá c  kiá  nhưũ ng  gíà  cáố  hớn Như Lái  trớả  lềôn  đềầu
khốô ng đềổ  cốn ngướà i biềố t. Hớn nưũ á Thềố  giớá i  Pháá p Luáô n
khốô ng náằ m trống vuũ  truạ  náày; kyà  thưạ c Pháôạ t Thíách Cá Máô u
Ni đáũ  tưà ng giáả ng vềầ  chuyềôạn cuả á chuá ng tá, cuũ ng tưà ng giáả ng
chuyềôạn cuả á tốô i  trướá c kiá,  cốá  điềầu đướạ c ghi chềáp láạ i,  cốá
điềầu đáũ  khốô ng cốà n ghi chềáp.

Đệ tử: Nếu người có phụ thể khiến chúng con tán công
thì làm thế nào?

dung dưỡng.
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Sư phuạ : Táá n cốô ng láà  yá  gíà? Nốá  khốô ng cốá  báả n sưạ  đốá . Báả n
tháô n chư viạ giưũ  khốô ng vưũ ng máà  chiềôu mớà i nhưũ ng thưá  đốá ,
chư viạ muốố n [chuá ng], thíà đốá  láạ i láà  chuyềôạn kháá c. Chư viạ báố t
đốôạ ng táô m thíà nốá  khốô ng thềổ  láà m háạ i chư viạ. Trống táô m máà
sớạ  thíà  chíánh láà  cháốp trướá c, cuũ ng láà  khốô ng kiềôn điạnh váà ố
Đáạ i Phááp; Phááp tháô n cuả á tốô i chíả cốá  thềổ  phuạ  tráá ch nhưũ ng
ngướà i kiềôn điạnh tu Đáạ i Phááp.

Đệ tử: Bình thường mở mắt nhìn thấy xung quanh có
Pháp  Luân  lớn  nhỏ  xoay  chuyển,  khi  nhắm  mắt  lại  thì
không nhìn thấy chuyện này là sao, nên đối đãi thế nào?

Sư phuạ : Mớả  máắ t váà  nháắ m máắ t đềầu như nháu, đáôy láà
mốôạ t  kiềổu nhíàn thềố thốá i  quền.  Quền rốầ i  thíà  đềầu cốá  thềổ
nhíàn tháốy đướạ c.

Đệ tử: Nghiên cứu Kỳ Môn Độn Giáp, khoa chúc do có
được không?

Sư phuạ : Khốá chuá c dố thuốôạ c vềầ  nhưũ ng thưá  như linh
thềổ  tháố p quyả  tháầ n gíà đốá , tu Đáạ i Pháá p thíà chư viạ cốà n nghiềôn
cưá u nốá  láà m gíà? Chu Diạch, Kyà  Mốô n Đốôạ n Giááp nềốu chư viạ
muốố n nghiềôn cưá u nhưũ ng thưá  náày  thíà  chư viạ  cưá  nghiềôn
cưá u; nhưng láà m mốôạ t đềôạ  tưả  Phááp Luáô n Đáạ i Phááp, tốô i nốá i
ráằ ng [như váôạ y] khốô ng phuà  hớạ p. Nhưũ ng thưá  náày cốá  mốôạ t sốố
láà  nhưũ ng thưá  thuáôạ t lốáạ i, cốá  mốôạ t sốố  láà  nhưũ ng thưá  cuả á táầ ng
tháố p nháố t cuả á Đáạ ố giá. Tưạ  tháô n chư viạ háũy suy nghíũ xềm
láà m thềố  náà ố.

Đệ tử: Trong Phật giáo coi trọng phóng sinh, cho rằng
phóng sinh có thể tiêu tai, trường thọ…?

Sư phuạ : Nhưũ ng chuyềôạn náày đềầu láà  hưũ u vi, khốô ng pháả i
láà  tu luyềôạn. Hớn nưũ á chư viạ cuũ ng khốô ng thềổ  phốá ng [sinh]
đướạ c, khốô ng chưà ng trống đốá  cốá  cốn đáũ  hềố t thốạ  mềôạnh; hưũ u
yá  láà m nhưũ ng sưạ  tíành náày  thíà  chíánh láà  táô m cháố p  trướá c.
Chuá ng tá giáả ng vốô  vi, táạ i sáố chư viạ cưá  pháả i hưũ u vi máà  đi
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láà m nhưũ ng viềôạ c náày? Báắ n chim cuũ ng váôạ y, báắ t cáá  cuũ ng váôạ y,
kyà  thưạ c nhưũ ng ngướà i đốá  chuyềôn láà m nhưũ ng viềôạ c náày. Cốá
ngướà i muá rốầ i, láần sáu hốạ  láạ i đi báắ t nốá  vềầ , chư viạ muá hềố t
chố hốạ , chư viạ phốá ng sinh rốầ i, tốố t thốô i, ngáày mái láạ i đi báắ t.
Chư viạ  cốà n muá vềầ  phốá ng sinh nưũ á khốô ng? Cuũ ng báằ ng
như giuá p hốạ  láà m viềôạ c xáố u, tốô i nốá i ráằ ng cốố  gáắ ng đưà ng láà m
nhưũ ng viềôạ c  náày.  Hiềôạn  náy trống Pháôạ t  giáá ố  cuũ ng láà m rá
nhưũ ng sưạ  viềôạ c hưũ u vi náày. Bớả i víà Thíách Cá Máô u Ni náă m đốá
khi truyềần Pháá p, láà  khốô ng cốá  nhưũ ng híành thưá c đốá .

Đệ tử: Con không luyện công đó nữa muốn đem tranh
đang treo đốt đi, có người muốn luyện muốn xin về, con
biết nó không tốt lại tặng cho người khác như vậy có phải
là không có đạo đức hay không?

Sư phuạ : Hốạ  nháố t điạnh xin, máà  chư viạ cuũ ng đáũ  láà m rốầ i
thíà  đưà ng quáả n hốạ  nưũ á. Táăạ ng ngướà i  đướng nhiềôn khốô ng
tốố t rốầ i, thưá  đốá  láạ i sềũ  đi háạ i ngướà i kháá c.

Đệ tử: Đôi khi Pháp tượng1 của Đại Sư trong nhà hiển
hiện ra vị Đại Phật kim quang lấp lánh, đôi khi khuôn mặt
lại nghiêm khắc và đầy lo lắng?

Sư phuạ : Láà  váôạ y đốá . Khi chư viạ láà m viềôạ c tốố t, Phááp tháô n
cuả á tốô i sềũ  hiềổn hiềôạn rá dáá ng vềả  vui mưà ng, hốáăạ c láà  phốá ng
rá áá nh quáng. Nềốu khi chư viạ láà m viềôạ c xáố u ÔÔ ng sềũ  [trốô ng]
vốô  cuà ng nghiềôm tuá c.

Đệ tử:  Bạn thân tin vào tà pháp thì  có nên khuyên
ngăn họ?

Sư phuạ : Cốá  thềổ  khuyềôn ngáă n hốạ .  Hốạ  tin táà  mốô n ốái
đáạ ố, thíà đưà ng đềổ  hốạ  hốạ c, chư viạ đáng cưá u ngướà i máà . Cưá
nháố t quyềố t tin thíà chư viạ cuũ ng đưà ng miềẫn cướũ ng quáả n, tuà y
hốạ  đi thốô i.

1 Pháp tượng: đây là nói về ảnh Sư phụ.
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Đệ tử: Sau khi phó ý thức đi rồi chủ ý thức sẽ ở trạng
thái như thế nào?

Sư phuạ : Sáu khi phốá  yá  thưá c đi rốầ i chư viạ [sềũ ] khốô ng
biềố t, khốô ng hềầ  cốá  tráạ ng tháá i gíà cáả .

Đệ tử: Vượt quan sắc có xuất hiện hiện tượng lặp đi
lặp lại không?

Sư phuạ : Đuá ng váôạ y, sềũ  xuáố t hiềôạn. Mốôạ t láần chư viạ vướạ t
[quán] khốô ng tốố t, thíà nốá  sềũ  xuáố t hiềôạn láăạ p đi láăạ p láạ i, hiềôạn
náy chư viạ  giưũ  đướạ c ráố t tốố t,  tướng lái thíà  thềố  náà ố? Váẫ n
pháả i kháả ố nghiềôạm chư viạ.

Đệ tử: Học viên Pháp Luân Đại Pháp kết thúc khóa
học bao lâu thì nam nữ mới có thể ở cùng nhau?

Sư phuạ : Táạ i lớá p hốạ c chuá ng tốô i  cuũ ng khốô ng nốá i  ráằ ng
hái vớạ  chốầ ng chư viạ háũy ớả  riềông máà ! Chuá ng tốô i giáả ng ráằ ng
chư viạ pháả i xềm nhềạ  cáá i táô m đốá , hiềôạn náy trống sinh hốáạ t
chư viạ váẫ n cốá  thềổ  báả ố tríà sinh hốáạ t bíành thướà ng láà  đướạ c
rốầ i, hiềôạn náy chíả cốá  thềổ  yềôu cáầ u chư viạ như váôạ y, nốá i ráằ ng
sáu khi chư viạ hốạ c thíà đềầu láà m hốà á thướạ ng, hốà á thướạ ng
khốô ng rá hốà á thướạ ng, ni cốô  khốô ng rá ni cốô ,  áá i nháôn cuả á
chư viạ khốô ng luyềôạn cốô ng sềũ  gáôy chuyềôạn đốà i ly hốô n vớá i chư
viạ, đềôạ  tưả  Phááp Luáô n Đáạ i Pháá p ái ái cuũ ng đềầu tháà nh dáạ ng
như váôạ y sáố? Chíánh láà  chư viạ khốô ng đướạ c nghíũ quáá  náăạ ng
vềầ  nốá , tướng lái sáu khi dáầ n dáầ n đềầ  cáố lềôn chư viạ sềũ  biềố t
nềôn đốố i đáũ i thềố  náà ố.

Đệ tử: Con đã làm phẫu thuật cắt bỏ tử cung thì có
ảnh hưởng tới luyện công không?

Sư phuạ :  Khốô ng áả nh hướả ng gíà.  Tháô n  thềổ  nới  khốô ng
gián váôạ t cháố t bềôn náày cuả á chư viạ đáũ  cáắ t bốả  nốá  đi, nhưng
bềôn kiá thíà chưá cáắ t bốả .
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Đệ tử: Tu luyện tâm tính đạt tới một giai đoạn nhất
định thì phải chăng không thể có bất kỳ niệm đầu bất hảo
nào sản sinh?

Sư phuạ : Víà tốáà n thềổ  quáá  tríành tu luyềôạn táô m tíánh, đềầu
láà  lốáạ i bốả  nhưũ ng tư tướả ng báố t háả ố váà  cáá c chuả ng duạ c vốạ ng
cuả á chư viạ. Nốá i ráằ ng trống quáá  tríành tu luyềôạn chư viạ lốáạ i
bốả  nốá  đi cáả  rốầ i, khốô ng cốà n sáả n sinh tư tướả ng báố t háả ố náà ố
nưũ á, váôạ y cháẳ ng pháả i chư viạ đáũ  tu luyềôạn tớá i đíách rốầ i sáố?
Chư viạ  đáũ  cốô ng tháà nh viềôn máũ n rốầ i  sáố? Chố nềôn trống
quáá  tríành tu luyềôạn váẫ n sềũ  xuáố t hiềôạn. Cốá  luá c lốá ề lềôn niềôạm
đáầ u báố t háả ố đốá  đềầu láà  bíành thướà ng, nhưng cuũ ng pháả i chuá
yá  nhưũ ng thưá  náày, pháả i chuá  yá  báà i trưà  nốá .

Đệ tử: Học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể tảo mộ,
thăm người ốm nặng không?

Sư phuạ : Chuyềôạn náày nềốu buốôạ c pháả i đi thíà chư viạ cưá  đi,
trống nháà  khốô ng cốá  ái táả ố mốôạ  thíà chư viạ cưá  đi táả ố. Nhưng
cốá  mốôạ t điềổm, khi táầ ng thưá  cuả á chư viạ đáũ  ráố t cáố, khi náăng
lướạ ng ráố t lớá n chư viạ đi sềũ  khiềốn nốá  sớạ  háũ i, sềũ  khiềốn nốá  biạ
đáổy rá ráố t xá.

Đệ tử: Cháu ngoại con tám tuổi khai thiên mục, nhưng
hơn chín tuổi lại bị đóng lại?

Sư phuạ : Khi trềả  nhốả  khốô ng giưũ  vưũ ng đướạ c báả n tháô n,
hốáăạ c ngướà i lớá n trống nháà  khốô ng chuá  yá, khi cưá  báả ố trềả  nhốả
xềm tớá i xềm lui, láà m táă ng trướả ng táô m cháố p trướá c cuả á chư
viạ, thíà đềầu dềẫ  huả y đi đưá á trềả . Tốô i nốá i vớá i chư viạ ráằ ng, tốô i
nhíàn  tháốy  nhưũ ng đưá á  trềả  luyềôạn  cốô ng cuả á  chuá ng tá,  ráố t
nhiềầu ềm láà  cốá  lái liạch, chư viạ khốô ng đướạ c láà m huả y chuá ng,
chư viạ khốô ng tu đướạ c lềôn trềôn láạ i cốà n láà m huả y chuá ng, tốôạ i
ráố t lớá n đốá .

106 Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam



Đệ tử: Học viên gặp kẻ xấu cường bạo1 có nên đánh
trả?

Sư phuạ : Ngướà i tu luyềôạn cháô n chíánh chuá ng tá sềũ  khốô ng
gáăạ p pháả i chuyềôạn như váôạ y. Nhưũ ng chuyềôạn khốô ng chốẫ  gíà tốố t
chố tu luyềôạn, thíà sềũ  khốô ng án báà i chố chư viạ.

Đệ tử: Người nhà học luyện Pháp Luân Đại Pháp mà
chưa bắt  đầu  học  thì  có  thể  cho  [họ]  nghe  băng tiếng
không?

Sư phuạ : Ngướà i muốố n hốạ c Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp [thíà]
cốá  thềổ  nghề. Tuà y tuà y tiềôạn tiềôạn chố ngướà i khốô ng tin váà  pháá
hốáạ i Pháá p nghề, khốô ng chiạu tráá ch nhiềôạm máà  tuà y tiềôạn ái
cuũ ng chố nghề, tốô i  nốá i  như váôạ y  thíà  khốô ng đướạ c.  Khốô ng
khềáố mááy thu áô m cuả á chư viạ sềũ  biạ hốả ng, báă ng híành cuũ ng
biạ xốá á sáạ ch.

Đệ tử: Bộ công pháp Ngài dạy đây vì sao phải làm chín
lần?

Sư phuạ : Pháôạ t giá giáả ng ‘cưả u cưả u quy cháô n’ máà . Vuũ  truạ
náày cuả á chuá ng tá, hiềôạn náy đáũ  xáảy rá chíán láầ n huả y diềôạ t, rốầ i
láạ i tốổ  hớạ p láạ i mớá i. Ráố t nhiềầu sưạ  viềôạ c trống vuũ  truạ  náày, đềầu
cối cốn sốố  chíán náày láà  cốn sốố  lớá n nháố t.

Đệ tử: Trên thân và phần đầu có thể có Pháp Luân cố
định không?

Sư phuạ : Ngốáà i cáá i táạ i buạ ng dướá i rá thíà khốô ng cốá  Phááp
Luáô n cốố  điạnh náà ố cáả . [Cáá i] trềôn vái, trềôn đáầ u cuả á chư viạ,
đốá  đềầu láà  đềổ  điềầu chíảnh tháô n thềổ  cuả á chư viạ, cáá i đốá  khốô ng
pháả i  láà  cáố p  chố  chư  viạ.  Điềầu  chíảnh  tháô n  thềổ  xống  thíà
khốô ng cáầ n nưũ á, Nốá  sềũ  quáy trớả  vềầ .  Cáá i  thưạ c sưạ  cáố p chố
chư viạ láà  [Phááp Luáô n] táạ i viạ tríá buạ ng dướá i đốá . Sáu náày chư

1 cường bạo: trong bản dịch dịch tiếng Anh, từ cường bạo này 
được dịch là cưỡng hiếp.
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viạ luyềôạn cốô ng cuũ ng sềũ  luyềôạn xuáố t rá cáá i [Phááp Luáô n] cuả á
míành.

Đệ tử: Có người sau khi khai mở thiên mục nhìn thấy
rất nhiều Pháp thân của Ngài, có người nói trong nhà chỉ
có thể có một Pháp thân?

Sư phuạ :  Cáá i  đốá  khốô ng nháố t  điạnh. Phááp tháô n cuả á tốô i
quáả  thưạ c nhiềầu khốô ng đềốm xuềổ , quáá  nhiềầu rốầ i.

Đệ tử: Khi ngồi đả tọa suy ngẫm về những sai lầm của
mình, thể ngộ về cổ huấn nào đó?

Sư phuạ : Cốổ  huáố n khốô ng pháả i láà  Phááp lyá  tu luyềôạn, chư
viạ đưà ng cưá  máũ i cốổ  huáố n cốổ  huáốn. Lớà i ngướà i xưá nốá i khốô ng
nháố t điạnh láà  cháôn lyá, chíả cốá  đáăạ c tíánh vuũ  truạ  náày mớá i láà  tiềôu
chuáổ n duy nháố t đố lướà ng sưạ  tốố t xáố u cuả á cốn ngướà i. Tốố t váà
xáố u máà  ngướà i  xưá giáả ng đốá  cuũ ng chíả  láà  tiềôu chuáổ n nới
ngướà i  thướà ng.  Đướng  nhiềôn  cốá  [nhưũ ng  điềầu]  mốôạ t  sốố
ngướà i giáảng, tháá nh nháôn giáả ng láà  nhưũ ng điềầu máng tíánh
triềố t  lyá  ớả  táầ ng thưá  ráố t  cáố thíà  cuũ ng đướạ c  thốô i,  tốô i  nghíũ
ráằ ng chư viạ đưà ng cháốp trướá c váà ố nhưũ ng thưá  náày. Tu Đáạ i
Pháá p thíà chư viạ pháả i chiềổu thềố Phááp cuả á tốô i láà m chíả đáạ ố.

Đệ tử: Có học viên thiên mục khai mở rồi có thể nói
chuyện với Pháp thân của Ngài, ngẫu nhiên Pháp thân của
Ngài còn nói mấy câu nói đùa?

Sư phuạ : Điềầu náày thíà cốá  thềổ . Nốá i cáô u nốá i đuà á hốáăạ c nốá i
lớà i ngướạ c láạ i đềổ  chư viạ ngốôạ , nhưng ÔÔ ng sềũ  khốô ng trưạ c tiềốp
nốá i tháẳ ng giáả ng Phááp gíà chố chư viạ, láà m mốôạ t sốố  chuyềôạn gíà
đốá  chố chư viạ.

Đệ tử: Nếu tâm tính không vượt được quan thì Pháp
Luân có biến dạng không?

Sư phuạ : Táô m tíánh chưá vướạ t quá đướạ c thíà Pháá p Luáô n
sềũ  khốô ng biềốn  dáạ ng,  khốô ng quán hềôạ  gíà  vớá i  Phááp  Luáôn.

108 Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam



Pháá p Luáô n biềốn dáạ ng đềầu dố luyềôạn láẫ n cốô ng phááp kháá c
máà  rá.

Đệ tử: Cơ sở của Pháp Luân Đại Pháp khi nào mới
được xây dựng?

Sư phuạ : Chưá cốá  kềố  hốáạ ch; cớ sớả  cuả á Phááp Luáô n Đáạ i
Pháá p sáu náày nềốu xáôy dưạ ng, cuũ ng láà  dố cáá c đềôạ  tưả  chuyềôn
tu,  ngướà i  xuáố t  giá  chuá ng  tá  quáả n  lyá ;  cuũ ng  đốầ ng  dáạ ng
khốô ng đốôạ ng đềốn tiềần táà i.

Đệ tử: Pháp thân và công thân của Thầy về bản chất
có gì khác nhau?

Sư phuạ : Chư viạ khốô ng cốá  cốô ng tháô n. Híành tướạ ng cốô ng
tháô n cuả á tốô i váà  híành tướạ ng hiềôạn náy cuả á tốô i láà  giốố ng nháu,
láà  dố cốô ng cáố u tháà nh. Pháá p tháô n láà  tưà  trống tháô n thềổ  máà
sinh rá cuũ ng láà  dố cốô ng váà  Phááp híành tháà nh. Híành tướạ ng
cuả á Phááp tháô n thíà  giốố ng như [híành tướạ ng] tốá c xánh lám
xốáă n xốáă n, máăạ c áá ố váà ng. Cốô ng tháô n thíà giốố ng hềôạ t như tốô i.

Đệ tử: Trong số mệnh của con định ra là  không có
duyên về hôn nhân, có phải là chưa trải qua cuộc sống của
người thường thì vĩnh viễn không thành chính quả?

Sư phuạ : Khốô ng cốá  chuyềôạn đốá . Chuá ng tốô i giáả ng rốầ i, vốố n
díũ  chư viạ  đáũ  cốá  thềổ  buốô ng bốả  nhưũ ng thưá  náày, [thíà]  trềôn
híành thưá c cuũ ng buốô ng nhưũ ng thưá  áốy cuũ ng đướạ c thốô i; tốô i
nốá i vớá i chư viạ chíánh láà  yá  náày. Cuũ ng giốố ng như hốô m nốạ  tốô i
giáả ng vềầ  váố n đềầ  áă n thiạt, cốá  ngướà i chíánh láà  khốô ng áă n thiạt,
[nềôn duà ] sinh rá tráạ ng tháá i đốá  háy khốô ng thíà cuũ ng khốô ng
áă n  nưũ á;  tốô i  nốá i  như  váôạ y  cuũ ng  ráố t  láà  tốố t,  khốô ng  áă n  thíà
khốô ng áă n nưũ á, khốô ng [cáầ n] khớả i cháốp trướá c náày.

Đệ tử: Đứa cháu năm tuổi của con chưa luyện công
[nhưng] cũng nhìn thấy chỗ phía trên giữa hai lông mày
của mình có Pháp Luân đang xoay chuyển?
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Sư phuạ : Tốô i vưà á giáả ng cốá  ráố t nhiềầu ngướà i luyềôạn cốô ng,
thưạ c rá hềẫ  tiềốn váà ố đáôy thíà chíánh láà  duyềôn pháôạ n. Cốá  ngướà i
máng cốn tớá i,  cốá  ráố t nhiềầu đưá á trềả  láà  cốá  lái liạch, đềầu láà
muốố n đáắ c bốôạ  Phááp náày. Mốôạ t sốố  đưá á trềả  cáăn cớ tướng đốố i
tốố t, đáá ng đướạ c đáắ c gíà thíà sềũ  đáắ c. Mốôạ t ngướà i đáắ c Phááp láà  cáả
nháà  thốạ  íách.

Đệ tử: Buổi chiều khi Thầy giảng Pháp, con nhìn thấy
ở giữa  đại  sảnh nhà [thi  đấu]  thể  dục  thể  thao có  hai
người khổng lồ, nhìn không thấy mặt đứng tại đó?

Sư phuạ : Đốá  láà  cốô ng tháô n cuả á tốô i.
Đệ tử: Trong mơ thấy Thầy dạy con luyện song thủ

xung quán?
Sư phuạ :  Đốá  chíánh láà  Phááp  tháô n  cuả á  tốô i  dáạy  chư viạ

luyềôạn cốô ng.
Đệ tử: Ban đêm mơ thấy luyện Pháp Luân Đại Pháp có

phải là phó ý thức?
Sư phuạ :  Báả n tháô n chư viạ  biềố t  ráố t  rốũ  ráà ng ráằ ng báả n

tháô n chư viạ ớả  đốá  luyềôạn cốô ng, thíà chíánh láà  chuả  yá  thưá c cuả á
chư viạ luyềôạn rốầ i.

Đệ tử:  Có lúc  có  những việc  con có  thể  nhẫn được
vững, khống chế được vững; nhưng trong tâm lại thường
bất bình?

Sư phuạ : Tưá c láà  máăạ c duà  trềôn bềầ  máăạ t chư viạ cốá  thềổ  nháẫ n
đướạ c  vưũ ng,  nhưng  trống  táô m  chư  viạ  váẫ n  chưá  buốô ng
xuốố ng, váôạ y cuũ ng khốô ng đướạ c. Mốạ i ngướà i biềố t ráằ ng ngướà i
đáạ t đềốn táầ ng thưá  Lá Háá n, gáăạ p pháả i chuyềôạn gíà cuũ ng khốô ng
đềổ  trống táô m, hềố t tháảy mốạ i thưá  ngướà i thướà ng hốáà n tốáà n
khốô ng đềổ  trống táô m, cưá  cướà i há há thốô i, chiạu báố nhiềôu
thiềôạ t thốà i hốạ  váẫ n cướà i há há. Tháôạ t sưạ  cốá  thềổ  láà m đướạ c thíà
chư viạ đáũ  đáạ t đềốn quáả  viạ sớ cáốp cuả á Lá Háá n rốầ i.
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Đệ tử: Luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể đồng thời rèn
luyện thể dục không?

Sư phuạ : Cốá  thềổ  đướạ c. Chư viạ muốố n luyềôạn thíà cưá  luyềôạn;
hiềôạn giớà  cáá i gíà chư viạ cuũ ng buốô ng xuốố ng đướạ c, thíà cháẳng
pháả i  chư viạ  đáũ  tu tháà nh  rốầ i  sáố? Cuà ng vớá i  viềôạ c  chư viạ
khốô ng ngưà ng luyềôạn cốô ng, cốá  nhưũ ng viềôạ c tưạ  chư viạ sềũ  cối
nhềạ , báả ố chư viạ đi láà m chư viạ cuũ ng khốô ng muốố n láà m nưũ á.

Đệ tử: Khi luyện tĩnh công muỗi cắn một cái mà dùng
tay bắt có được không?

Sư phuạ : Báắ t thíà báắ t thốô i, nhưng tốố t nháố t láà  đưà ng báắ t.
Đuá ng luá c luyềôạn cốô ng chư viạ  hềẫ  chốôạ p báắ t thíà  khíá  cớ trềôn
tháô n kiá láà  lốáạ n rốầ i. Trềôn thưạ c tềố  đốá  đềầu thuốôạ c vềầ  vềầ  híành
thưá c cán nhiềẫu cuả á má; máăạ c  kềôạ  nốá ,  hốáà n nghiềôạp  cháẳ ng
pháả i tốố t sáố?

Đệ tử:  Khi  luyện  Pháp Luân Đại  Pháp có  được  tập
Thái Cực quyền không?

Sư phuạ :  Khốô ng đướạ c!  Tháá i  Cưạ c  quyềần  chíánh láà  khíá
cốô ng. Khốô ng chíả Tháá i Cưạ c quyềần láà  khíá cốô ng, máà  Tháá i Cưạ c
kiềốm, cốà n cốá  Báá t  Quáá i  quyềần, Híành YÝ  quyềần nhưũ ng lốáạ i
náày đềầu thuốôạ c vềầ  khíá  cốô ng. Cốà n chư viạ  nốá i tốô i cưá  muốố n
luyềôạn, váôạ y thíà chư viạ cưá  viềôạ c luyềôạn. Điềầu tốô i giáả ng táạ i đáôy
láà  thưạ c sưạ  chiạu tráá ch nhiềôạm vớá i hốạ c viềôn, [máà ] đềầ  rá yềôu
cáầ u. Tu luyềôạn lềôn táầ ng thưá  cáố pháả i chuyềôn nháố t. Chư viạ
nốá i chư viạ cưá  muốố n luyềôạn thưá  đốá , tốô i nốá i chư viạ cưá  viềôạ c,
nềốu chư viạ tháôạ t sưạ  cốá  thềổ  tu xuáố t lái thíà cuũ ng tốố t. Khốô ng
pháả i [tốô i] nháố t quyềố t báả ố chư viạ tu Phááp Luáô n Đáạ i Phááp,
tốô i chíả láà  nốá i vớá i chư viạ mốôạ t váố n đềầ  vềầ  chuyềôn nháố t, đốố i
đáũ i tháôạ t nghiềôm tuá c vớá i váố n đềầ  tu luyềôạn. Tháá i Cưạ c quyềần
cuũ ng khốô ng tềôạ , nhưng bốôạ  pháôạ n táô m phááp cuả á nốá  khốô ng hềầ
đướạ c truyềần rá, chố nềôn chíả cốá  thềổ  khốả ề tháô n, khốô ng thềổ
tu luyềôạn.
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Đệ tử: Khai ngộ tại tầng thứ thấp nhất phải chăng có
thể đến thế giới Pháp Luân?

Sư phuạ : Khái cốô ng táạ i táầ ng thưá  tháố p, tưá c láà  khái cốô ng
táạ i táầ ng thưá  ráố t tháố p, thíà hốạ  khốô ng đềốn nốổ i thềố  giớá i Pháá p
Luáô n, cuũ ng khốô ng lềôn nốổ i táầ ng thưá  cáố hớn, bớả i víà hốạ  chíả
cốá  thềổ  tu cáố ngáầ n áốy.

Đệ tử: Công tác trong công đoàn không thể tránh khỏi
việc vay mượn, điều động nhân sự thì làm thế nào?

Sư phuạ : Táạ i  cáá c giái táầ ng đềầu cốá  thềổ  láà m ngướà i tốố t,
đềầu cốá  thềổ  luyềôạn cốô ng. Chư viạ láà m cốô ng táá c gíà thíà cuũ ng láà
cốô ng táá c trống ngướà i thướà ng cuả á chư viạ. Nốá i ráằ ng chiềổu
thềố quy điạnh cuả á đớn viạ chư viạ máà  láà m, cốá  thềổ  láà  chư viạ
khốô ng cốá  gíà sái, nhưng khi xưả  lyá  váố n đềầ  chư viạ pháả i thiềôạn
vớá i ngướà i kháá c, hềố t mưạ c nghíũ chố ngướà i kháá c. Chư viạ cưá
chiềổu thềố Đáạ i Pháá p náày máà  láà m. Cáả  nhưũ ng váố n đềầ  cuạ  thềổ
náày cuũ ng hốả i tốô i, cuũ ng cáầ n tốô i giáả ng chố chư viạ, thíà chư viạ
cốà n tu gíà nưũ á? Chư viạ cốà n ngốôạ  gíà nưũ á đáôy?

Đệ tử: Đồng nghiệp và người nhà của con đều chưa
tham gia lớp học, bình thường họ cùng luyện công với các
học viên cũ có được không?

Sư phuạ : Cối báả n tháô n míành láà  ngướà i luyềôạn cốô ng, tớá i
luá c đáá ng đướạ c đáắ c thíà đềầu cốá  thềổ  đáắ c đướạ c. Hốô m náy chư
viạ tưà  lớá p hốạ c bướá c rá máà  chư viạ khốô ng cối míành láà  ngướà i
luyềôạn cốô ng, thíà chư viạ cuũ ng cháẳ ng đáắ c đướạ c gíà.

Đệ  tử:  Luyện  Pháp  Luân  Đại  Pháp  thì  những hoạt
động nào phải cấm chỉ? Những hoạt động nào có thể phối
hợp?

Sư phuạ : Viềôạ c xáố u chư viạ pháả i cáố m chíả trướá c tiềôn, cưá  tu
luyềôạn mốôạ t cáá ch tưạ  nhiềôn trống ngướà i thướà ng, cuũ ng khốô ng
cốố  yá  táạ ố rá máô u thuáẫ n. Nhưũ ng viềôạ c cốá  lớạ i chố hốầ ng Pháá p
thíà cốá  thềổ  phốố i hớạ p.
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Đệ tử:  Làm Phật  sự trong  chùa là  chuyện như thế
nào?

Sư phuạ : Nốá  láà  híành thưá c tốô n giáá ố, khốô ng cốá  quán hềôạ  gíà
vớá i chuá ng tá.

Đệ tử: Luyện đến trình độ nào thì mới có thể tiến vào
thế giới Pháp Luân.

Sư phuạ : Tu tháà nh.
Đệ tử: Luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể nhảy disco

không?
Sư phuạ :  Cuà ng vớá i  viềôạ c  chư viạ  khốô ng ngưà ng đềầ  cáố,

chư viạ sềũ  cáả m tháốy nốá  cáà ng ngáày cáà ng khốô ng cốá  yá  nghíũá.
Cuốố i cuà ng sềũ  pháá t hiềôạn lốáạ i nháảy náày máng thềố má tíánh.

Đệ tử: Có người trong khi luyện công cảm thấy mình
vô cùng nhỏ bé?

Sư phuạ : Đuá ng váôạ y, cốá  ngướà i nguyềôn tháầ n vốố n ráố t nhốả ,
ngốầ i  trống Nềô  Hốáà n  cung chư viạ  sềũ  cáả m tháốy  ráố t  nhốả .
Nhưng cáá i tháô n thềổ  náày láạ i cốá  thềổ  biềốn lớá n, cốá  luá c chư viạ
cáả m tháốy báả n tháô n míành quáả  thưạ c đíảnh thiềôn láôạ p điạá, đốá
đềầu láà  bíành thướà ng. Ngốáà i rá, tháô n thềổ  trống khốô ng gián
náày láà  cốá  thềổ  biềốn hốá á.

Đệ tử: Có những người vì một chút việc nhỏ mà nổi
giận thì có thể tăng công không?

Sư phuạ : Cáả  chuyềôạn nhốả  cuũ ng khốô ng vướạ t quá đướạ c đáũ
nốổ i giáôạ n máà  cốà n muốố n táă ng cốô ng sáố? Chuá ng tá nềôn cối
míành láà  ngướà i luyềôạn cốô ng. Ngáẫ u nhiềôn chư viạ víà chuá t viềôạ c
nhốả  máà  bưạ c míành mốôạ t  chuá t thíà  cuũ ng khốô ng áả nh hướả ng
chư viạ, nhưng chư viạ cưá  thềố  máũ i thíà khốô ng đướạ c, chư viạ
cáầ n pháả i đềầ  cáố.

Đệ tử: Kỳ số 4 của «Cửa sổ văn nghệ» có nhất trí với
quan điểm Đại Pháp của Ngài không?
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Sư phuạ :  Nốá  láà  khốô ng thềổ  ngáng háàng báà n  luáôạ n  vớá i
Pháá p cuả á tốô i. Phááp cuả á tốô i chíánh láà  chiềổu thềố nốôạ i dung
máà  tốô i  giáả ng,  ngốáà i  rá  khốô ng cốà n  gíà  kháá c.  ‘Cưả á  sốổ  váă n
nghềôạ ’  láà  thưá  đướạ c  viềố t  tưà  gốá c  đốôạ  váă n  hốạ c  nghềôạ  thuáôạ t.
Nghềôạ  thuáôạ t  nốá  láà  nốá i  báắ t  nguốầ n  tưà  cuốôạ c  sốố ng máà  thốổ i
phốầ ng cuốôạ c sốố ng, hốáăạ c láà  cốá  thềổ  náắ m báắ t thưá  náà ố đốá  máà
tốô  vềũ  nốá  mốôạ t chuá t, hốáăạ c láà  duà ng thuả  phááp cuả á nốá  máà  biềổu
hiềôạn.  Mốạ i  ngướà i  nháố t  thiềố t  khốô ng đướạ c  luyềôạn  thềố thưá
náày, chiềổu thềố chíả đáạ ố cuả á thưá  náày thíà khốô ng đướạ c đáô u.
Bớả i  víà  nốá  láà  táá c pháổ m nghềôạ  thuáôạ t,  chố nềôn trống đốá  cốá
nhưũ ng điềầu hư cáố u. Muốố n tu luyềôạn thíà  háũy thềố chíả  đáạ ố
cuả á Phááp náày.

Đệ tử: Ông đã đọc qua kinh Phật Tạng Mật chưa?
Sư phuạ : Táạ ng Máôạ t tốô i hốáà n tốáà n khốô ng đốạ c. Kinh Pháôạ t

ớả  Háán điạá tốô i cuũ ng khốô ng xềm.
Đệ tử: Khi luyện tĩnh công hai tay kết định ấn thì cảm

thấy  mặt  và  cánh tay  không thể  thả  lỏng,  [hỏi]  có  thể
không kết ấn [được] không?

Sư phuạ : Hái táy khốô ng thềổ  tháả  lốả ng láà  bíành thướà ng
thốô i, dốà ng náă ng lướạ ng trống quáá  tríành lưu chuyềổn sềũ  sáản
sinh rá mốôạ t lốáạ i lưạ c tưà  cốá  thềổ  huá t cháăạ t. Chư viạ khốô ng kềố t
áố n đáô u cốá  đướạ c? Nềôn láà m thềố  náà ố háũy láà m thềố  náốy, chư viạ
khốô ng kềố t áố n thíà khốô ng thềổ  sáả n sinh dốà ng náă ng lướạ ng áốy.
Dốà ng náăng lướạ ng áốy khốô ng thốô ng thíà  láà m thềố  náà ố diềẫn
luyềôạn chư viạ váà  cốô ng đáôy?

Đệ tử: Sách khí công trước kia nên xử lý thế nào cho
tốt?

Sư phuạ : Chư viạ  cáả m tháốy xưả  lyá  thềố  náà ố tốố t thíà  xưả  lyá
như thềố  náốy. Tốô i cáả m tháốy vềầ  cốn má kiá cưá  triềôạ t đềổ  tiềôu
huả y thíà tốố t.

114 Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Tế Nam



Đệ tử:  Ông làm việc  thay  cho  vị  Phật  nào  đó  phải
không?

Sư phuạ : Tốô i cốá  viềôạ c cuả á tốô i, hốạ  cốá  viềôạ c cuả á hốạ , khốô ng
pháả i  láà  ái  tháy  thềố  ái.  Viềôạ c  truyềần  Phááp  đốôạ  nháôn  náày
khốô ng cốá  ái cốá  thềổ  tháy thềố  đướạ c.

Đệ tử: Trong khi con luyện công cứ ngáp [liên tục] hết
cái này tới cái khác?

Sư phuạ : Dố náũ ố cuả á chư viạ đáng trống quáá  tríành điềầu
chíảnh máà  rá,  hốáăạ c  láà  trống luá c luyềôạn cốô ng khíá  xung ráố t
nhiềầu thíà cuũ ng sềũ  sinh rá tráạ ng tháá i náày, quáá  bíành thướà ng
rốầ i.

Đệ tử: Trong khi luyện Thần Thông Gia Trì Pháp đả
thủ ấn thì cẳng tay dùng lực hay là cả cánh tay [đều] dùng
lực?

Sư phuạ : Đáả  thuả  áố n cốá  đáăạ c điềổm chíánh láà  cáẳ ng táy dáẫ n
đốôạ ng báắ p táy. Máà  cốô ng phááp Đáạ ố giá thốô ng thướà ng tưà  vốũ
đi lềôn, đốôạ ng táá c cuả á hốạ , thốô ng thướà ng báắ p táy dáẫ n đốôạ ng
cáẳ ng táy. Đáả  thuả  áố n láà  cáẳ ng táy dáẫ n đốôạ ng báắ p táy, khi cáẳ ng
táy đốôạ ng, nốá  xốáy chuyềổn khiềốn báắ p táy đốôạ ng thềố, chố
nềôn khi đáả  thuả  áố n thíà cáẳng táy sềũ  duà ng mốôạ t chuá t lưạ c.

Đệ tử: Khi ngủ mơ một cách thanh tỉnh mà vận động
tùy cơ mà làm ra động tác, đánh ra thủ ấn mà con thấy tốt
lắm thì là chuyện gì?

Sư phuạ : Chíánh láà  khớả i  táô m hốán hyả  táạ ố tháà nh. Nềốu
như đốôạ ng táá c máà  chư viạ láà m khốô ng pháả i láà  đốôạ ng táá c cuả á
Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p chuá ng tốô i, thíà chư viạ háũy máu chốá ng
đưà ng láà m nưũ á! Đáôy chíánh láà  má cán nhiềẫu chư viạ, muốố n
thềôm nhưũ ng thưá  lốáạ n báá t nháá ố váà ố trống cốô ng cuả á chư viạ
đềổ  pháá  hốáạ i chư viạ. Chố nềôn nhưũ ng đốôạ ng táá c máà  tốô i khốô ng
dáạy thíà chư viạ khốô ng đướạ c láà m. Đáả  đáạ i thuả  áố n, tốô i nốá i chư
viạ náày, chư viạ nháố t quyềố t khốô ng đướạ c láà m! Chư viạ máà  láà m
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thíà chíánh láà  má cán nhiềẫu chư viạ, chíảnh chư viạ, háạ i chư viạ,
thềôm cáá c thưá  váà ố trống đốá ;  chư viạ  khốô ng đướạ c sinh rá
táô m hốán hyả, điềổm náày máà  chư viạ cuũ ng khốô ng giưũ  đướạ c
vưũ ng. Tướng lái chư viạ nhíàn tháốy nhưũ ng viạ cốá  báả n sưạ  lớá n
cáố thềố  nốạ  thềố  kiá, chư viạ máà  đi thềố hốạ  thíà chư viạ cuũ ng
kềố t thuá c rốầ i.

Đệ tử: Hàm nghĩa của ‘chính quả’ là gì?
Sư phuạ : Háà m nghíũá cuả á ‘chíánh quáả ’ chíánh láà  tu luyềôạn

trống chíánh Phááp đáạ t đướạ c cốô ng tháà nh viềôn máũ n, đốá  láà  đáũ
đáắ c đướạ c chíánh quáả . Chíánh quáả  láà  cốá  pháô n biềôạ t vềầ  quáả  viạ,
Lá Háá n quáả , Bốầ  Táá t quáả  cốà n cốá  đáắ c Pháôạ t quáả , đềầu gốạ i láà
‘quáả  viạ’.

Đệ tử: Trong mơ hoặc trong định làm thế nào phân
biệt được Bồ Tát thật giả hoặc Pháp thân thật giả?

Sư phuạ : [Biềốn rá] Phááp tháô n cuả á tốô i thíà  cốá  biềốn hốá á
thềố  náà ố  cuũ ng  khốô ng  giốố ng,  chư  viạ  nhíàn  kyũ  sềũ  tháốy  nốá
khốô ng giốố ng, khốô ng thềổ  biềốn tháà nh giốố ng như váôạ y đướạ c.
Nềốu thưạ c sưạ  khốô ng dềẫ  pháô n biềôạ t quáá  thíà cốá  thềổ  gốạ i tềôn tốô i.
[Vềầ  biềốn tháà nh] Bốầ  Táá t thíà ráố t khốá  nốá i.

Đệ tử: Có việc giữa trạm phụ đạo và phụ đạo viên gây
chuyện không đoàn kết?

Sư phuạ : Hiềôạn tướạ ng náày trống Phááp Luáô n Đáạ i Phááp
chuá ng tá xềm chưà ng khốô ng nhiềầu. Cốà n nốá i vềầ  váố n đềầ  giưũ á
cáá c phuạ  đáạ ố viềôn cốá  chuá t quán điềổm báố t đốầ ng, thíà cuũ ng láà
cớ hốôạ i đềầ  cáố táô m tíánh. Chuá ng tá cuũ ng khốô ng giáảng dánh
tưà  đốáà n kềố t  háy khốô ng đốáà n kềố t,  chuá ng tá chíả  giáả ng tu
luyềôạn táô m tíánh, tu luyềôạn báả n tháô n, ái láà m khốô ng tốố t thíà láà
váố n đềầ  cuả á cáá  nháôn hốạ .  Ắi nốổ i  nốá ng vớá i  ngướà i  kháá c,  ái
buốô n chuyềôạn vềầ  ngướà i kháá c, thíà  tốố t xáố u đềầu láà  [dố] báả n
tháô n míành, hốạ  khốô ng pháả i láà  tu báả n tháô n. Pháà m đáũ  láà m
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như váôạ y thíà táô m tíánh cuả á hốạ  khốô ng tốố t, tốố i thiềổu thíà vềầ  váố n
đềầ  náày thíà hốạ  khốô ng đáạ t.

Đệ tử: Con là học viên cũ, ở lớp học lần này đột nhiên
có  một  sức  mạnh muốn  bắt  con  từ  bỏ  Pháp  Luân  Đại
Pháp, cũng xác thực khiến con sản sinh niệm đầu bất hảo?

Sư phuạ : Điềầu đốá  nốá i lềôn ráằ ng chư viạ đáũ  chiềốn tháắ ng
nốá . Pháà m láà  trướá c váà  sáu khi náảy sinh tíành huốố ng lốáạ i náày,
nháố t điạnh pháả i kiềôn điạnh tu luyềôạn Đáạ i Pháá p, pháô n rốũ  báả n
tháô n, [ráằ ng kiá] láà  nghiềôạp tư tướả ng váà  phuạ  thềổ  láà m. Chíả
cáầ n pháô n rốũ  đốá  khốô ng pháả i  láà  báả n tháô n míành, thíà  Phááp
tháô n cuả á tốô i sềũ  giuá p chư viạ thánh lyá.

Đệ tử: Luyện công tập thể, [và] luyện công cá nhân thì
hiệu quả có như nhau không?

Sư phuạ : Như nháu! Luyềôạn cốô ng táôạ p thềổ  chuả  yềốu láà  mốạ i
ngướà i  cuà ng nháu chiá sềả  tháả ố luáôạ n,  đềầ  cáố nhánh hớn,
cuũ ng sềũ  tốố t chố viềôạ c táă ng cướà ng hưá ng thuá  luyềôạn cốô ng cuả á
chư  viạ.  Luyềôạn  đớn  đốôạ c,  đốá ng  cưả á  máà  luyềôạn,  báả n  tháô n
dướà ng như sềũ  bềố  táắ c mốôạ t chuá t, chíánh láà  như váôạ y, kyà  thưạ c
đềầu như nháu.

Đệ tử: Người luyện công không được người khác lý
giải phải chăng là có thể muốn gì làm nấy không?

Sư phuạ : Tốố i thiềổu chư viạ pháả i đềổ  ngướà i tá lyá  giáả i, cưá
luốô n biềổu hiềôạn vốô  cuà ng siềôu thướà ng thíà khốô ng đướạ c, pháả i
chuá  yá  váố n đềầ  náày. Trống ngướà i thướà ng chư viạ  váẫ n pháả i
chuá  yá  [sáố chố]  giốố ng như ngướà i  thướà ng,  trềôn  bềầ  máăạ t
giưũ á ngướà i vớá i ngướà i láà  khốô ng cốá  sái kháá c. Chíả  láà  trống
nốôạ i  táô m cuả á míành đáng tu luyềôạn,  đáng đềầ  cáố báả n tháô n
chư viạ.

Đệ tử: Khi điệp khấu tiểu phúc hai tay chạm vào nhau
thì có giảm công không?
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Sư phuạ :  Táy khốô ng đướạ c cháạ m váà ố nháu. Sềũ  khốô ng
giáả m cốô ng, nhưng dềẫ  láà m lốáạ n bốôạ  cớ. Chư viạ luyềôạn cốô ng láà
đềổ  giá cướà ng khíá cớ.

Đệ tử: Sau khi đả tọa tinh thần tỏ ra bất an, tính cách
có đôi chút cô tịch?

Sư phuạ : Hềẫ  khi xuáố t hiềôạn tíành huốố ng náày, [háũy] kiềôn
điạnh tu luyềôạn Đáạ i  Phááp, chư viạ  pháả i  giưũ  vưũ ng báả n tháô n
chố tốố t. Đốầ ng thớà i pháô n rốũ  báả n tháô n míành váà  nghiềôạp tư
tướả ng.

Đệ tử: Sau khi luyện Pháp Luân Đại Pháp trải qua một
giai  đoạn  [con]  cảm  thấy  chân  ngày  càng  cứng  là  do
nguyên nhân gì.

Sư phuạ : Cốá  hái tíành huốố ng, mốôạ t láà  hốạ c viềôn cuả á chuá ng
tá khi  đáng luyềôạn  cốô ng đáũ  láà m sái  điềầu  gíà;  mốôạ t  nưũ á  láà
trướà ng kyà  chíả luyềôạn cốô ng máà  khốô ng láà m thềố tiềôu chuáổ n
cuả á ngướà i luyềôạn cốô ng, táô m tíánh khốô ng lềôn đướạ c, đềầu sềũ
xuáố t hiềôạn tíành huốố ng náày. Pháà m láà  trống luyềôạn cốô ng pháá t
hiềôạn míành thuạ t luà i, chốẫ  náà ố đốá  khốô ng đuá ng đáắ n, thíà chư víà
háũy tưà  táô m tíánh máà  tíàm đáả m báả ố chư viạ sềũ  pháá t sinh biềốn
hốá á.

Đệ tử: Đấu tranh tư tưởng của người là chủ ý thức
hay phó ý thức?

Sư phuạ : Phốá  yá  thưá c, cáá c chuả ng quán niềôạm váà  nghiềôạp
tư tướả ng cuả á ngướà i, phuạ  thềổ  đềầu sềũ  xuáố t hiềôạn tránh đáố u,
nhưng  ngướà i  tu  luyềôạn  thốô ng  thướà ng  thíà  đá  sốố  láà  [dố]
quán niềôạm cuả á báả n tháô n chư viạ. Khi quán niềôạm váà  nghiềôạp
tư tướả ng báả n tháô n chư viạ biạ tiềôu đi thíà sềũ  tránh đáố u, thềố
náày khốô ng tốố t thềố  kiá khốô ng tốố t, láà  tráạ ng tháá i sinh trống
tư tướả ng cuả á chư viạ.

Đệ tử: Tính cách là chủ nguyên thần quyết định hay là
di truyền từ tính cách của cha mẹ?
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Sư phuạ : Tíánh cáá ch cuả á ngướà i tá cốá  quán hềôạ  trưạ c tiềốp
vớá i chá mềạ  chư viạ, nguyềôn tháầ n cuả á chư viạ khớả i táá c duạ ng
chuả  đáạ ố. Nhưng nhưũ ng thưá  chá mềạ  chư viạ máng tớá i cuũ ng
khớả i táá c duạ ng nháố t điạnh.

Đệ tử: Bài “Thần thông Đại Pháp” trong «Cửa sổ văn
nghệ» có phải Sư phụ đồng ý in phát hành không?

Sư  phuạ :  Khốô ng  quá  tháổ m  duyềôạ t  báả n  tháả ố,  [cuũ ng]
khốô ng hốả i  hán tốô i.  Nhưũ ng thưá  náày chíả  láà  táá c pháổ m váă n
nghềôạ ,  chư viạ  kềôạ  nốá ,  nốá  chíả  láà  mốôạ t  híành thưá c kềổ  chuyềôạn.
Tướng lái khi cáầ n thiềố t, tốô i cốá  thềổ  đềm quáá  tríành tu luyềôạn
cuả á tốô i váà  nhưũ ng viềôạ c tốô i láà m náày viềố t tháà nh mốôạ t truyềôạn
kyá  lưu láạ i  chố mốạ i  ngướà i.  Hiềôạn  giớà  váẫ n  chưá đướạ c,  cớ
duyềôn chưá chíán muốầ i, bớả i víà mốôạ t sốố  điềầu ráố t cáố, viềố t rá
ngướà i bíành thướà ng khốô ng tiềốp thuạ  nốổ i.

Đệ tử: Nhìn nhận thế nào về việc vì sinh sống mà đầu
cơ cổ phiếu?

Sư phuạ : Chư viạ kinh dốánh mốôạ t chuá t thíà tốố t hớn, đáầ u
cớ cốổ  phiềốu chíánh láà  đáá nh báạ c, láà  láốy tiềần cuả á ngướà i kháá c.
Cốá  ngướà i chới cốổ  phiềốu khuynh giá báạ i sáả n, chư viạ cốá  biềố t
đốá  láà  muà i  viạ  gíà  khốô ng? Ngướà i  tu luyềôạn tuyềôạ t  đốố i  khốô ng
đướạ c láà m nhưũ ng chuyềôạn náày, táô m đốá  tu thềố  náà ố đáôy! Cốà n
chới máạ t chướạ c nưũ á, ‘cốá  thềổ  chới máạ t chướạ c khốô ng’, chư
viạ cháẳng báằ ng nốá i vớá i tốô i, ráằ ng ‘Tháầy ới cốn đáá nh báạ c cốá
đướạ c khốô ng’. Ngướà i luyềôạn cốô ng láà m thềố  náà ố đố lướà ng táô m
tíánh cuả á chư viạ, báả n tháô n chư viạ cốá  chiềổu thềố Đáạ i Pháá p
náày máà  láà m khốô ng?

Đệ tử: Có người luyện công nói bản mệnh của con là
cáo, [khi] luyện công [con] cứ nghĩ đến cáo?

Sư phuạ : Chư viạ đưà ng nghề hốạ  nốá i như váôạ y, ráố t cốá  thềổ
hốạ  láà  cáá ố phuạ  thềổ ; hốạ  báả ố chư viạ láà  gíà thíà chư viạ láà  đốá  sáố?
[Tốô i] nốá i mốạ i ngướà i náày, đớà i trướá c nguyềôn tháầ n cuả á chư
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viạ láà  gíà cuũ ng khốô ng quán trốạ ng. Đớà i náày chư viạ cốá  thềổ  tu
luyềôạn thíà  láà  chuyềôạn cuả á đớà i náày, đềốn khi chư viạ tu luyềôạn
tớá i  mốôạ t  tríành đốôạ  nháố t  điạnh, nhưũ ng thưá  báố t  háả ố kiá cuả á
chư viạ đềầu sềũ  thốáá i lui hềố t, nhưũ ng tíán tưá c náày đềầu sềũ  thốáá i
lui hềố t,  khốô ng hềầ  gíà.  Hốô m náy tốô i  giáả ng Pháá p giáả ng tớá i
bướá c náày [tốô i] báả ố mốạ i ngướà i ráằ ng, tưà  ngướà i chuyềổn sinh
tháà nh ngướà i khốô ng cốá  báố nhiềôu, luáô n hốầ i trống luạ c đáạ ố
nốá  chíánh láà  như váôạ y.

Đệ tử: Đi chùa mua về bùa trừ tà in trên vải vàng có
được không?

Sư phuạ : Đáạ i đá sốố  báả n tháô n [chuá ng] chíánh láà  táà , trống
nháà  sáố cốá  thềổ  cuá ng nhưũ ng thưá  náày? Trưà  táà  gíà chưá ? Thớà i
kyà  máạ t Pháá p trống chuà á cốà n ráố t  lốáạ n. Thíách Cá Máô u Ni
khốô ng hềầ  dáạy đềôạ  tưả  láà m nhưũ ng chuyềôạn lốáạ n Phááp hưũ u vi
náày. Cốá  hốà á thướạ ng trềôn tháô n cuũ ng cốá  máng phuạ  thềổ ; víà
kiềốm tiềần máà  báá n chố chư viạ. Nềốu thưá  đốá  cốá  máng thềố
phuạ  thềổ  thíà láà m thềố  náà ố?

Đệ tử: Pháp Luân mà Thầy cấp cho và [Pháp Luân]
mà bản thân luyện ra có khác biệt gì?

Sư phuạ : Táạ m thớà i chư viạ chưá thềổ  luyềôạn rá đướạ c, chư
viạ váẫ n pháả i tưạ  míành tu chố tốố t. Khi cốô ng tháà nh viềôn máũ n
chư viạ mớá i cốá  cáá i cuả á míành.

Đệ tử: Phương pháp quán tâm của Thiền tông có giúp
gì cho việc nhập tĩnh không?

Sư phuạ : Váôạ y chư viạ đáũ  sáng tu luyềôạn Thiềần tốô ng rốầ i.
Chuá ng tốô i báả ố chư viạ khốô ng nghíũ gíà cáả , chiềổu thềố phướng
phááp  tu  luyềôạn  cuả á  chuá ng  tốô i  máà  tu  luyềôạn;  ráố t  nhiềầu
phướng phááp tu luyềôạn láà  phốá  yá  thưá c tu luyềôạn. Thiềần tốô ng
tưà  thớà i Huềôạ  Náă ng vềầ  sáu, pháá p tu đáũ  lốáạ n rốầ i, cáàng ngáày
cáà ng cưạ c đốán, cáà ng ngáày cáà ng táạ p, bềôn trềôn đềầu khốô ng
thưà á nháôạ n [nốá ] nưũ á. Chư viạ váẫ n chiềổu thềố Thiềần tốô ng máà
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tu  luyềôạn  láà  sáố?  Trống  tốô n  giáá ố  báố t  kềổ  mốô n  náà ố  cuũ ng
khốô ng thềổ  cán nhiềẫu láẫ n nháu, khốô ng thềổ  trốôạ n láẫ n nháu
máà  tu, [đềầu] giáảng ‘báố t nhiạ phááp mốô n’; chư viạ lềũ  náà ố đềốn
báôy giớà  [khi máà ] tốô i giáả ng đềốn hốô m náy rốầ i chư viạ váẫ n cốà n
hốả i cáô u náày láà  sáố? Láà m như váôạ y láà m sáố đướạ c?

Đệ tử: Nếu có người Pháp Luân bị biến dạng thì nên
làm thế nào?

Sư phuạ : Đáạ i đá sốố  [nềốu] Pháá p Luáô n biềốn dáạ ng, thíà hốạ
khốô ng thềổ  luyềôạn tiềốp đướạ c nưũ á. Bớả i víà tưà  mốôạ t nghíũá náà ố
đốá  máà  giáả ng thíà hốạ  láà  đáũ  láà m chuyềôạn xáố u, đáũ  láà m chuyềôạn
ráố t xáố u. Nhưng cốá  mốôạ t bốôạ  pháôạ n, trướá c kiá cốá  ngướà i Pháá p
Luáô n biềốn dáạ ng máà  điềầu chíảnh láạ i đướạ c, pháà m láà  nhưũ ng
cáá i  điềầu chíảnh láạ i  váà  Phááp Luáô n máà  tốô i  cáà i  chố thíà  đềầu
khốô ng giốố ng nháu. Thưá  cáà i chố chư viạ háầ u như láà  lốáạ i cớ
đềổ  híành tháà nh Pháá p Luáô n, chư viạ dáầ n dáầ n tưạ  míành máà  tu,
khốô ng thềổ  cưá  máũ i cáốp chố chư viạ thềố  sáố đướạ c. Tuà y thềố
viềôạ c chư viạ luyềôạn cốô ng, Nốá  cuũ ng cốá  thềổ  híành tháà nh, nhưng
chư viạ pháả i tưạ  míành phốá  xuáố t nhiềầu.

Đệ tử: Có lúc khi luyện công cảm thấy mặt đất đang
xoay chuyển.

Sư phuạ : Bíành thướà ng thốô i, nuá i lống đáố t lớả  cuũ ng đềầu láà
bíành  thướà ng,  nhưng  nhuạ c  tháô n  cuả á  chư  viạ  thíà  khốô ng
đốôạ ng.

Đệ tử: Thiên mục khai mở tới tầng Thiên nhãn thì có
thể thấy được Pháp Luân không?

Sư phuạ : Khốô ng tháốy đướạ c. Đềầu pháả i  ớả  táạ i  táầ ng Huềôạ
nháũ n, chố nềôn tốô i khái mớả  chố chư viạ tớá i táầ ng Huềôạ  nháũ n.
Bớả i víà Pháá p Luáô n láà  tốầ n táạ i ớả  khốô ng gián kháá c.

Đệ tử: Chúng con vốn trước kia luyện công gì đó liệu
có ảnh hưởng tới Pháp Luân Đại Pháp không?
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Sư phuạ : Vốố n trướá c kiá luyềôạn cốô ng náà ố cuũ ng khốô ng hềầ
gíà, chư viạ ớả  trống trướà ng náày cuả á tốô i thíà đáũ  điềầu chíảnh láạ i
chố chư viạ rốầ i. [Ắi] cháô n chíánh tu luyềôạn Đáạ i Pháá p, ngáy cáả
chư viạ  chưá tưà ng thám giá lớá p hốạ c  đướạ c  tốô i  đíách tháô n
điềầu chíảnh, máà  cháô n chíánh tu luyềôạn táạ i điềổm luyềôạn cốô ng
cuả á Phááp Luáô n Đáạ i Phááp, thíà cuũ ng cốá  thềổ  đướạ c điềầu chíảnh
như nháu.

Đệ tử: Bình thường con hay xoa bóp đầu cho người
khác, để trị bệnh đau đầu?

Sư  phuạ :  Tốô i  đáũ  giáảng  tiềôu  chuáổ n  cuả á  ngướà i  luyềôạn
cốô ng, chư viạ  cáả m tháốy láà  ngướà i luyềôạn cốô ng láà m thềố  náà ố
chố tốố t thíà láà m thềố  náốy; triạ bềôạnh thíà khốô ng pháả i láà  đềôạ  tưả
cuả á tốô i.

Đệ tử: [Khi] đả tọa trong thời gian tại lớp học [con]
nhìn thấy Pháp thân của Thầy và những cảnh tượng khác,
sau lớp học thì không thấy nữa, có phải Pháp thân của
Thầy đã đi rồi không?

Sư phuạ : [Khi] chư viạ ớả  trống trướà ng náày táô m tháá i cuả á
chư viạ  tốố t  phi  thướà ng,  đáũ  đáạ t  tớá i  mốôạ t  tiềôu chuáổ n nháố t
điạnh. Sáu khi đi chư viạ liềần buốô ng lới, [chư viạ] váẫ n pháả i
duũ ng máũ nh tinh táố n tu lềôn như thềố . Nhưng khi thiềôn muạ c
đáng hốầ i phuạ c thíà cuũ ng khốô ng nhíàn tháốy, cuũ ng cốá  thềổ  víà đềổ
trưà  bốả  táô m cháốp trướá c cuả á chư viạ máà  láà m váôạ y.

Đệ tử: Con muốn viết một bộ sách về Ngài và Pháp
Luân Đại Pháp, thỉnh Đại Sư cho phép…?

Sư phuạ : Tốô i khốô ng thíách ngướà i kháá c viềố t vềầ  tốô i, tốô i chíả
láà  truyềần Phááp náày đềổ  mốạ i ngướà i hốạ c Pháá p.

Đệ tử: Con là bác sỹ đã từng học châm chứu, có thể
dùng châm cứu trị bệnh không?

Sư phuạ : Trung Y, Táôy Y chưũ á bềôạnh đốá  láà  bíành thướà ng.
Tốô i giáả ng láà  khốô ng đướạ c duà ng cốô ng đềổ  kháá m bềôạnh.
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Đệ tử: Con gái con mười một tuổi chưa từng tham gia
lớp học, trước kia có bệnh, học tập không tốt, con thông
qua lớp học thì bệnh của con gái đã khỏi rồi, nhưng tính
nết lại không hề thay đổi?

Sư phuạ : Váôạ y pháả i dáạy báả ố trềả  nhốả , giáảng chố nốá  đáạ ố lyá
máà  tốô i đáũ  giáả ng. Mướà i mốôạ t tuốổ i láà  cốá  thềổ  hốạ c Pháá p rốầ i.

Lời kết

Khốô ng cốà n gíà thềôm cáầ n giáảng, víà tốô i cáả m tháốy nhưũ ng
gíà cáầ n giáả ng đềầu giáả ng rốầ i. Lớá p hốạ c cuả á chuá ng tá láầ n náày,
mốôạ t  sốố  điềầu láà  nhưũ ng điềầu chưá giáả ng trống máốy khốá á
hốạ c trướá c thíà chuá ng tốô i đềầu đáũ  giáảng ớả  láầ n náày. Chuả  yềốu láà
tốô i nghíũ ráằ ng, thớà i gián tốô i truyềần cốô ng đáôy vềầ  cớ báả n láà
kềố t thuá c rốầ i, chố nềôn muốố n đềm nhưũ ng thưá  cháô n chíánh
lưu  láạ i  cáả  chố  mốạ i  ngướà i,  sáố  chố  mốạ i  ngướà i  sáu  náày
trống quáá  tríành tu luyềôạn, cốá  cốô ng váà  Pháá p náày chíả đáạ ố mốạ i
ngướà i.  Trống tốáà n bốôạ  quáá  tríành truyềần  cốô ng,  chuá ng tốô i
cuũ ng láà  thềố [nguyềôn táắ c] cốá  tráá ch nhiềôạm vớá i mốạ i ngướà i,
đốầ ng thớà i cuũ ng cốá  tráá ch nhiềôạm vớá i xáũ  hốôạ i, như váôạ y chuá ng
tốô i mớá i cốá  thềổ  thu đướạ c hiềôạu quáả  tháôạ t tốố t. Trềôn thưạ c tềố
chuá ng tốô i cuũ ng thềố nguyềôn táắ c áốy máà  láà m. Cốà n như láà m
đướạ c tốố t xáố u thềố  náà ố thíà  tốô i cuũ ng khốô ng muốố n nốá i nưũ á,
bớả i víà láà m đướạ c tốố t háy dớả , tốô i láà m như thềố  náà ố, cốá  chiạu
tráá ch nhiềôạm vớá i mốạ i ngướà i háy khốô ng, nhưũ ng ngướà i ngốầ i
táạ i đáôy tưạ  cốá  cốô ng luáôạ n, chố nềôn tốô i khốô ng giáả ng nhưũ ng
sưạ  viềôạ c náày nưũ á. Đướng nhiềôn nguyềôạn vốạ ng cuả á tốô i chíánh
láà  muốố n đềm thưá  náày truyềần xuáố t  rá, đềổ  chuá ng tá cáàng
nhiềầu ngướà i hớn nưũ á cốá  thềổ  thốạ  íách, nhưũ ng ngướà i tháôạ t sưạ
cốá  thềổ  muốố n tu luyềôạn, thíà cốá  Pháá p cốá  thềổ  tu luyềôạn lềôn trềôn.
Đốầ ng thớà i trống quáá  tríành truyềần Phááp, tốô i cuũ ng giáả ng rá
đáạ ố lyá  đáũ  láà  cốn ngướà i, thíà  nềôn láà m ngướà i như thềố  náà ố.
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Cuũ ng mống nhưũ ng ngướà i tưà  lớá p hốạ c náày trớả  vềầ  nềốu khốô ng
thềổ  chiềổu thềố Đáạ i Phááp máà  tu luyềôạn, thíà íát nháố t cuũ ng háẳ n
láà  láà m ngướà i tốố t, kyà  thưạ c chư viạ đáũ  biềố t láà m ngướà i tốố t, tốô i
biềố t. Duà  táạ i đáôy chư viạ khốô ng muốố n tu luyềôạn, thíà sáu khi
rá vềầ  chư viạ  cuũ ng nháố t  điạnh sềũ  láà m mốôạ t  ngướà i  tốố t,  váôạ y
cuũ ng sềũ  cốá  íách chố xáũ  hốôạ i chuá ng tá.

Trống  quáá  tríành  truyềần  cốô ng  truyềần  Phááp,  đướng
nhiềôn  cuũ ng  cốá  nhưũ ng điềầu  khốô ng  thuáôạ n  lớạ i,  cán nhiềẫu
trềôn mốạ i phướng diềôạn cuũ ng ráố t lớá n. Nhưng mớả  lớá p táạ i Tềố
Nám, nhớà  đớn viạ tốổ  chưá c chuá ng tá váà  cáá c viạ láũ nh đáạ ố cuả á
nháà  thềổ  duạ c  chuá ng  tá  đáôy,  cáá c  viạ  láũnh  đáạ ố  trềôn  mốạ i
phướng diềôạn  cuả á  Hiềôạp  hốôạ i  khíá  cốô ng tíảnh tháà nh phốố  đáũ
uả ng hốôạ  ráố t lớá n, khiềốn chố lớá p hốạ c náày cuả á chuá ng tá kháá
viềôn máũ n. Trống quáá  tríành mớả  lớá p, nhưũ ng điềầu tốô i giáả ng
đáôy tốáà n bốôạ  đềầu láà  đềổ  chíả đáạ ố mốạ i ngướà i luyềôạn cốô ng, chíả
đáạ ố tu luyềôạn lềôn táầ ng thưá  cáố. Trống quáá  khưá  giáả ng Pháá p
khốô ng cốá  ái giáả ng nhưũ ng điềầu náày. Tháôạ m chíá chuá ng tá cốá
nhưũ ng ngướà i,  báố t kềổ  chư viạ  cốá  thềổ  thưà á nháôạ n cuũ ng váôạ y,
khốô ng thưà á nháôạ n cuũ ng váôạ y,  nhưũ ng điềầu chuá ng tốô i  giáả ng
hốô m náy láà  vốô  cuà ng minh xáá c, kềố t hớạ p khốá hốạ c hiềôạn đáạ i
váà  khốá hốạ c  nháô n thềổ  hiềôạn náy máà  giáả ng.  Khốô ng giốố ng
như nhưũ ng thưá  tưà  ngưũ  háà m hốầ  đướạ c giáảng trướá c kiá. Táạ i
đáôy chuá ng tốô i đáũ  giáả ng ráố t rốũ  ráà ng rốầ i, hớn nưũ á táầ ng thưá
giáả ng ráố t cáố. [Láà m] như váôạ y, chuả  yềốu láà  víà mốạ i ngướà i, láà
đềổ  chư viạ tu luyềôạn, tướng lái cốá  thềổ  tháôạ t sưạ  đềầ  cáố táầ ng
thưá  tu luyềôạn lềôn trềôn, đốá  láà  xuáố t pháá t điềổm cuả á tốô i.

Trống  quáá  tríành  chuá ng  tốô i  truyềần  cốô ng,  ráố t  nhiềầu
ngướà i cáả m tháốy Pháá p cuũ ng ráố t tốố t, nhưng báắ t đáầ u láà m thíà
ráố t khốá . Kyà  thưạ c tốô i nốá i ráằ ng khốá  háy khốô ng khốá  láà  xềm
ngướà i  náà ố nốá i.  Mốôạ t  ngướà i  thướà ng ráố t  đốẫ i  bíành thướà ng
khốô ng muốố n tu luyềôạn, hốạ  sềũ  nốá i, hốạ  sềũ  cáả m tháốy tu luyềôạn
Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp quáả  thưạ c khốá  quáá  rốầ i, khốô ng thềổ  nghíũ
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báà n, tu khốô ng tháà nh. Hốạ  láà  ngướà i thướà ng, hốạ  khốô ng muốố n
tu luyềôạn hốạ  sềũ  tháốy ráố t láà  khốá . Nhưũ ng ngướà i tu luyềôạn cháô n
chíánh, đềổ  tốô i nốá i thíà nốá  ráố t dềẫ  dáà ng, khốô ng pháả i thưá  gíà cáố
khốô ng thềổ  vớá i tớá i. Kyà  thưạ c cốá  ráố t nhiềầu hốạ c viềôn cuũ  chuá ng
tá ngốầ i táạ i đáôy, cốà n cốá  nhưũ ng hốạ c viềôn cuũ  khốô ng tớá i [đáôy],
đáũ  tu luyềôạn lềôn đềốn táầ ng thưá  tướng đốố i cáố rốầ i. Tốô i khốô ng
nốá i vớá i chư viạ nhưũ ng điềầu náày, chuả  yềốu [víà] ề ráằ ng chư viạ
sinh  táô m  cháốp  trướá c,  hiu  hiu  tưạ  đáắ c,  sềũ  áảnh  hướả ng
nghiềôm trốạ ng tớá i  viềôạ c  cốô ng lưạ c chư viạ  táă ng trướả ng lềôn.
Bớả i víà láà m mốôạ t ngướà i thưạ c sưạ  cốá  quyềố t táô m tu luyềôạn, hốạ
cốá  thềổ  nháẫ n chiạu đướạ c vưũ ng, cốá  thềổ  vớá i  lớạ i  íách cáá c lốáạ i
trướá c máăạ t, [máà ] cốá  thềổ  buốô ng bốả  táô m cháố p trướá c kiá, cốá
thềổ  cối nốá  ráố t nhềạ ; kyà  thưạ c tốô i nốá i ráằ ng chíả cáần cốá  thềổ  láà m
đướạ c  điềổm  náày,  thíà  ngướà i  tá  đáũ  cáả m  tháốy  ráố t  khốá  rốầ i.
Nhưũ ng ngướà i nốá i láà  khốá , chíánh láà  [víà] hốạ  khốô ng thềổ  buốô ng
bốả  nhưũ ng thưá  áốy. Báả n tháô n cốô ng phááp tu luyềôạn khốô ng hềầ
khốá , báả n tháô n viềôạ c đềầ  cáố táầ ng thưá  cuũ ng khốô ng khốá  gíà cáả ,
chíánh láà  khốô ng buốô ng bốả  đướạ c nháôn táô m nềôn hốạ  mớá i nốá i
láà  khốá .  Bớả i  víà  đáng trống lớạ i  íách  hiềôạn  thưạ c  thíà  ráố t  khốá
buốô ng nốá  xuốố ng, lớạ i íách kiá đáũ  đáng ớả  đốá , chư viạ nốá i xềm
cáá i táô m náày hốạ  vưá t bốả  sáố đáôy? Hốạ  chố ráằ ng khốá  thưạ c tềố
cuũ ng chíánh láà  khốá  táạ i chốẫ  náày. Khi chuá ng tá pháá t sinh máô u
thuáẫ n  giưũ á  ngướà i  vớá i  ngướà i,  khốô ng  nháẫ n  đướạ c,  khốô ng
nháẫ n đướạ c cáá i kháổ u khíá kiá, tháôạ m chíá khốô ng thềổ  cối míành
láà  ngướà i luyềôạn cốô ng máà  đốố i đáũ i, tốô i nốá i váôạ y láà  khốô ng đướạ c.
Kyà  thưạ c chuá ng tá láà m ngướà i luyềôạn cốô ng, khốô ng ngáạ i gíà thíà
háũy thưả  xềm. Trướá c kiá thớà i tốô i tu luyềôạn cốá  ráố t nhiềầu cáố
nháô n cuũ ng tưà ng nốá i vớá i tốô i lớà i thềố  náày, chíánh láà  chớá  tháốy
ráằ ng viềôạ c náày chư viạ  cáả m tháốy ráố t  khốá ,  ‘nán nháẫ n náă ng
nháẫ n’. Chư viạ tháốy khốô ng đướạ c, khốá  láà m đướạ c nhưng máà
‘nán háà nh náă ng háà nh’.  Thưạ c  rá cuũ ng láà  như thềố ,  khốô ng
ngáạ i mốạ i ngướà i trớả  vềầ  thưả  xềm. Khi thưạ c sưạ  đáng trống
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kiềốp náạ n hốáăạ c láà  trống khi vướạ t quán, chư viạ háũy thưả  xềm,
khốá  nháẫ n thíà cưá  nháẫn xềm, tháốy láà  khốô ng láà m đướạ c, khốá
tháà nh đướạ c, váôạ y thíà  chư viạ  cưá  thưả  xềm sáố, rốố t cuốôạ c cốá
láà m đướạ c khốô ng? Nềốu chư viạ tháôạ t sưạ  cốá  thềổ  láà m đướạ c, chư
viạ sềũ  pháá t hiềôạn ráằ ng đuá ng láà  ‘liềẫu áá m hốá minh hưạ u nháố t
thốô n’.

[Tốô i] khốô ng muốố n nốá i quáá  nhiềầu nưũ á, bớả i víà tốô i giáả ng
cuũ ng ráố t nhiềầu rốầ i. Giáả ng quáá  nhiềầu thíà  mốạ i ngướà i cuũ ng
ráố t khốá  nhớá  kyũ  đướạ c. Hy vốạ ng mốạ i ngướà i sáu náày trống tu
luyềôạn cốá  thềổ  cối míành láà  mốôạ t ngướà i luyềôạn cốô ng máà  nhíàn
nháôạ n, cháô n chíánh tu luyềôạn báả n tháô n. Chố nềôn tốô i mống cáá c
hốạ c viềôn mớá i váà  cuũ  ngốầ i táạ i đáôy, đềầu cốá  thềổ  tu luyềôạn trống
Đáạ i Pháá p, đềầu cốá  thềổ  cốô ng tháà nh viềôn máũ n! Lớá p hốạ c náày
cuả á chuá ng tá đáũ  kềố t thuá c, hy vốạ ng mốạ i ngướà i vềầ  nháà  táôạ n
duạ ng thớà i gián thưạ c tu! Giáả ng báốy nhiềôu thốô i.
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Giải đáp thắc mắc tại
giảng Pháp ở Diên Cát

Lý Hồng Chí

Đệ tử: Bẩm sinh đã có thể ngồi song bàn thì có quan hệ với
căn cơ tốt xấu hay không?

Sư phuạ : Điềầu náày khốô ng cốá  quán hềôạ  lớá n láắ m, nhưng
cuũ ng khốô ng thềổ  nốá i láà  tuyềôạ t đốố i khốô ng cốá ,  nguyềôn nháô n
ráố t phưá c táạ p. Láố đốôạ ng trướà ng kyà  hốáăạ c chưá tưà ng ngốầ i
sống báà n, thíà báắ t đáầ u xềốp báằ ng sềũ  ráố t khốá  chiạu.

Đệ tử: Nguyên Thủy Thiên Tôn là Giác Giả cao nhất
trong vũ trụ phải không?

Sư phuạ : Kyà  thưạ c đáôy tốáà n láà  phướng phưá c tư tướả ng
cuả á ngướà i thướà ng, ngáy báả n tháô n [nốá ] cốá  máng thềố sưạ
báố t kíánh. [ÔÔ ng cốá ] cốô ng cáố hớn Như Lái mốôạ t chuá t, khốô ng
pháả i láà  Tháầ n lớá n nháố t.

Đệ tử: Vũ trụ vẫn là lấy Chân-Thiện-Nhẫn làm chân lý
phải không?

Sư phuạ : Vuũ  truạ  chíánh láà  chuả ng đáăạ c tíánh Cháô n-Thiềôạn-
Nháẫ n  náày,  trềôn táầ ng thưá  cáàng cáố thíà  thềổ  hiềôạn  cáàng rốũ
ráà ng.

Đệ tử: Sau khi tu tới tầng thứ vốn định trước bởi các
nhân tố như căn cơ của tự thân, nếu vẫn còn muốn tu lên
trên phải chăng vẫn phải tiếp tục tu luyện trong người
thường? 

Sư phuạ : Đuá ng váôạ y. Táạ i nới kháá c chư viạ khốô ng thềổ  tu,
chíả cốá  ớả  tráạ ng tháá i ngướà i thướà ng náày láà  dềẫ  tu nháố t. Cốà n
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táạ i nhưũ ng táầ ng thưá  kháá c hốạ  cuũ ng khốô ng pháả i láà  khốô ng thềổ
tu. Nhưng máà , nốá i víá duạ  thềố  náày nhềá , chíánh láà  víà hốạ  khốô ng
cốá  khốổ  máà  chiạu chố nềôn hốạ  tu ráố t cháôạ m, tháôạ m chíá khốô ng
thềổ  tu. Khốô ng cốá  cớ hốôạ i váà  hốáà n cáả nh như thềố  náày đềầ  cáố
táô m tíánh cuả á hốạ , nềôn khiềốn hốạ  khốô ng thềổ  tu. Giưũ á ngướà i
vớá i ngướà i, sinh mềôạnh vớá i sinh mềôạnh táạ i táầ ng thưá  cáố đốá
quáả  thưạ c khốô ng cốá  máô u thuáẫ n, hớn nưũ á đềầu láà  đáạ i tưạ  táạ i.
Chư viạ nốá i xềm hốạ  tu thềố  náà ố đáôy, vốô  cuà ng khốá  kháă n.

Đệ tử: Trong bổn môn [chúng ta] sau khi tu viên mãn
phải chăng là sẽ trải qua trạng thái ‘sinh lão bệnh tử’ của
Phật?

Sư phuạ : Tráạ ng tháá i ‘sinh láũ ố bềôạnh tưả ’ cuả á Pháôạ t gíà chưá ?
Tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, ớả  táầ ng thưá  ráố t cáố nốá  cuũ ng tốầ n táạ i
mốôạ t lốáạ i nháôn tốố  thềố  náày, gốạ i láà  ‘tháành truạ  hốáạ i’, tốô i cuũ ng
đáũ  giáả ng ráằ ng giưũ á nốá  váà  ‘sinh láũ ố bềôạnh tưả ’ láà  cốá  quán hềôạ ,
đốá  chíánh láà  thềổ  hiềôạn táạ i táầ ng thưá  đốầ ng đáẳ ng vớá i báả n tháô n
hốạ . Nhưng đốá  láà  điềầu xá xốô i, báố t kháả  tư nghiạ, láà  mốôạ t cốn sốố
niềôn đáạ i cốà n lớá n hớn nhưũ ng cốn sốố  thiềôn váă n, chư viạ cáă n
báả n khốô ng cáầ n quáả n nốá .

Đệ tử: ‘Tiên bái vô sinh hậu bái Phật’, ‘vô sinh lão mẫu’
là chuyện gì?

Sư phuạ : Náà ố cốá  ‘vốô  sinh láũ ố máẫ u’ gíà chưá ? Hốáàn tốáà n
khốô ng cốá  Tháầ n  náà ố  như váôạ y.  Hiềôạn  náy nhưũ ng  dánh tưà
lốáạ n  lung tung trống ngướà i  thướà ng  ráố t  láà  nhiềầu;  hốáà n
tốáà n khốô ng cốá  chuyềôạn đốá . Tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, cốá  mốôạ t
sốố  táà  pháá p, cuả á cáá ố chốầ n quyả  ráắ n, bớả i víà táầ ng náày khốô ng
biềố t  chuyềôạn cuả á táầ ng kiá, [máà ] cáá c Giáá c Giáả  chíánh Phááp
đềầu khốô ng lyá  gíà  tớá i  nốá 1.  Nốá  cáả m tháốy nốá  tu luyềôạn đướạ c
dướà ng như cáố láắ m rốầ i, nốá  chưá hềầ  gáăạ p ái cáố hớn nốá , nốá
cuũ ng khốô ng tin ráằ ng cốá  ái cáố hớn nốá .  Điềầu gíà  nốá  cuũ ng

1 bất lý tha: không lý gì tới nó, mặc kệ nó.
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dáá m nốá i, nháố t nốá  nhíà trớà i, chố nềôn nốá  cuũ ng khốô ng giáả ng
táô m tíánh, chềố  táạ ố rá ráố t nhiềầu dánh tưà  lốáạ n thềố  lốáạ n Pháá p.
Mốạ i ngướà i cưá  tu thềố nhưũ ng điềầu đướạ c truyềần trống mốô n
náày  cuả á  chuá ng  tá,  háũy  vưá t  hềố t  nhưũ ng  chuyềôạn  lốáạ n  báá t
nháá ố kiá đi.

Đệ tử: Những vị sư phụ của Ngài sao đều quỳ trong
hội trường, hơn nữa khắp hội trường đều là hoa sen còn
có cả thiên binh thiên tướng.

Sư phuạ : Khốô ng ái trống đốá  láà  sư phuạ  cuả á tốô i cáả , bềôn
trềôn kiá ái cuũ ng đốố i đáũ i vớá i tốô i như váôạ y, chíả cốá  cốn ngướà i
cáá c viạ  láà  khốô ng biềố t.  Chư viạ  tướả ng ráằ ng [víà]  hốạ  láà  Pháôạ t,
chư viạ tướả ng ráằ ng [víà] hốạ  láà  Đáạ ố, nềôn hốạ  láà  sư phuạ  cuả á tốô i,
váôạ y máà  táầ ng thưá  cáố hớn thíà nhiềầu [viạ] hớn nhiềầu. Khốô ng
đướạ c cưá  tháốy  ái thíà  đốá  láà  sư phuạ  cuả á  tốô i.  Khi tốô i  giáảng
Pháá p, chư Tháầ n hốôạ  Phááp tưà  trềôn xuốố ng dướá i ráố t láà  nhiềầu.
Chư viạ nhíàn tháốy thíà láà  nhíàn tháốy rốầ i, gốầ m cáả  nhưũ ng hốạ c
viềôn kháá c cuũ ng đáũ  nhíàn tháốy.

Đệ tử: Xin Thầy giải thích một chút về những thứ như
phòng ốc, mộ tổ, phong thủy được nói đến trong Thái Cực,
Bát Quái?

Sư phuạ : Chư viạ háũy máu chốá ng vưá t bốả  hềố t nhưũ ng thưá
náày đi, đáôy đềầu láà  nhưũ ng thưá  trống tiềổu đáạ ố thềố  gián. Tốô i
truyềần  Đáạ i  Phááp  chố  chư viạ,  mốạ i  ngướà i  biềố t  ráằ ng  mốôạ t
ngướà i tu luyềôạn, mốạ i thưá  cuả á chư viạ đềầu đáũ  đướạ c cáả i biềốn.
[Đốố i vớá i] mốôạ t ngướà i tu luyềôạn thíà táố t cáả  nhưũ ng thưá  náày đềầu
khốô ng  khớả i  táá c  duạ ng  vớá i  chư  viạ,  chố  nềôn  chư  viạ  pháả i
buốô ng bốả  nốá . Nhưng báả n tháô n chư viạ cốá  táô m cháố p trướá c
khốô ng bốả  thíà  khốô ng đướạ c đáô u,  chư viạ  cưá  máũ i  chố ráằ ng
phống thuả y đốá  khớả i táá c duạ ng đốố i vớá i chư viạ, đốá  chíánh láà
táô m cháốp trướá c, cốá  lềũ  khốô ng chưà ng láạ i  tháôạ t  sưạ  cốá  tráạ ng
tháá i náày, đốá  chíánh láà  đềổ  trưà  bốả  táô m cháốp trướá c cuả á chư viạ.
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Đệ tử: Bởi vì sinh mệnh là cha mẹ cấp cho, hiếu thuận
với họ có phải là hoàn trả nghiệp không?

Sư phuạ : Táạ i đáôy khốô ng liềôn quán tớá i  váố n đềầ  nghiềôạp,
cốn ngướà i sốố ng chíánh láà  víà cáá i tíành, cốn ngướà i chíánh láà  víà
cáá i tíành náày máà  sốố ng. Chư viạ hiềốu thuáôạ n chá mềạ  thíà chư viạ
cuũ ng láà  víà cáá i tíành náày; chá mềạ  yềôu quyá  chư viạ cuũ ng láà  cáá i
tíành, đềầu láà  cáá i tíành nới cốn ngướà i. Đướng nhiềôn chuá ng tá
giáả ng tưà  gốá c đốôạ  kháá c, chá mềạ  sinh rá chư viạ, nuốô i dướũ ng
chư viạ, thíà chư viạ nềôn đốố i tốố t vớá i hốạ , chíánh láà  nềôn như váôạ y.
Chố nềôn chư viạ nốá i chư viạ khốô ng tốố t vớá i chá mềạ , thíà tưà  cáá i
lyá  cuả á ngướà i thướà ng thíà  khốô ng cháố p nháôạ n đướạ c, tưà  trềôn
táầ ng thưá  cáố máà  xềá t thíà cuũ ng khốô ng đướạ c. Nhưng tu luyềôạn
thíà pháả i dáầ n dáầ n buốô ng bốả  cáá i tíành náày.

Đệ tử: Pháp môn này của chúng ta có phải là siêu xuất
khỏi pháp môn Quán Âm và Di Lặc?

Sư phuạ : Quáá n ẮÔ m khốô ng cốá  pháá p mốô n, Di Láăạ c cuũ ng
khốô ng cốá  phááp mốô n; [kiá] láà  dố má lốáạ n Pháá p máà  biạá rá.
Chư viạ  háũy hốạ c tháôạ t  kyũ  Pháá p náày thíà  chư viạ  sềũ  biềố t.  Kyà
thưạ c ráố t nhiềầu chuyềôạn tốô i đềầu giáảng rá rốầ i; điềầu chuá ng tá
luyềôạn láà  tốáà n bốôạ  vuũ  truạ  —mốôạ t điềầu tố lớá n như váôạ y— chư
viạ thưả  nghíũ  xềm Nốá  láà  gíà. Sáố cốá  thềổ  duà ng nhưũ ng thưá  táà
phááp đốá  đềổ  số sáá nh chưá ?

Đệ  tử:  Ba  năm  trước  con  đã  quy  y  nơi  cửa  Phật
[nhưng] chưa thọ giới, thì có ảnh hưởng gì tới tu luyện
Pháp Luân Đại Pháp sau này không?

Sư phuạ :  Ngáy cáả  híành thưá c  cốà n khốô ng thềố thíà  sáố
tíánh láà  quy y đướạ c? Chưá quy y, chư viạ chíả láà  tin Pháôạ t giáá ố,
chíả cốá  thềổ  nốá i như váôạ y. Cáá i gốạ i láà  quy y cuũ ng khốô ng hềầ  gíà,
cáá i đốá  khốô ng áảnh hướả ng gíà, Pháôạ t khốô ng cối trốạ ng tốô n giáá ố,
chíả  cối trốạ ng nháô n táô m. Quy y áốy khốô ng pháả i láà  quy váà ố
Pháôạ t, máà  láà  quy váà ố tốô n giáá ố. Tu mốô n náà ố láà  viềôạ c cáá  nháô n
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chư viạ. Chư viạ nốá i chư viạ chíả tu trống Pháôạ t giáá ố thíà chư viạ
cưá  tu trống Pháôạ t  giáá ố,  chư viạ  nốá i  chư viạ  tu trống Pháá p
Luáô n Đáạ i Phááp thíà chư viạ cưá  tu trống Phááp Luáô n Đáạ i Phááp.
Mốạ i ngướà i tớá i [đáôy] đềầu láà  duyềôn pháôạ n, tốô i pháả i cốá  tráá ch
nhiềôạm vớá i  mốạ i  ngướà i.  Nềôn tốô i  nốá i  vớá i  mốạ i  ngướà i  ráằ ng,
hiềôạn  giớà  trống Pháôạ t  giáá ố  ráố t  khốô ng dềẫ  tu,  thớà i  kyà  máạ t
Pháá p náày tháôạ t láà  lốáạ n, hốà á thướạ ng báả n tháô n cốà n ráố t khốá
tưạ  đốôạ .  Khốô ng  báả ố  chư  viạ  biềố t  cuũ ng  láà  khốô ng  cốá  tráá ch
nhiềôạm.

Đệ tử: Thưa Thầy, nguyên anh là chủ ý thức tu thành
phải không? [Nếu] phó ý thức cũng tu thành thì là quả vị
gì?  Nguyên  anh  tu  thành  rồi  đi  không  gian  khác,  vậy
[giữa] nó và bản thể thì ai chi phối nó?

Sư phuạ : Chíánh láà  chuả  yá  thưá c cuả á chư viạ láà m chuả  tềổ  cáá i
tháô n thềổ  náày máà  tu tháà nh [nguyềôn ánh]. Phốá  yá  thưá c trống
phááp mốô n náày cuả á chuá ng tá tướng lái sềũ  láà m hốôạ  pháá p cuả á
chư viạ, [nốá ] đốầ ng thớà i đáắ c Đáạ ố. Nguyềôn ánh cuả á chư viạ láà
báả n tháô n chư viạ  tu luyềôạn rá,  đướng nhiềôn dố báả n tháô n
chư viạ chi phốố i. Đi khốô ng gián kháá c gíà chưá ? Chư viạ khốô ng
láà m chuả  nốá , thíà nốá  cuũ ng sềũ  khốô ng đốôạ ng, nốá  chíánh láà  tháô n
thềổ  sáu khi viềôn máũ n: Pháôạ t thềổ .

Đệ tử: Trong tình huống nào có thể dùng công năng
của mình?

Sư phuạ : Ngướà i nềôu rá cáô u hốả i  náày nềốu chư viạ  chưá
nghề giáả ng, thíà tốô i cốá  thềổ  lướạ ng thưá  chố chư viạ. Hốô m náy
đáũ  láà  buốổ i thưá  mướà i, chư viạ cốà n nghíũ tớá i duà ng cốô ng náă ng,
duà ng cốô ng náă ng láà m gíà? Đềổ  láà m viềôạ c gíà? Táô m cháố p trướá c
đốá  sáố cốà n chưá bốả ? Đướng nhiềôn láà  mốôạ t ngướà i tu luyềôạn,
nềôn xuáố t [rá cốô ng náăng] thíà nốá  sềũ  xuáố t, [khi] cốá  thềổ  duà ng
thíà sềũ  biềố t. Chư viạ khốô ng đướạ c cháốp trướá c váà ố nhưũ ng thưá
náày. Máng thềố báố t kyà  táô m hưũ u cáầ u náà ố cuũ ng đềầu khốô ng
thềổ  đáắ c Pháá p.
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Đệ tử: Học viên Pháp Luân Đại Pháp qua tu luyện mà
đạt tới tầng thứ khác nhau, mấy năm sau họ sẽ đến [vị trí]
nào?

Sư phuạ : Phốá  xuáố t báố nhiềôu đáắ c đướạ c báốy nhiềôu, [ái]
tu luyềôạn  thíà  tốố t  nháố t  sềũ  viềôn máũ n cốô ng tháà nh; tu luyềôạn
kềám mốôạ t chuá t [thíà] táầ ng thưá  đốá  cuũ ng khốô ng tềôạ , nhưng máà ,
cốá  thềổ  khốô ng nháảy xuáố t khốả i tám giớá i. Bớả i víà  chư viạ chíả
khi tháôạ t sưạ  đáắ c quáả  viạ, mớá i cốá  thềổ  nháảy rá khốả i tám giớá i.
Cốá  ngướà i ráố t giốả i, cốá  thềổ  tu đướạ c ráố t cáố; cốá  ngướà i nưả á tu
nưả á khốô ng1,  thíà  cuũ ng cốá  thềổ  đáắ c đướạ c mốôạ t  chuá t,  cốá  thềổ
láà m Thiềôn nháôn cuả á táầ ng thưá  kháá c nháu trống tám giớá i.

Đệ tử: Trong tình huống nào thì Pháp thân tự mình đi
mất?

Sư phuạ : Chưà ng náà ố chư viạ láà  ngướà i tu luyềôạn thíà ÔÔ ng
sềũ  quáả n  chư  viạ,  máũ i  tớá i  khi  chư viạ  viềôn  máũn.  Trưà  phi
khốô ng tu  luyềôạn  nưũ á,  triềôạ t  đềổ  khốô ng tu  luyềôạn  nưũ á,  ÔÔ ng
cuũ ng tháố t vốạ ng rốầ i, tháốy chư viạ quáả  tháôạ t khốô ng đướạ c nưũ á,
váôạ y thíà ÔÔ ng cuũ ng khốô ng quáả n chư viạ nưũ á. Pháá p Luáô n cuũ ng
như váôạ y,  cháẳ ng háạ n  chư viạ  khốô ng  tu  luyềôạn  nưũ á,  ngướà i
thướà ng liềôạu cốá  thềổ  máng mốôạ t thưá  như thềố  náày sáố? Chư viạ
muốố n Nốá  thíà cuũ ng vốô  duạ ng, bớả i víà chư viạ khốô ng tu luyềôạn
thíà Nốá  cuũ ng khốô ng khớả i táá c duạ ng đốố i vớá i chư viạ.

Đệ tử: Nguyên thần, chủ nguyên thần và thức thần là
cùng một ý nghĩa phải không?

Sư phuạ : ‘Chuả  nguyềôn tháầ n’ chíánh láà  báả n tháô n chư viạ,
chư viạ nghíũ gíà, chư viạ láà m gíà, luá c bíành thướà ng chư viạ láà m
nhưũ ng gíà thíà chíánh láà  báả n tháô n chư viạ. ‘Phốá  nguyềôn tháầ n’
nốá  cuà ng vớá i chư viạ đốầ ng thớà i tưà  trống thái mềạ  giáá ng sinh
máà  rá, gốạ i cuà ng mốôạ t tềôn vớá i chư viạ. Nhưng nốá  váà  chư viạ cốá
sưạ  kháá c biềôạ t, chư viạ láà m chuyềôạn gíà nốá  cuũ ng biềố t; nốá  láà m

1 đới tu bất tu: lúc tu lúc không tu, không tu luyện thường hằng.
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viềôạ c gíà chư viạ khốô ng hềầ  biềố t. Chố nềôn vềầ  cáă n báả n máà  giáả ng
láạ i khốô ng pháả i [cuà ng] láà  mốôạ t [nguyềôn] tháầ n, như váôạ y cáă n
báả n láạ i cuũ ng khốô ng pháả i  láà  báả n tháô n chư viạ.  Chíả  cốá  báả n
tháô n chư viạ, tưá c láà  tá muốố n láà m gíà, thưạ c thi viềôạ c gíà, luá c ráố t
rốũ  ráà ng minh báạ ch thíà đốá  láà  tưạ  kyả  cháô n chíánh cuả á chư viạ.
Cốn ngướà i chíánh láà  như váôạ y, xưá náy vốố n láà  mốôạ t lốáạ i híành
thưá c như váôạ y, chố nềôn đềầu cốá  phốá  nguyềôn tháầ n. ‘Nguyềôn
tháầ n’ láà  mốôạ t cáá ch nốá i kháá i quáá t, mốôạ t cáá ch kháá i quáá t máà
giáả ng  phốá  nguyềôn  tháầ n  váà  nguyềôn  tháầ n  đềầu  tíánh  láà  ớả
trống đốá ,  chố nềôn chuá ng tốô i  giáả ng nguyềôn tháầ n, nguyềôn
tháầ n. Táạ i đáôy chuá ng tốô i giáảng láà  ‘chuả  nguyềôn tháầ n’ váà  ‘phốá
nguyềôn  tháầ n’.  Cốà n  nốá i  vềầ  ‘thưá c  tháầ n’,  đốá  láà  điềầu  giáảng
trống Đáạ ố giáá ố, đốá  hốạ  láà  nốá i đềốn chuả  nguyềôn tháầ n.

Đệ tử: Mang thai rồi có thể luyện Pháp Luân Đại Pháp
không?

Sư phuạ : Cốá  thềổ , khốô ng hềầ  gíà. Trướá c kiá cốá  ngướà i đưá
tớà  cáô u hốả i, nốá i ráằ ng ‘phuạ  nưũ  máng thái luyềôạn Pháá p Luáôn
Đáạ i Phááp, Pháá p Luáô n kiá xốáy chuyềổn trống buạ ng, ÔÔ ng nốá i
xềm ềm bềá  đốá  cốá  thềổ  chiạu đướạ c khốô ng?’ Tốô i nốá i vớá i mốạ i
ngướà i, ráằ ng nốá  khốô ng ớả  cuà ng mốôạ t khốô ng gián. Nềốu ớả  cuà ng
mốôạ t khốô ng gián, máà  Pháá p Luáô n xốáy tớá i xốáy lui ớả  trống,
thíà  đềốn ruốôạ t  cuả á  chư viạ  cuũ ng khốô ng chiạu  nốổ i;  khốô ng ớả
cuà ng mốôạ t  khốô ng gián. Cáá c khốô ng gián đềầu cốá  híành thưá c
tốầ n táạ i cuả á tháô n thềổ  chư viạ.

Đệ tử: Con thấy phiền não vì dáng lùn, xin hỏi có thể
cao lên được không?

Sư phuạ : Láà m sáố chuyềôạn gíà cuũ ng tớá i hốả i tốô i? ỞỞ  đáôy tốô i
dáạy láà  ngướà i luyềôạn cốô ng. ÔÔ m giưũ  nhưũ ng táô m cháốp trướá c
náày máà  tu liềôạu cốá  đướạ c cháă ng?! Dáá ng luà n cốá  áả nh hướả ng
chư viạ tu luyềôạn khốô ng? Điềầu tốô i dáạy nới đáôy láà  Đáạ i Pháá p
tu  luyềôạn  lềôn  táầ ng  thưá  cáố.  Chư  viạ  muốố n  láà m  ngướà i
thướà ng, cốà n muốố n láà m mốôạ t ngướà i thướà ng cốá  híành tướạ ng
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hốáà n myũ, thíà đưà ng tớá i tíàm tốô i, háũy tớá i bềôạnh viềôạn láà m cáá i gíà
đốá  gốạ i láà  pháẫ u thuáôạ t tháổ m myũ  đi. Thớà i gián láô u như váôạ y
giáả ng đáũ  mướà i buốổ i rốầ i, cốá  ngướà i váẫ n cốà n khốô ng biềố t tốô i
đáng giáả ng điềầu gíà, sáố nhưũ ng chuyềôạn náày chư viạ cốà n tớá i
hốả i tốô i chưá ? Chuyềôạn cuả á ngướà i thướà ng chuá ng tốô i khốô ng
quáả n, chư viạ ốô m giưũ  táô m cháốp trướá c náày tớá i nghề giáả ng
cuũ ng khốô ng đướạ c, khốô ng đáắ c đướạ c gíà cáả . Nhưng tốô i biềố t
ráằ ng, sáu khi thốô ng quá hốạ c Phááp chư viạ sềũ  minh báạ ch rá.

Đệ tử: Trước khi luyện Pháp Luân Đại Pháp tiến hành
xoa bóp [được không]?

Sư phuạ : Xốá bốá p gíà chưá ? Khi đáạ i máạ ch, khíá cớ náày cuả á
Pháá p Luáô n Đáạ i  Phááp chuá ng tốô i  váôạ n chuyềổn thíà  mốạ i  thưá
đềầu láà m chố chư viạ rốầ i, chư viạ cốà n xốá bốá p gíà đáôy? Chuá ng
tốô i dáạy chư viạ gíà thíà chư viạ luyềôạn náốy, nhưũ ng gíà khốô ng dáạy
chư viạ thíà chư viạ nháố t quyềố t khốô ng đướạ c thềôm lung tung
nhưũ ng thưá  náày váà ố trống đốá , [nốá ] đềầu cốá  máng nhưũ ng tíán
tưá c lốáạ n báá t nháá ố cuả á cáá c lốáạ i khíá  cốô ng, tíán tưá c cuả á khíá
cốô ng giáả , thưá  gíà cuũ ng cốá . Khốô ng đướạ c thềôm váà ố thưá  gíà cáả ,
ngáy cáả  yá  niềôạm cuũ ng khốô ng đướạ c thềôm váà ố. Tu luyềôạn mốôạ t
cáá ch hềố t sưá c thuáầ n tiạnh thíà mớá i nhánh đướạ c.

Đệ tử: Con là giáo viên thể dục, [người ta] yêu cầu con
dạy cho học sinh một số thứ trong công pháp của những
môn phái khác, như là Nhất Chỉ thiền, Thái Cực quyền thì
nên làm thế nào?

Sư phuạ : Váôạ y thíà chư viạ háũy dáạy Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p
cuả á chuá ng tá, láà m chuyềôạn tốố t biềố t máốy. Đướng nhiềôn chư
viạ  muốố n luyềôạn Phááp Luáô n Đáạ i  Phááp tốô i  mớá i báả ố chư viạ
láà m như váôạ y. Nềốu chư viạ dáạy nhưũ ng thưá  kháá c, thíà váẫ n quáả
thưạ c láà  khốô ng đướạ c. Chư viạ nốá i chư viạ khốô ng luyềôạn Pháá p
Luáô n Đáạ i Phááp, váôạ y tốô i cuũ ng khốô ng quáả n. Bớả i víà, tốô i báả ố
chư viạ náày, tu luyềôạn cháô n chíánh thíà pháả i chuyềôn nháố t. Kyà
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thưạ c váố n đềầ  cuạ  thềổ  như thềố  náày láà  tốô i khốô ng hềầ  muốố n giáả i
đáá p, chư viạ đềầu cốá  thềổ  tưạ  cáô n nháắ c máà  láà m.

Duà ng  thuả  pháá p  khíá  cốô ng  kháá c  đềổ  kháá m  bềôạnh  chố
ngướà i tá cuũ ng khốô ng đướạ c, chư viạ hềẫ  duà ng láà  sềũ  thềôm váà ố
nhưũ ng thưá  kháá c, nốá  liềần tớá i, cốô ng cuả á chư viạ  sềũ  biạ  lốáạ n
cuũ ng như thềố .

Đệ tử: Dùng băng tiếng của công pháp khác để luyện
công có được không?

Sư phuạ :  Nhưũ ng thưá  náày đềầu máng thềố tíán tưá c cuả á
mốô n đốá . Tốô i giáả ng thềố  náày rốầ i sáố váẫ n hốầ  đốầ  như váôạ y chưá ?
Chư viạ luyềôạn Phááp Luáô n Đáạ i Pháá p thíà chư viạ láà  luyềôạn Phááp
Luáô n Đáạ i  Phááp,  nhưũ ng thưá  kiá cáă n báả n chư viạ  ngáy cáả
đốôạ ng váà ố cuũ ng khốô ng thềổ  đốôạ ng, hềẫ  đốôạ ng láà  sềũ  nhiềẫm lềôn
tháô n chư viạ. Mớà i tháầ n đềốn thíà dềẫ  tiềẫn tháầ n đi thíà khốá , chư
viạ  khốô ng  thềổ  tiềẫn  nốá  đi  đướạ c.  Phááp  tháô n  cuả á  tốô i  cuũ ng
khốô ng  muốố n  quáả n,  ngốôạ  tíánh  cuả á  chư  viạ  kềám  như  váôạ y,
Pháá p náày đáũ  giáả ng rá tớá i mưá c đốôạ  náày rốầ i, chư viạ váẫ n cốà n
như thềố ! Váôạ y thíà háũy đớạ i tưạ  chư viạ ngốôạ , tưạ  míành ngáũ  lốôạ n
nháà ố, thưạ c sưạ  khiềốn chư viạ ngáũ  tháôạ t đáu, khốô ng chiạu đướạ c
nưũ á, tưà  đốá  mớá i cốá  thềổ  trưà  bốả  táô m cuả á chư viạ.

Đệ tử: Khí sinh ra khi bị nấc thì nuốt vào trong miệng
hay nhổ ra ngoài?

Sư phuạ : Khíá dố chư viạ biạ náố c chư viạ cốà n nuốố t nốá  láà m
gíà? Háũy nhốổ  rá ngốáà i. Chuá ng tá khi điềầu chíảnh tháô n thềổ  đá
sốố  náố c đáổy rá thíà đềầu láà  khíá tháả i, đềầu láà  khíá báổ n, bớả i víà nốá
láà  thuốôạ c vềầ  khíá báổ n trống phuả  táạ ng.

Đệ tử: Xuất phát từ mục đích hành thiện có thể ngăn
cản những người luyện công khác không?

Sư phuạ : Khốô ng đướạ c. Cốn ngướà i chíánh láà  như váôạ y. Hốạ
tiềốn váà ố cưả á náà ố láà  lưạ á chốạ n cuả á tưạ  hốạ ; chư viạ tháốy Phááp
Luáô n Đáạ i Phááp chuá ng tá hềẫ  mớả  lớá p thướà ng luốô n cốá  máốy
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khíá cốô ng giáả  cuũ ng đốầ ng thớà i tớá i mớả  lớá p, chíánh láà  xềm cáá c
viạ váà ố cưả á náà ố. Cốn ngướà i đáắ c Pháá p quáả  láà  khốô ng dềẫ , đáắ c
chíánh Phááp cáà ng khốá  hớn. Chuá ng tá cốá  thềổ  nốá i chố mốạ i
ngướà i biềố t, khuyềốn thiềôạn máà  hốạ  khốô ng nghề, khốô ng nghề
thíà  thốô i.  Chư viạ  cốố  ngáă n cáả n hốạ ,  hốạ  khốô ng muốố n tháà nh
Pháôạ t máà  chư viạ cưá  nháố t quyềố t muốố n hốạ  pháả i tháà nh Pháôạ t,
náà ố cốá  đáạ ố lyá  đốá ? Tưạ  hốạ  pháả i tu báằ ng cáá i táô m cuả á hốạ , hốạ
khốô ng muốố n tu thíà  chư viạ  cốá  thềổ  quáả n đướạ c cháăng? Hốạ
muốố n tháà nh má thíà cuũ ng khốô ng chiạu thốô i, chíánh láà  đáạ ố lyá
náày.

Đệ tử: Trạng thái kết ấn sau khi luyện xong mỗi bộ
công pháp và kết ấn khi bắt đầu bài công pháp tiếp theo
có thể không bỏ tay ra không?

Sư phuạ : Pháả i rốầ i. Chư viạ luyềôạn báà i tiềốp sáu thíà khốô ng
cáầ n bốả  táy rá nưũ á, trưạ c tiềốp đáũ  kềố t áố n, sáu đốá  tiềốp tuạ c báà i
cốô ng phááp tiềốp thềố. Nhưng mốẫ i báà i cốô ng pháá p yềôu cáầ u
láà m chíán láần thíà áắ t pháả i láà m chíán láần, dưà ng láạ i [đềổ ] kềố t áố n,
sáu đốá  chư viạ láà m tiềốp. Víà  sáố cáần láà m như váôạ y? Víà  như
mốạ i ngướà i biềố t, khi luyềôạn cốô ng táạ i cáố táầ ng chuá ng tá giáả ng
vốô  vi, khốô ng hềầ  cốá  báố t cưá  yá  niềôạm náà ố. Chư viạ cưá  máũ i đềốm
sốố , kyà  thưạ c tu luyềôạn đềốn cáố táầ ng, chư viạ cốá  thềổ  cưá  nghề
máũ i báă ng ghi áô m sáố? Muạ c đíách cuả á viềôạ c nghề báă ng ghi
áô m kiá chíánh láà  đềổ  nghề đướạ c náă ng lướạ ng tốố t  cốá  máng
thềố trống áô m nháạ c cuả á mốô n chuá ng tá. Đốầ ng thớà i láạ i cốá
thềổ  khiềốn  ngướà i  luyềôạn  cốô ng  mốôạ t  niềôạm  tháy  váạ n  niềôạm,
nghề  đướạ c  áô m  nháạ c  chư  viạ  sềũ  khốô ng  nghíũ  tớá i  nhưũ ng
chuyềôạn báố t háả ố kháá c, tư tướả ng cuả á chư viạ sềũ  khốô ng biạ táạ p,
chuả  yềốu láà  muạ c đíách náày. Đềốn tu luyềôạn khi đềốn táầ ng thưá
cáố, mốạ i ngướà i thưả  nghíũ xềm, chư viạ cốá  thềổ  cưá  máũ i nghề
nháạ c háy đềốm sốố  khốô ng? Khốô ng đướạ c. Mốẫ i láầ n chuá ng tá
luyềôạn cốô ng đềầu láà  chíán láầ n, cưá  như váôạ y sềũ  khiềốn bốôạ  cớ náày,
khíá cớ, cớ chềố  máà  tốô i cáà i chố chư viạ láà  cốố  điạnh váà ố sốố  chíán,
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chố nềôn nềốu chư viạ luyềôạn cốô ng táạ i táầ ng thưá  cáố thíà chư viạ
hốáà n tốáà n khốô ng cáần đềốm sốố . Báả n tháô n chư viạ ớả  đốá  luyềôạn
cốô ng, khi chư viạ láà m đềốn chíán láầ n, đáả m báả ố bốôạ  cớ đốá  nốá  sềũ
đốá ng láạ i,  lưạ c lướạ ng cuả á nốá  ráố t  lớá n,  cốá  thềổ  cáả m giáá c lưạ c
lướạ ng cuả á nốá  tốầ n táạ i,  tưạ  báả n tháô n nốá  sềũ  điềôạp kháố u tiềổu
phuá c. Tớá i láầ n thưá  chíán thíà tưạ  nốá  sềũ  đáổy Phááp Luáôn. Táy cuả á
chư viạ láà  tuà y thềố cớ máà  chuyềổn đốôạ ng, tớá i táầ ng thưá  cáố thíà
chíánh láà  như váôạ y.

Đệ tử:  Trong Quán Thông Lưỡng Cực Pháp có phải
trước tiên nghĩ tới hai cái ống rỗng không?

Sư phuạ :  Đướng nhiềôn,  khi  Quáá n Thốô ng Lướũ ng Cưạ c
Pháá p chuả  yềốu láà  báả ố mốạ i  ngướà i,  đềổ  thềôm váà ố trống tư
tướả ng mốạ i ngướà i mốôạ t kháá i niềôạm như váôạ y, tháô n thềổ  cuả á tá
như mốôạ t cáá i ốố ng rốẫ ng, giốố ng hái cáá i ốố ng rốẫ ng hốáăạ c giốố ng
mốôạ t cáá i ốố ng rốẫ ng. Chuả  yềốu láà  khi quáá n thốô ng khiềốn dốà ng
náă ng lướạ ng náày cuả á chư viạ thốô ng suốố t khốô ng gáăạ p trớả  ngáạ i,
trống  tháô n  thềổ  khốô ng  cốá  trớả  ngáạ i,  chuả  yềốu  láà  yá  tưá  áốy.
Nhưng khi chư viạ  luyềôạn cốô ng thíà  khốô ng đướạ c nghíũ  máũ i
míành láà  cáá i ốố ng rốẫ ng, trướá c khi luyềôạn cốô ng thềôm váà ố cáá ch
nghíũ như váôạ y láà  đướạ c rốầ i.

Đệ tử: Không thể kiên trì đứng được, thì ngồi có thể
luyện công không?

Sư phuạ : Đáạ i Pháá p náày cuả á chuá ng tá chíánh láà  yềôu cáầ u
nhưũ ng ngướà i tháôạ t  sưạ  cốá  thềổ  tu luyềôạn. Chư viạ  nốá i chư viạ
khốô ng thềổ  đưá ng đướạ c máà  váẫ n muốố n luyềôạn, bớả i víà chư viạ
luyềôạn như váôạ y sềũ  khốô ng thềổ  đáạ t đướạ c yềôu cáầ u cuả á luyềôạn
cốô ng, bốôạ  cớ náày cuũ ng dềẫ  biạ lềôạ ch, khốô ng giốố ng vớá i yềốu líũnh
cuả á chuá ng tốô i.

Đệ tử:  Niệm Phật,  bái  Phật  có ảnh hưởng tu luyện
không?
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Sư phuạ : Cốá  áả nh hướả ng. Ngướà i tin Pháôạ t  giáá ố, tốô i  nốá i
vớá i chư viạ,  Phááp trống Pháôạ t  giáá ố khốô ng pháả i láà  tốáà n bốôạ
Pháôạ t Pháá p, nốá  chíả láà  mốôạ t bốôạ  pháôạ n ráố t nhốả  bềá  trống Pháôạ t
Pháá p. Tíán đốầ  Pháôạ t  giáá ố váẫ n luốô n khốô ng dáá m thưà á nháôạ n
thưạ c tềố  náày; kyà  thưạ c ngáy cáả  kinh sáá ch [Pháôạ t giáá ố] cuũ ng
cốá  luáôạ n thuáôạ t [như váôạ y]. Chư viạ tu pháá p mốô n náà ố láà  mốôạ t
váố n đềầ  nghiềôm tuá c. Chư viạ muốố n tu phááp mốô n náà ố chuá ng
tốô i cuũ ng khốô ng pháả n đốố i, chư viạ cưá  tu. Nềốu chư viạ muốố n
tu phááp mốô n náày thíà chư viạ láà  tu pháá p mốô n náày. Báố t nhiạ
phááp mốô n; trống Pháôạ t giáá ố quáá  khưá  đềầu khốô ng chố phềáp
lốáạ n tu,  chư viạ  niềôạm tềôn cuả á  hốạ ,  thíà  cháẳ ng pháả i  chư viạ
muốố n đềổ  hốạ  quáả n chư viạ háy sáố? Chư viạ niềôạm tềôn cuả á hốạ
láà m gíà đáôy?

Đệ  tử:  Trong  những  khí  công  thịnh  hành  ở  Trung
Quốc những môn nào thuộc về chính Pháp?

Sư phuạ : Giáả  nhiềầu hớn tháôạ t máốy tráă m láầ n. Chuá ng tốô i
khốô ng thềổ  điềổm dánh, khốô ng thềổ  láà m như váôạ y, khốô ng thềổ
chuyềôạn gíà cuũ ng nốá i rốũ  rá, như váôạ y thíà cốn ngướà i tu cuũ ng
quáá  dềẫ  rốầ i. Nhưng cốá  mốôạ t sốố  chuá ng tá cuũ ng nềôn láà  cốá  thềổ
pháô n biềôạ t rá.

Đệ tử: Kinh Lăng Nghiêm là do chính miệng Thích Ca
Mâu Ni truyền ra phải không?

Sư phuạ : Kinh Láă ng Nghiềôm áà , tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày,
Thíách  Cá  Máô u  Ni  khốô ng  hềầ  nốá i  míành  đáũ  truyềần  Láă ng
Nghiềôm Kinh, Kim Cướng Kinh, [háy] Táô m Kinh. Thíách Cá
Máô u Ni khi cốà n táạ i thềố , hốáà n tốáà n khốô ng hềầ  giáả ng ráằ ng tá
truyềần kinh sáá ch náà ố đốá , cuũ ng khốô ng hềầ  đáăạ t tềôn. Thíách Cá
Máô u  Ni  giáảng  Pháá p;  láà  ngướà i  đớà i  sáu chíảnh lyá  rá  kinh
sáá ch, đáăạ t tềôn chố kinh sáá ch, gốạ i láà  kinh náày kinh kiá. Đềầu
láà  ngướà i đớà i sáu chíảnh lyá  rá, váà  đáăạ t tềôn. Số vớá i điềầu máà
Pháôạ t luá c táạ i thềố  giáảng —thớà i gián, khốô ng gián, tíánh nháắ m
tháẳ ng— đềầu đáũ  tháy đốổ i rốầ i; thềôm váà ố láà  nhưũ ng giáả i thíách
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váà  nhưũ ng tháy đốổ i mốôạ t cáá ch vốô  yá  háy cốố  yá  khi ngướà i đớà i
sáu chíảnh lyá,  thềôm nưũ á láà  kyá  ưá c  khốô ng hốáà n chíảnh v.v.,
nhưũ ng điềầu cuả á Pháôạ t trống đốá  đáũ  khốô ng cốà n nhiềầu nưũ á.

Đệ tử: Phật thờ cúng trong nhà có thể dâng hương
không?

Sư phuạ :  Chư viạ  muốố n dáô ng hướng thíà  dáô ng hướng
thốô i.  Chư Pháôạ t  đềầu tốô n  kíánh láẫn nháu,  đềầu láà  Pháôạ t  giá,
khốô ng cốá  chuyềôạn láà  tá tốô n kíánh viạ náày máà  khốô ng tốô n kíánh
viạ  kiá, khốô ng cốá  yá  náày. Đềầu láà  Pháôạ t  giá thíà  đềầu pháả i tốô n
kíánh.  Nhưng  tu  mốô n  náà ố  láà  váố n  đềầ  nghiềôm  tuá c,  kíánh
[trốạ ng] láà  váố n đềầ  kíánh [trốạ ng], tu láà  váố n đềầ  tu.

Đệ tử: Người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể ăn
hành, gừng, tỏi chăng?

Sư phuạ : Tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, ngướà i thướà ng chuá ng
tá láà m cớm, báả ố chư viạ chố háành, gưà ng, tốả i thíà tốô i nốá i ráằ ng
cuũ ng khốô ng váố n đềầ  gíà. Nềốu chư viạ khốô ng pháả i láà  tu luyềôạn
táôạ p thềổ  chư viạ khốô ng cán nhiềẫu tớá i ngướà i kháá c, thíà chư viạ
áă n íát đi mốôạ t chuá t, chư viạ đưà ng áă n nhiềầu. Bớả i víà nhưũ ng thưá
náày muà i viạ kíách thíách ráố t máạ nh. Nốá i ráằ ng tốô i nghiềôạn, chíả
thíách áă n háà nh cháố m tướng,  đốá  cuũ ng láà  nghiềôạn,  cuũ ng láà
cháố p trướá c.  Nghíũá  láà  chuá ng tá khốô ng truy cáầ u thưá  náày.
Hớn nưũ á cáá i  muà i  viạ  náày,  pháà m láà  nhưũ ng thưá  cốá  muà i  viạ
kíách thíách, thíà đốố i vớá i tháầ n kinh cuả á chư viạ sềũ  kíách thíách
ráố t máạ nh, dềẫ  gáôy nghiềôạn. Đốầ ng thớà i, nhưũ ng linh thềổ  máà
chư viạ tu luyềôạn xuáố t lái kiá, cuũ ng khốô ng thềổ  chiạu nốổ i cáá i
muà i náày. Uốố ng rướạ u cuũ ng như váôạ y, chố nềôn mốạ i ngướà i thưả
nghíũ xềm, nốá  chíánh láà  váố n đềầ  náày. Đướng nhiềôn chư viạ áăn
íát đi mốôạ t chuá t, bớả i víà chư viạ tu luyềôạn trống ngướà i thướà ng,
chư viạ khốô ng cháố p trướá c máà  áă n mốôạ t chuá t cuũ ng khốô ng sáố.
Tưạ  míành háũy thu xềốp thíách đáá ng quán hềôạ  náày; nốá i ráằ ng
chuá ng tá tu luyềôạn trống ngướà i thướà ng, [phuà  hớạ p] ớả  mưá c
đốôạ  tốố i đá, dáẫ u sáố cuũ ng đềổ  chư viạ giốố ng vớá i ngướà i thướà ng.
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Nhưng tưạ  míành  nềôn  duà ng  tiềôu  chuáổ n  cuả á  ngướà i  luyềôạn
cốô ng máà  yềôu cáầ u báả n tháô n.

Đệ tử: Vì sao có người lần đầu tiên nghe giảng bài có
ba,  bốn hôm đã cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển? Chỗ
nào cũng có, đều xoay chuyển, nhưng có người đã học tới
ba lớp, nhưng vẫn không có cảm giác?

Sư phuạ : Cốá  ngướà i hốạ c táôạ p Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp náày, đi
thềố  lớá p  hốạ c  [cáá c  nới],  cáả m  tháốy  Pháá p  náày  tốố t,  đáôy  láà
kháẳ ng điạnh. Nhưng máà ,  táô m triạ  bềôạnh cuả á hốạ  hốáà n tốáà n
khốô ng buốô ng bốả , nốá i ráằ ng tốô i thềố thềôm váà i lớá p thíà bềôạnh
náày sềũ  khốả i, cốá  ngướà i như váôạ y. Đướng nhiềôn ốô m giưũ  táô m
tháá i  náà ố  cuũ ng đềầu  cốá ,  nhưũ ng ngướà i  đi  thềố lớá p  khốô ng
pháả i đềầu tớá i đềổ  tu luyềôạn, tớá i đềổ  cáầ u Phááp. Cốà n cốá  ngướà i
vốố n  láà  khốô ng  máẫn  cáả m,  khi  Pháá p  Luáô n  báắ t  đáầ u  xốáy
chuyềổn thíà  khốô ng biềố t,  đớạ i  tớá i  khi Nốá  ốổ n điạnh xống, thíà
chư viạ láạ i cáà ng khốô ng biềố t. Chuá ng tá cốá  ráố t nhiềầu ngướà i
ráố t máẫn cáả m, ngáy luá c bán đáầ u đáũ  cáả m tháốy Pháá p Luáô n
náày xốáy chuyềổn tớá i xốáy chuyềổn lui, cuốố i cuà ng láạ i khốô ng
cáả m giáá c nưũ á. Víà  sáố khốô ng cáả m giáá c nưũ á? Bớả i  víà  Phááp
Luáô n đốá , khi Nốá  thíách ưá ng đướạ c rốầ i thíà  chư viạ sềũ  khốô ng
cốà n cáả m giáá c nưũ á; luá c đốá  cốà n cáả m giáá c gíà nưũ á? Chư viạ cốá
biềố t đướạ c khi bíành thướà ng dáạ  dáày náày cuả á chư viạ đáng cố
bốá p khốô ng? Tưá c láà  khi trớả  tháà nh mốôạ t bốôạ  pháôạ n cuả á tháô n
thềổ  thíà  chư viạ  sềũ  khốô ng cáả m giáá c tháốy đướạ c. Máá u trống
huyềố t quáả n đáng cháảy chư viạ cốá  cáả m giáá c tháốy khốô ng? YÝ
tưá  láà  như váôạ y.

Đệ tử: Hiện tại con sắp tới Hàn Quốc, nếu người Hàn
Quốc muốn học Pháp Luân Đại  Pháp thì  có  thể  dạy họ
không?

Sư phuạ : Đướng nhiềôn cốá  thềổ . Duà ng tiềống Triềầu Tiềôn
đềổ  phiềôn diạch chố hốạ .  Chư viạ  cốá  thềổ  phiềôn diạch rá máà
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giáả ng chố hốạ , váôạ y khốô ng váố n đềầ  gíà, Đáạ i Phááp cáầ n truyềần
chố tốáà n nháôn lốáạ i.

Đệ tử: Một người học Pháp cả nhà thọ ích,  thế còn
toàn bộ người nhà đều không học Pháp Luân Đại Pháp,
cũng không tin vào công [Pháp] mà đôi khi còn châm chọc,
thì họ có thể thọ ích được không?

Sư phuạ : Váố n đềầ  náày cáần xềá t thềố hái phướng diềôạn. Cốá
ngướà i cháô m chốạ c chư viạ,  cốá  lềũ  láà  kháả ố nghiềôạm táô m cuả á
chư viạ  vớá i  Phááp  náày  cốá  vưũ ng váà ng háy khốô ng,  cốá  kiềôn
điạnh háy khốô ng. Ngướà i nháà  cốá  thềổ  nốá i vớá i chư viạ nhưũ ng
lớà i khốô ng dềẫ  nghề, cuũ ng láà  giuá p chư viạ tiềôu nghiềôạp, nốá  cốá
thềổ  cốá  nháô n  tốố  vềầ  nhiềầu  phướng  diềôạn  tốầ n  táạ i.  Đướng
nhiềôn  chuá ng  tá  giáả ng  trống  tíành  huốố ng  thốô ng  thướà ng,
khốô ng  pháả i  trống  [tíành  huốố ng]  cưạ c  đáăạ c  thuà  náày,  luyềôạn
cốô ng kháẳ ng điạnh láà  tốáà n giá thốạ  íách. Ngáy cáả  trướà ng trống
nháà  chư viạ cuũ ng pháả i thánh lyá  rá hềố t, đướng nhiềôn trống
hốáà n cáả nh cuả á mốôạ t trướà ng như váôạ y nhưũ ng ngướà i náày láà
đáũ  đướạ c thốạ  íách rốầ i. Cốà n mốôạ t lốáạ i [tíành huốố ng] láà  cốá  thềổ
ngướà i nháà  biạ mốôạ t lốáạ i má khốố ng chềố , ngướạ c láạ i máà  xềá t thíà
cuũ ng láà  viềôạ c tốố t, [đềổ ] kiềôn điạnh chư viạ máà , kiềôn điạnh rốầ i
thíà Sư phuạ  sềũ  thánh lyá.

Đệ tử: Chúng con một lòng một dạ tu luyện Pháp Luân
Đại Pháp, thực lòng mà tu luyện cũng tức là đệ tử Pháp
Luân Đại Pháp rồi, nhưng còn chưa tu luyện tới quả vị La
Hán mà đã chết đi [thì sao]?

Sư phuạ : Giốố ng như tốô i vưà á giáả ng, chư viạ phốá  xuáố t báố
nhiềôu thíà đáắ c đướạ c báốy nhiềôu. Chố nềôn chuá ng tốô i giáảng tu
luyềôạn nềốu muốố n đáạ t đướạ c viềôn máũn thíà háũy táôạ n duạ ng thớà i
gián tu luyềôạn! Mốạ i ngướà i biềố t trống chuà á kiá víà sáố láạ i gốạ i
điềôạn máà  Thíách Cá Máô u Ni ngốầ i tốạ á láà  ‘Đáạ i Huà ng báả ố điềôạn’
khốô ng? Bớả i víà Thíách Cá Máô u Ni giáả ng tu luyềôạn Pháôạ t Phááp
pháả i duũ ng máũ nh tinh táố n như ‘huà ng sư’! Chố nềôn thớà i báốy
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giớà  cốá  ngướà i [víá] ÔÔ ng láà  ‘huà ng sư’. Ngốáà i rá chuá ng tá láà
tíánh mềôạnh sống tu, nhưũ ng ngướà i thưạ c sưạ  tinh táố n thíà nháố t
điạnh sềũ  kềáố dáà i sinh mềôạnh máà  viềôn máũ n.

Đệ tử: Muốn bái Thầy làm sư?
Sư  phuạ :  Tốô i  báả ố  mốạ i  ngướà i  náày,  [vớá i]  ngướà i  cháô n

chíánh tu luyềôạn Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp tốô i đềầu pháả i cối chư
viạ như đốầ  đềôạ  máà  dáẫ n dáắ t. Cáố p chố chư viạ nhiềầu thưá  như
thềố  náày, cáà i chố chư viạ  nhiềầu thưá  như thềố  náày, Phááp đáũ
giáả ng chố chư viạ đềốn mưá c náày rốầ i, cốô ng cuũ ng dáạy chố chư
viạ rốầ i, Phááp tháô n cuả á tốô i sềũ  báả ố hốôạ  chư viạ luyềôạn cốô ng. Như
váôạ y  cốà n  khốô ng pháả i  láà  dáẫ n  dáắ t  chư viạ  như đốầ  đềôạ  sáố?
Ngướà i tá đốôạ c tu đớn truyềần cuũ ng khốô ng cốá  dáẫ n dáắ t như
váôạ y đáô u. Nốá i  vớá i chư viạ  ráằ ng, tốô i  đáũ  láà m viềôạ c trướá c náy
chưá  tưà ng  cốá  ái  láà m,  đáũ  mớả  rá  cáánh  cưả á  tố  lớá n  nháố t.
Nhưng chuá ng tốô i khốô ng giáảng híành thưá c xưá kiá; nốá i như
mốạ i ngướà i đềầu quyà  táạ i đáôy dáôạ p đáầ u trướá c tốô i, cháắp táy láạy,
thíà chuá ng tá láà  báá i sư rốầ i; tốô i khốô ng hềầ  giáả ng điềầu náày. Víà
sáố khốô ng giáả ng điềầu  đốá ?  Mốạ i  ngướà i  nghíũ  xềm,  chư viạ
khốô ng tu luyềôạn, chư viạ báá i láạy thíà cốá  táá c duạ ng gíà chưá ? Chư
viạ nốá i tốô i láà  đềôạ  tưả  Phááp Luáôn Đáạ i Pháá p, tốô i cuũ ng dáôạ p đáầ u
báá i sư rốầ i, Lyá  Hốầ ng Chíá thưà á nháôạ n tốô i láà  đềôạ  tưả . Chư viạ rá
khốả i cưả á láạ i muốố n gíà láà m náốy, chư viạ láà m chuyềôạn tốổ n háạ i
Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp chuá ng tốô i, chư viạ khốô ng chiềổu thềố
yềôu cáầ u cuả á Phááp náày máà  láà m, chư viạ cốá  thềổ  đướạ c tíánh láà
đềôạ  tưả  khốô ng? Chố nềôn tốô i khốô ng giáả ng cáá i híành thưá c áốy,
ngướạ c láạ i chư viạ cốà n láà m báạ i hốáạ i dánh tiềống chuá ng tốô i,
dố đốá  tốô i hốáà n tốáà n khốô ng giáả ng híành thưá c náày. Chư viạ tu
thíà  chư viạ chíánh láà  đềôạ  tưả  mốô n náày, chuá ng tốô i sềũ  cốá  tráá ch
nhiềôạm vớá i chư viạ; chư viạ khốô ng tu váôạ y thíà chuá ng tốô i khốô ng
thềổ  chiạu tráá ch nhiềôạm vớá i chư viạ đướạ c, chư viạ cuũ ng khốô ng
pháả i láà  đềôạ  tưả  mốô n náày. Chíánh láà  đốố i đáũ i như váôạ y.
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Đệ  tử:  Khi  luyện  Quán  Thông  Lưỡng  Cực  Pháp  “ý
tưởng”1, “cảm giác” có phải là không phù hợp với yêu cầu
không?

Sư phuạ : Đuá ng rốầ i. Đưà ng cáả m giáá c cuũ ng đưà ng yá  tướả ng
gíà  hềố t.  Chư viạ  chíả  quáả n  viềôạ c  luyềôạn,  tíũnh tíũnh máà  luyềôạn,
khốô ng nghíũ gíà cáả .

Đệ tử: Khi người khác nói chuyện, trước lúc họ nói con
thường có thể biết họ sắp nói những gì? Vì sao?

Sư phuạ : Đáôy chíánh láà  víà  chư viạ đáũ  cốá  cốô ng náă ng thá
táô m thốô ng, nềốu chư viạ cháă m chíả luyềôạn cốô ng thíà cốá  thềổ  giá
cướà ng nốá . Nhưng khốô ng đướạ c duà ng nốá  láà m viềôạ c báố t háả ố.
Khốô ng láà m nhưũ ng viềôạ c báố t  háả ố thíà  cốá  thềổ  giưũ  đướạ c nốá .
Ngướà i kháá c nghíũ chư viạ khốô ng tốố t chư viạ khốô ng đướạ c tưá c
giáôạ n, háũy duà ng tiềôu chuáổn cuả á ngướà i luyềôạn cốô ng máà  yềôu
cáầ u báả n tháô n.

Đệ tử: Con ở xa tận Thượng Hải, trong khi luyện công
nếu có nghi vấn thì liên hệ với ai?

Sư phuạ : Thướạ ng Háả i khốô ng tíánh láà  xá. Hốạ c viềôn chuá ng
tá cốá  viềôạ c gíà cuà ng nháu giáố lưu mốôạ t chuá t thíà cuũ ng kháá  tốố t.
Bớả i víà mốôạ t sốố  ngướà i nghề giáả ng xống rốầ i, nhưng tốô i giáả ng
nhiềầu quáá  khốô ng thềổ  nhớá  hềố t. Cốá  thềổ  duà ng báă ng tiềống, cốố
gáắ ng nghề nhiềầu báă ng tiềống.  Thướạ ng Háả i  cáá ch chốẫ  cuả á
chư viạ gáầ n nháố t chíánh láà  tráạ m phuạ  đáạ ố Hớạ p Phíà. Thướạ ng
Háả i cốá  lớà i mớà i, nhưng máũ i khốô ng cốá  xáá c nháôạ n cuốố i cuà ng.
Thướạ ng  Háả i  cuũ ng  cốá  khốô ng  íát  ngướà i  hốạ c,  cuũ ng  cốá  ráố t
nhiềầu ngướà i tớá i  hốạ c,  cốá  thềổ  cuà ng nháu giáố lưu đềầ  cáố.
Thướạ ng  Háả i,  Vuũ  Háán,  Quáảng  Cháô u,  Triạnh  Cháô u,  Truà ng
Kháá nh, Tháà nh Đốô , nốá i chung láà  tốáà n quốố c háầ u như táố t cáả
cáá c tháà nh phốố  lớá n đềầu cốá  tráạ m phuạ  đáạ ố Pháá p Luáô n Đáạ i

1 ý tưởng: chỗ này hiểu là suy nghĩ, ý nghĩ, nghĩ tưởng, đặt ý; 
không phải với nghĩa sáng kiến, ý kiến như tiếng Việt hiện đại.
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Pháá p chuá ng tá, đềầu cốá  thềổ  liềôn hềôạ . Kyà  thưạ c cốá  mốôạ t sốố  sưạ
viềôạ c, [nềốu] tưạ  míành chiềổu thềố Pháá p náày máà  láà m, tốô i nghíũ
đềầu cốá  thềổ  ngốôạ  rá đướạ c. Bớả i víà  tốô i đềầu đáũ  giáả ng rá mốôạ t
cáá ch hềôạ  thốố ng. Tướng lái chuá ng tá sềũ  cốà n xuáố t báả n sáá ch,
cung cáố p thuáôạ n tiềôạn lớá n hớn nưũ á chố tu luyềôạn.

Đệ tử: Khi đả tọa lúc bình thường thường hay ngửi
thấy một mùi thơm?

Sư phuạ : Đáôy láà  điềầu ráố t bíành thướà ng, ráố t bíành thướà ng.
Bớả i  víà  lốáạ i  muà i  thớm náày nốá  báắ t  nguốầ n tưà  khốô ng gián
kháá c.

Đệ tử:  Chưa tham gia lớp học  thì  có  thể  đắc  Pháp
Luân không?

Sư phuạ :  Ngướà i  cháô n chíánh tu luyềôạn  Pháá p Luáô n Đáạ i
Pháá p, chư viạ hốạ c thềố sáá ch, tháôạ t sưạ  cốá  thềổ  thềố yềôu cáầ u
trống sáá ch máà  láà m, thíà cốá  thềổ  đáắ c đướạ c như nháu. Tưá c láà
chư viạ cháô n chíánh tu luyềôạn thíà cốá  thềổ  [đáắ c] đướạ c.

Đệ  tử:  Trong  khi  ngủ  con  dùng  tay  sờ  được  Pháp
Luân? Phía trước ngực trái, còn nhớ rất rõ ràng, dùng tay
đẩy có thể di chuyển trái phải, nhưng khi con tỉnh dậy vừa
sờ vào thì không có gì cả?

Sư phuạ : Đốá  láà  chư viạ láà m chuả  tháô n thềổ  táạ i khốô ng gián
kháá c máà  sớà  đướạ c. Đuá ng, khi chư viạ tíảnh láạ i cáá i tháô n thềổ
náày máà  sớà  thíà khốô ng cốà n nưũ á rốầ i. Bớả i víà nhuạ c tháô n pháả i
hốáà n tốáà n đốầ ng hốá á sáu đốá  mớá i cốá  thềổ  sớà  đướạ c.

Đệ tử: Chữ Nhẫn trong đặc tính Chân-Thiện-Nhẫn của
vũ trụ này, trong xã hội người thường còn dễ lý giải, trên
tầng thứ cao không có tranh đấu không có mâu thuẫn, mà
cũng cần có Nhẫn là vì sao? Vũ trụ vì sao cần Nhẫn?

Sư phuạ : Vuũ  truạ  náày khốô ng giốố ng như lyá  giáả i  đốá  cuả á
chư viạ, Nốá  láà  mốôạ t hềôạ  thốố ng khốổ ng lốầ  phưá c táạ p láắ m. Ngốáà i
sưạ  tốầ n táạ i cuả á chuả ng nháôn lốáạ i hưũ u híành náày, cốà n cốá  tốầ n
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táạ i chuả ng nháôn lốáạ i vốô  híành. Khốô ng gián máà  chuá ng tốô i nốá i,
cháẳ ng háạ n khốô ng gián cáố táầ ng cuũ ng cốá  váố n đềầ  tốầ n táạ i nới
táầ ng thưá  cuả á hốạ . Tốô i báả ố chư viạ náày, táạ i ráố t nhiềầu nới xá
xốô i cuũ ng đềầu cốá  tốầ n táạ i tháô n thềổ  giốố ng nháôn lốáạ i chuá ng tá,
sáắ c tháô n như thềố  náày kháá  nhiềầu,  tráả i  kháắ p vuũ  truạ .  Hớn
nưũ á trống cáá c táầ ng thưá  kháá c nháu cốà n cốá  chư Giáá c Giáả
kháá c nháu, giưũ á hốạ  vớá i nháu cuũ ng cốá  tốầ n táạ i quán hềôạ  xáũ
hốôạ i. Cuũ ng cốá  híành thưá c như váôạ y thuốôạ c táầ ng thưá  cáố hớn
tốầ n táạ i; Nháẫn máà  chư viạ lyá  giáả i láà  Nháẫ n đướạ c lyá  giáả i trềôn
cớ sớả  tư tướả ng cốn ngướà i, Nháẫ n cốà n tốầ n táạ i nốôạ i háà m cáố
hớn. Chư viạ [báả ố] khốô ng cốá  điềầu đốá  cốá  đướạ c khốô ng? Chư
viạ đưá ng táạ i gốá c đốôạ  ngướà i thướà ng đáôy máà  chư viạ lyá  giáả i Đáạ i
Pháá p náày thíà hốáà n tốáà n khốô ng thềổ  lyá  giáả i đướạ c.

Đệ tử: Có chuyện mất đức giữa vợ chồng với nhau hay
không?

Sư phuạ : Đuá ng váôạ y. Chư viạ  cưá  háy đáá nh vớạ  míành, tốô i
tháốy chư viạ đáũ  nớạ  hốạ  rốầ i; chư viạ cưá  háy máắ ng chưả i chốầ ng
míành thíà  chư viạ  cuũ ng nớạ  hốạ  giốố ng như thềố .  Đềầu láà  cốn
ngướà i, đềầu láà  sinh mềôạnh, ái vớá i ái cuũ ng đềầu láà  lốáạ i quán
hềôạ  nghiềôạp lưạ c áốy. Cốn cáá i váà  chá mềạ  cuũ ng cốá  tốầ n táạ i lốáạ i
quán hềôạ  náày, bớả i víà  nhuạ c tháô n cuả á nốá  láà  chư viạ cáố p chố,
nhưng sinh mềôạnh cuả á nốá  láạ i khốô ng pháả i chư viạ cáốp chố,
chố nềôn cuũ ng khốô ng thềổ  đốố i xưả  vớá i nốá  quáá  pháôạ n quáá . Láà
cốn cáá i máà  đốố i vớá i chá mềạ  nuốô i dướũ ng chư viạ sinh rá chư
viạ thíà tốố i thiềổu hốạ  đáũ  nuốô i dướũ ng chư viạ, cốá  áôn cốá  đưá c đốố i
vớá i  chư viạ,  chư viạ  pháả i  tốô n  kíánh hốạ ,  nềốu  khốô ng chư viạ
cuũ ng đáũ  nớạ  ngướà i tá rốầ i.

Đệ tử: [Từ khi] tham gia lớp học tới nay chân của con
bệnh vẫn chưa thấy khỏi?

Sư phuạ : Chư viạ khốô ng buốô ng đướạ c cáá i táô m náày rốầ i, táạ i
đáôy tốô i khốô ng pháả i tớá i triạ bềôạnh chố chư viạ. Chư viạ khốô ng
buốô ng bốả  đướạ c thíà tốô i khốô ng thềổ  quáả n gíà đướạ c; khốô ng sớạ
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chư viạ  cốá  bềôạnh,  chíả  sớạ  chư viạ  khốô ng buốô ng táô m xuốố ng
đướạ c; thềôm nưũ á chư viạ khốô ng tin váà ố tu luyềôạn thíà láạ i cáà ng
khốô ng cốá  cáá ch náà ố. ỞỞ  đáôy [tốô i] quáả n láà  ngướà i tu luyềôạn.
Mốôạ t ngướà i thướà ng, thíà Phááp tháô n cuả á tốô i khốô ng quáả n. Tốô i
cuũ ng khốô ng thềổ  tưạ  táy triạ bềôạnh chố chư viạ. Cáá ch nghíũ đềốn
đềổ  triạ bềôạnh náày cuả á chư viạ, chuả ng tư tướả ng náày máà  khốô ng
bốả  đi, chư viạ khốô ng thềổ  cối míành láà  ngướà i luyềôạn cốô ng thíà
quáả n thềố  náà ố? Tốô i  khốô ng pháả i tớá i đềổ  triạ  bềôạnh, máà  láà  đềổ
truyềần Pháôạ t Pháá p.

Đệ tử:  Trong mộng thấy  chỗ  thiên  mục Pháp Luân
đang xoay chuyển? Lại nhìn thấy vật chất màu trắng, còn
nhìn thấy cao thủ võ công v.v.?

Sư phuạ : Đốá  khốô ng pháả i láà  mốôạ ng, chíánh láà  chư viạ  đáũ
nhíàn tháốy. Đáôy đềầu láà  bíành thướà ng, nhíàn tháốy điềầu gíà thíà
cuũ ng đềầu láà  bíành thướà ng. Đưà ng cháốp trướá c nốá , đưà ng truy
cáầ u nốá , cưá  tưạ  nhiềôn, tíũnh tíũnh quán sáá t láà  đướạ c rốầ i.

Đệ tử: Thường xuất hiện cảm giác toàn thân cao, lớn,
trống rỗng?

Sư phuạ : Pháả i rốầ i. Tháô n thềổ  ngướà i, tháô n thềổ  táạ i khốô ng
gián kháá c,  khi  luyềôạn  cốô ng nốá  sềũ  biềốn  lớá n,  tháô n  thềổ  táạ i
khốô ng gián kháá c báố gốầ m nguyềôn tháầ n trống đốá , đềầu cốá
thềổ  biềốn lớá n váà  thu nhốả . Cốá  ngướà i biềốn tớá i mưá c cáả m tháốy
míành ráố t nhốả , cốá  ngướà i cáả m tháốy ráố t lớá n, đáôy đềầu láà  hiềôạn
tướạ ng chíánh thướà ng.  Khi  luyềôạn  cốô ng đềầu  sềũ  xuáố t  hiềôạn,
cốô ng đáng táă ng trướả ng máà  dung lướạ ng cuả á tháô n thềổ  cuũ ng
đáng lớá n hớn lềôn.

Đệ tử: [Trong] năm bài công pháp, bài một, bài ba, và
bài năm có động tác nam tả nữ hữu, bên nào là âm, bên
nào là dương?

Sư phuạ : Bềôn tráá i đướạ c cối láà  dướng, bềôn pháả i đướạ c
cối láà  áô m; sáu lưng đướạ c cối láà  dướng, phíáá trướá c đướạ c
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cối láà  áô m; tháô n trềôn đướạ c cối láà  dướng, tháô n dướá i đướạ c
cối láà  áô m.

Đệ tử: Chúng sinh trên trái đất có phải sẽ không luân
hồi nữa?

Sư phuạ :  Trốạ ng điềổm cuả á luáô n hốầ i  chíánh láà  nốá i  sinh
mềôạnh trềôn điạá cáầ u náày, lềũ  náà ố cốá  thềổ  khốô ng luáôn hốầ i? Cốn
ngướà i  láà m  ngướà i  khốô ng  pháả i  láà  muạ c  đíách,  háũy  nhánh
chốá ng náắ m cháắ c cớ hốôạ i  láà m ngướà i náày máà  tu luyềôạn chố
tốố t, đớà i sáu khốô ng chưà ng sềũ  chuyềổn sinh tháà nh thưá  gíà đốá ,
khốô ng cốá  tháô n thềổ  ngướà i thíà sềũ  khốô ng chố chư viạ tu luyềôạn
nưũ á.  Nhưng  khốô ng  pháả i  ái  ái  cuũ ng  đềầu  tu  luyềôạn,  mốạ i
ngướà i đềầu tu luyềôạn cuũ ng khốô ng nháố t điạnh đềầu tinh táố n. Xáũ
hốôạ i nháôn lốáạ i sềũ  víũnh viềẫn tốầ n táạ i.

Đệ tử: Trong mộng xin Thầy ký tên, ký xong tên của
mình, và nghe Thầy nói về tâm tính, sau khi tỉnh dậy lại
cảm thấy người trong mộng càng ngày càng không giống
Thầy?

Sư  phuạ :  Đuá ng  đốá .  Mốạ i  ngướà i  pháả i  hềố t  sưá c  chuá  yá
nhưũ ng chuyềôạn  náày,  hốạ  lềũ  náà ố  cốá  thềổ  kyá  tềôn  chố chư viạ
trống mốôạ ng, nốá i chuyềôạn táô m tíánh gíà gíà đốá , láốy cớà  hiềôạu cuả á
chuá ng tá, giáả ng nhưũ ng thưá  gíà đi nưũ á thíà cuũ ng khốô ng nháố t
điạnh [láà  váôạ y]. Mốạ i ngướà i pháả i hềố t sưá c chuá  yá, đáôy chíánh láà
dố cháố p trướá c cáầ u kyá  tềôn dáẫ n khớả i. Kyà  thưạ c Pháá p náày cuả á
chuá ng tá đáũ  thuyềố t ráố t rốũ  ráà ng [váốn đềầ  náày] rốầ i, chíả láà  chư
viạ cốá  muốố n đốố i chiềốu thềố đốá  háy khốô ng. Mốạ i ngướà i nghíũ
xềm,  chuá ng  tốô i  láăạ p  láạ i  nháố n  máạ nh  ráằ ng,  Giáá c  Giáả  kiá
khốô ng thềổ  giáảng Phááp ớả  đốá ,  giáả ng Pháá p chíánh láà  tiềố t  lốôạ
thiềôn cớ, đềầu cốá  thềổ  rớá t xuốố ng. Hốạ  sáố dáá m giáả ng Phááp
chố chư viạ trống mốôạ ng chưá , chíánh láà  váố n đềầ  náày. Chố nềôn
chuá ng tốô i giáảng đi giáảng láạ i nhưũ ng điềầu náày, [đốá ] đềầu láà
cán nhiềẫu cuả á má.
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Đệ tử: Thầy giảng không tu tâm tính chỉ luyện động
tác thì không đắc công, những thứ như cáo là không giảng
tâm tính, chúng chỉ là làm động tác luyện công mà thôi,
chúng sao có thể đắc công?

Sư phuạ :  Ngướà i  thướà ng cuũ ng cốá  tốầ n  táạ i  náă ng lướạ ng
nháố t điạnh, nhưng hốạ  [cốá ] ráố t íát. Hớn nưũ á ngướà i cốá  cáăn cớ
tốố t báổ m sinh cốà n máng thềố náă ng lướạ ng ráố t lớá n. Nhưũ ng
thưá  đốôạ ng váôạ t náày, nốá  táạ i khốô ng gián kháá c nốá  khốô ng chiạu
cáá i mềô  cuả á xáũ  hốôạ i  ngướà i thướà ng, cốá  thềổ  nhíàn tháốy náă ng
lướạ ng, váôạ y thíà nốá  vưà á trốôạ m vưà á luyềôạn, nốá  cuũ ng cốá  thềổ  đáắ c
đướạ c  mốôạ t  chuá t  cốô ng.  Nhưng  khốô ng  chố  phềáp  nốá  cáố.
Ngướà i  máà  cáă n cớ tốố t  mốôạ t  chuá t,  chư viạ  luyềôạn  cốô ng mốôạ t
chuá t, chư viạ khốô ng tu táô m tíánh chư viạ cuũ ng cốá  thềổ  táă ng lềôn
mốôạ t chuá t cốô ng. Víà sáố? Víà táô m tíánh cuả á cáă n cớ chư viạ cốá  lềũ
cáố  mốôạ t  chuá t,  tiềôu  chuáổ n  táô m  tíánh  cuả á  chư  viạ  táạ i  đốá .
Nhưng máà , chư viạ nềốu muốố n tu luyềôạn cháô n chíánh, thíà chư
viạ  cáần tu luyềôạn  chố háẳn hối,  nềốu khốô ng chư viạ  [muốố n]
táă ng trướả ng lềôn cáố hớn thíà chư viạ cuũ ng khốô ng thềổ  táă ng
trướả ng lềôn đướạ c, chư viạ  khốô ng đáắ c chíánh Phááp. Láà  mốôạ t
ngướà i bíành thướà ng muốố n tu luyềôạn, đềầu pháả i cháô n chíánh
tu luyềôạn táô m tíánh, chư viạ mớá i cốá  thềổ  vốạ t trốôạ i lềôn, mớá i cốá
thềổ  nháảy  rá  đướạ c.  Táạ i  khốô ng  gián kháá c  nhưũ ng  thưá  kiá
chuá ng cốá  thềổ  đáắ c đướạ c mốôạ t chuá t náă ng lướạ ng, [váà ] ngướà i
kiá cuũ ng cốá  thềổ  đáắ c đướạ c mốôạ t  chuá t náă ng lướạ ng, nhưng
khốô ng đáá ng kềổ  gíà  cáả .  Tốô i  đáũ  giáả ng rốầ i,  nốá  nghíàn náă m tu
đáạ ố, váạ n náă m tu đáạ ố cuũ ng khốô ng đuả  chố ngốá n táy nhốả  cuả á
Pháôạ t  vềô  mốôạ t  cáá i,  nốá  liềần  khốô ng cốà n gíà  cáả ,  nhưng trống
ngướà i thướà ng đáũ  cối nốá  ráố t huyềần [diềôạu] rốầ i.

Đệ tử: Có người nói một số thành thị phía Nam nghiệp
lực rất lớn, con học đại học ở Thượng Hải thì có bị ảnh
hưởng không?
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Sư phuạ : Tốô i giáảng chố mốạ i ngướà i ráằ ng, tớá i thớà i kyà  máạ t
Pháá p khốô ng pháả i [láà  nốá i váố n đềầ ] ớả  điạá phướng náà ố, [máà ]
cáá c nới đềầu cốá  ngướà i tốố t, cáá c nới đềầu cốá  ngướà i khốô ng tốố t.
Nhưng tưà  nghiềôạp lưạ c lớá n nhốả  máà  giáảng, mốẫ i nới cốá  hốáà n
cáả nh kháá c nháu cuả á mốẫ i  nới.  Nhưng tư tướả ng cuả á cốn
ngướà i xềá t vềầ  mốôạ t  điềổm náà ố đốá , cốá  điạá khu báố t háả ố mốôạ t
cáá ch nốổ i cốôạ m, điềầu náày thíà cốá .

Đệ tử: Dùng thiên mục nhìn thấy màu xanh lam trong
ảnh của Thầy biến thành màu vàng kim?

Sư phuạ : Đốá  đềầu láà  bíành thướà ng. Khi khái thiềôn muạ c,
cốn máắ t náày tháố u quá mốôạ t khốô ng gián thíà láạ i cốá  thềổ  [nhíàn
tháốy] láà  mốôạ t máà u sáắ c kháá c.

Đệ tử: Thế giới Pháp Luân trong vũ trụ thì ở hướng
nào, vị trí nào?

Sư phuạ : Vuũ  truạ  khốô ng cốá  cáả m nháôạ n vềầ  phướng hướá ng
giốố ng ngướà i tá nháôạ n thưá c. Tốô i nốá i ráằ ng đốá  láà  nới náà ố, báố
xá, cưạ  ly náày sáố cốá  thềổ  đố lướà ng vớá i chư viạ đáôy? Khốô ng
thềổ  duà ng [kháá i niềôạm] ki-lốô -mềá t kiá cuả á ngướà i thướà ng máà
tíánh tốáá n, nhưng máà , tưà  tháô n thềổ  cuả á tốô i cốá  thềổ  pháản áá nh
rá đướạ c, bớả i víà tốô i váà  Nốá  cốá  liềôn hềôạ . Chố nềôn hốạ c viềôn cuả á
chuá ng tá nhíàn tháốy sáu tháô n cuả á tốô i cốá  nốn cốá  nướá c, láô u
đáà i  đíành cáá c đềạp đềũ  phi thướà ng. Cốá  ráố t  nhiềầu hốạ c viềôn
cuũ ng nốá i vớá i tốô i, hốạ  đáũ  nhíàn tháốy nhưũ ng cáả nh tướạ ng náày,
kyà  thưạ c đốá  láà  chư viạ nhíàn tháốy mốôạ t pháầ n cuả á Nốá  thốô i.

Đệ tử: Thế giới Pháp Luân và thế giới Cực Lạc trong
Tịnh Độ có gì khác biệt?

Sư phuạ : Thềố  giớá i Phááp Luáô n chuá ng tá tố lớá n hớn, táầ ng
thưá  cáố hớn, cuũ ng tưá c láà  xá hớn.

Đệ tử: Con là giáo đồ Ki Tô đã được mục sư làm lễ rửa
tội?
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Sư phuạ : Cốá  thềổ  tu Đáạ i  Phááp như nháu. Luyềôạn Pháá p
Luáô n Đáạ i Phááp chư viạ muốố n luyềôạn thíà cưá  luyềôạn khốô ng sáố
cáả .  Khốô ng  ái  trưà ng  pháạ t  chư viạ,  đềầu  láà  tu  luyềôạn  chíánh
Pháá p. Chư viạ muốố n ớả  mốô n náà ố láà  dố chư viạ quyềố t điạnh; tốô i
báả ố chư viạ náày, Ki Tốô  giáá ố cuũ ng láà  chíánh giáá ố. Chíả láà  [hốạ ]
cuũ ng váà ố thớà i  kyà  máạ t Pháá p rốầ i,  giáá ố nghíũá đềầu [biạ] cốn
ngướà i ngáày náy lyá  giáả i lềôạ ch láạ c rốầ i. Nhưng tốô i khốô ng nhíàn
tháốy trống thiềôn quốố c cuả á Jềsus cốá  ngướà i phướng Đốô ng.
Jềsus váà  Jềhốváh đướng thớà i  đềầu khốô ng báả ố [tốô n]  giáá ố
cuả á Hốạ  truyềần vềầ  hướá ng Đốô ng.

Đệ tử: Dùi mài nghiên cứu kỹ thuật, nỗ lực học tập tri
thức văn hóa có được coi là chấp trước không?

Sư phuạ : Chuá ng tá [nềốu] láà  nháô n viềôn kyũ  thuáôạ t,  [thíà]
cốô ng  viềôạ c  chưá c  tráá ch  cuả á  chư  viạ  trống  đớn  viạ  láà  láà m
nghiềôn cưá u. Chư viạ khốô ng táạ ố rá tháà nh quáả , láà m khốô ng rá
tháà nh tíách gíà, tốô i nghíũ ráằ ng, chư viạ cuũ ng khốô ng xưá ng đáá ng
vớá i  cốô ng viềôạ c  váà  tiềần lướng máà  đớn viạ  cáốp  chố chư viạ.
Ngướà i luyềôạn cốô ng thíà đáô u đáô u cuũ ng đềầu nềôn thềổ  hiềôạn rá láà
ngướà i tốố t, cốô ng viềôạ c chuá ng tá láà m thíà nềôn láà m nốá  chố tốố t,
bớả i víà đáôy khốô ng pháả i cháốp trướá c. Víà sáố nốá i váôạ y? Chư viạ
láà  đáng mưu cáầ u phuá c lớạ i chố ngướà i kháá c, sááng táạ ố giáá  triạ
chố nhiềầu ngướà i trống xáũ  hốôạ i hớn nưũ á. ÍÝt nháố t thíà chư viạ
láà  víà đớn viạ, khốô ng pháả i víà mốôạ t cáá  nháô n chư viạ. Đáôy láà  viềôạ c
chư viạ nềôn láà m trống xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng. Cốà n như hốạ c
táôạ p tri thưá c váă n hốá á cốá  đướạ c cối láà  cháốp trướá c khốô ng? Tốô i
đáũ  giáảng, chuá ng tá cuũ ng cáầ n uả ng hốôạ  viềôạ c hốạ c táôạ p váă n hốá á.
Bớả i víà  ngướà i tá nềốu khốô ng cốá  tri thưá c, thíà  đốố i vớá i Pháá p
náày cuả á chuá ng tá cuũ ng ráố t khốá  lyá  giáả i. Cốà n như hốạ c sinh
náày cốá  táô m muốố n váà ố đáạ i  hốạ c thíà  cốá  pháả i láà  cháốp trướá c
khốô ng? Chư viạ cưá  máũ i nghíũ tớá i viềôạ c váà ố đáạ i hốạ c, ớả  nháà  láổ m
báổ m ráằ ng chư viạ  pháả i  váà ố đáạ i  hốạ c,  áá p lưạ c tinh tháầ n ráố t
lớá n, tốô i nốá i ráằ ng đốá  chíánh láà  cháố p trướá c. Đốá  cháẳ ng pháả i láà
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cháố p trướá c sáố? Cuũ ng giốố ng như hốô m nốạ  tốô i giáả ng, chư viạ
láà m tốố t cốô ng viềôạ c chư viạ phuạ  tráá ch, chư viạ xưá ng đáá ng vớá i
chá mềạ  chư viạ, xưá ng đáá ng vớá i trướà ng hốạ c, chư viạ hốạ c táôạ p
chố tốố t thíà nhưũ ng gíà chư viạ đáá ng cốá  cháẳ ng pháả i sềũ  cốá  sáố.
Chư viạ khốô ng hốạ c táôạ p chố tốố t thíà chư viạ cốá  thềổ  váà ố đáạ i hốạ c
khốô ng? Chư viạ đáũ  hốạ c táôạ p tốố t rốầ i, nhưũ ng gíà chư viạ nềôn đáắ c
đướạ c cháẳ ng pháả i  sềũ  đáắ c đướạ c sáố? Chư viạ  hốạ c táôạ p mốôạ t
cáá ch tưạ  nhiềôn láà  đướạ c rốầ i, [váà ] chư viạ sềũ  váà ố đáạ i hốạ c; cưá
nghíũ ngớạ i máũ i, truy cáầ u máũ i, thíà đốá  chíánh láà  cháố p trướá c.

Đệ tử:  Sau khi  nghe  Thầy  giảng  bài  thì  không còn
hứng thú với chuyện của người thường nữa, không còn
hứng thú với việc điều chỉnh cấp bậc, với những cuốn sách
khác, không biết có đúng không?

Sư  phuạ :  Láà  như  váôạ y,  kyà  thưạ c  đốá  láà  hiềôạn  tướạ ng  tưạ
nhiềôn, nghíũá láà  thuáôạ n thềố viềôạ c báả n tháô n chuá ng tá luyềôạn
cốô ng, tư tướả ng tháă ng hốá, [sềũ ] pháá t hiềôạn mốôạ t sốố  sưạ  viềôạ c
nới  ngướà i  thướà ng  chíánh  láà  nhưũ ng  thưá  ráố t  tháố p,  [láà ]
nhưũ ng thưá  táầ ng thưá  ngướà i thướà ng náày. Hốạ  sềũ  cáả m tháốy
khốô ng cốá  yá  nghíũá gíà,  kyà  thưạ c láà  cáả nh giớá i  tư tướả ng cuả á
chư viạ đáũ  tháă ng hốá lềôn trềôn rốầ i. Cháẳ ng pháả i tốô i thướà ng
giáả ng cáô u đốá  sáố? Tốô i nốá i ráằ ng ngướà i luyềôạn cốô ng náày, sáu
khi lềôn tớá i táầ ng thưá  cáố, sềũ  cáả m tháốy cốá  mốôạ t ráũ nh ngáă n
lớá n vớá i  ngướà i thướà ng. Điềầu chư viạ  muốố n nốá i  thíà  ngướà i
kháá c  nghề  khốô ng  váà ố,  chư  viạ  cuũ ng  khốô ng  muốố n  nốá i
chuyềôạn  vớá i  ngướà i  thướà ng.  Nhưũ ng  sưạ  tíành  giáảng  trống
ngướà i thướà ng chư viạ hốáà n tốáà n khốô ng muốố n nghề. Quánh
đi quáổ n láạ i chíả láà  chuá t chuyềôạn đốá  nới ngướà i thướà ng, máốy
nghíàn náă m náy cưá  nốá i  đi nốá i  láạ i  chuá t chuyềôạn nới ngướà i
thướà ng đốá , chư viạ khốô ng thíách nghề. Thốô ng thướà ng ngướà i
tu luyềôạn  íát  nốá i,  khốô ng thíách lềôn tiềống;  đáôy  cuũ ng láà  mốôạ t
nguyềôn nháô n, sềũ  xuáố t hiềôạn váố n đềầ  náày. Cuà ng vớá i viềôạ c chư
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viạ  cáàng ngáày cáà ng tháă ng hốá,  chư viạ  sềũ  pháá t  hiềôạn cáà ng
ngáày cáà ng cối nhềạ  nhưũ ng sưạ  tíành náày.

Đệ tử: [Trong] bài công pháp thứ năm có bốn động
tác tĩnh chỉ mỗi [động tác] bảo trì thời gian bao lâu?

Sư phuạ : Đốôạ ng táá c giá tríà  cốô ng náă ng náày yềôu cáầ u cáầ n
luyềôạn  thớà i  gián ráố t  láô u,  [nhưũ ng ngướà i]  đi  láà m thíà  buốổ i
sáá ng háà ng ngáày láà m thềố thớà i gián trống báă ng ghi áô m láà
kháả  díũ, kyà  thưạ c khốô ng cốá  thớà i gián cuạ  thềổ . [Báà i] cốô ng phááp
náày tuy đớn giáả n, nhưng đốôạ  khốá  lớá n phi thướà ng, bớả i víà
yềôu cáầ u ngướà i tá pháả i ngốầ i mốôạ t thớà i gián ráố t láô u, hiềôạn táạ i
cốá  ngướà i  khốô ng thềổ  ngốầ i  láô u đướạ c  như váôạ y.  Khốô ng thềổ
ngốầ i láô u đềốn váôạ y, thíà  chư viạ cốá  thềổ  ngốầ i đướạ c báố nhiềôu
láô u thíà tíánh báốy nhiềôu thớà i gián váôạ y. Chư viạ chiá đềầu nốá  rá,
cốá  thềổ  ngốầ i thớà i gián báố láô u [đềổ ] sáu đốá  chư viạ chiá rá
mốôạ t nưả á. Kyà  thưạ c khi ngốầ i đáả  tốạ á, cuốố i cuà ng điạnh đướạ c rốầ i
thíà  yềôu cáầ u thớà i gián cốà n dáà i hớn, hiềôạn náy chư viạ chưá
láà m đướạ c điềổm náày, thíà chư viạ háũy tưà  tưà  máà  luyềôạn. Hiềôạn
náy muốố n quy điạnh cưá ng nháắ c thíà  cáă n báả n cuũ ng khốô ng
phuà  hớạ p vớá i thưạ c tềố .

Đệ tử: Đồng nghiệp cùng văn phòng chúng con hiện
đang luyện tà pháp, tương lai hợp tác thời gian lâu thì
nên làm thế nào?

Sư phuạ : Đáng luyềôạn táà  phááp thíà chư viạ háũy báả ố vớá i hốạ
thưá  hốạ  luyềôạn khốô ng tốố t, hốạ  thưạ c sưạ  váẫ n muốố n luyềôạn, thíà
tuà y hốạ  váôạ y thốô i. Sưạ  viềôạ c trống cốô ng táá c thíà cưá  quá láạ i láà m
viềôạ c vớá i hốạ  bíành thướà ng, tu luyềôạn chíánh Pháá p thíà  khốô ng
sớạ  thưá  gíà cáả , kềôạ  nốá , khốô ng hềầ  gíà đáô u.

Đệ tử: Học viên tham gia lớp học lần này phải chăng
thì là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp?
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Sư phuạ : Điềầu náày đáũ  giáảng rốầ i, cháô n chíánh tu luyềôạn thíà
tốô i sềũ  cối chư viạ như đềôạ  tưả  máà  dáẫ n dáắ t; khốô ng tu luyềôạn thíà
tốô i sềũ  khốô ng cối chư viạ láà  đềôạ  tưả .

Đệ tử: Học Pháp Luân Đại Pháp thì có thể học những
tri thức ngoài công pháp [khí công] không?

Sư phuạ : Khốô ng hềầ  gíà. Náà ố láà  tốáá n lyá  hốá á, híành hốạ c, cáá c
viạ hốạ c tri thưá c cuả á cáá c viạ nới ngướà i thướà ng. Chư viạ váẫ n
đáng sốố ng nới ngướà i  thướà ng,  chư viạ  chíả  đáng tu luyềôạn
trống Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p; nhưũ ng viềôạ c nới ngướà i thướà ng
chư viạ khốô ng láà m cuũ ng khốô ng đướạ c.

Đệ tử: Trong khi luyện công đôi khi trong miệng xuất
hiện nước bọt thì xử lý thế nào?

Sư phuạ : Chư viạ đưà ng nhốổ  rá. Nướá c bốạ t thíà chư viạ háũy
nuốố t váà ố trống, bớả i víà tốô i đáũ  cáà i chố chư viạ bốôạ  cớ sáẵ n cốá  cáả
rốầ i, chư viạ kềôạ  nốá , váà  nốá  sềũ  tưạ  nhiềôn nuốố t xuốố ng. Ắi rốẫ i viềôạ c
cưá  háy  nhốổ  nướá c  bốạ t  rá,  ‘kim  táô n  ngốạ c  diạch’,  chố  nềôn
ngướà i luyềôạn cốô ng cối nốá  ráố t tráô n quyá.

Đệ tử: Trong quần chúng người ta có những người
rất xấu, cách nghĩ xấu, loại người này lẽ ra nên gặp ác
báo; còn người hành thiện vui vẻ giúp người, người hành
thiện lại không có phúc báo là vì sao?

Sư phuạ :  YÝ  cuả á  chư viạ  láà  nốá i  víà  sáố ngướà i  tốố t  sốố ng
khốô ng thốáả i máá i, ngướà i xáố u láạ i sốố ng tưạ  táạ i như váôạ y, láà  yá
náày pháả i khốô ng? [Tốô i] báả ố mốạ i ngướà i náày, ngướà i tốố t sốố ng
khốô ng thốáả i máá i láà  víà tưà  sinh mềôạnh cáố cáố p máà  nhíàn, thíà
cốn ngướà i sốố ng khốô ng pháả i víà đềổ  chư viạ láà m ngướà i. Chố
nềôn chư viạ láà m ngướà i [thềố  náày] láà  víà chư viạ rớá t đềốn bướá c
náày rốầ i, cáố p chố chư viạ cớ hốôạ i náày đềổ  chư viạ quáy trớả  vềầ .
Nhưng [nềốu] váẫ n khốô ng ngốôạ  rá, táạ i nới đáôy cốà n táạ ố nghiềôạp
nưũ á, cốà n láà m chuyềôạn xáố u nưũ á, thíà  sềũ  cốá  nghiềôạp lưạ c luáôn
báá ố.  Giáá c  Giáả  tháốy  ráằ ng,  máu  chốá ng  tráả  xống  nhưũ ng
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nghiềôạp lưạ c náày váà  chư viạ thốáá t khốả i nới náày. Ngướà i cáà ng
tốố t thíà  cáà ng đềổ  chư viạ gáố p ruá t tráả  nghiềôạp, chư viạ tráả  thưá
náày thíà cháẳng pháả i chư viạ cáầ n chiạu khốổ  chiạu tốôạ i sáố? Chố
nềôn thướà ng thướà ng cốá  ngướà i táạ i đớà i náày, ngướà i náày kháá
láắ m, [nhưng] máũ i cưá  chiạu tốôạ i chiạu khốổ . Tháôạ m chíá láà m viềôạ c
gíà tốố t thíà ngướà i tá cuũ ng cháẳ ng hiềổu chố, cưá  vu ốán giáá  hốạ á.
Cốà n cốá  ngướà i, báả n tháô n láà m đướạ c tháà nh tíách gíà đốá , cốô ng
dánh láạ i biạ ngướà i kháá c đốáạ t máố t. Thướà ng xáảy rá sưạ  viềôạ c
như thềố , láà  như váôạ y đốá , chuá ng tốô i tháốy láà  như váôạ y, láà  đáạ ố
lyá  áốy. Đáôy láà  mốôạ t nguyềôn nháô n máà  ngướà i tốố t thướà ng sốố ng
khốô ng đướạ c tưạ  táạ i láắ m, nhưng cuũ ng khốô ng pháả i hốáà n tốáà n
như váôạ y, [cốà n] cốá  quán hềôạ  vớá i [lướạ ng] nghiềôạp lưạ c lớá n nhốả .
Muạ c đíách láà  muốố n sáu khi chư viạ tráả  nghiềôạp nhánh chốá ng
thốáá t ly bềổ  khốổ . Váôạ y ngướà i xáố u kiá thíà láà m thềố  náà ố? [Vớá i]
kềả  xáố u hốạ  cuũ ng tưà  gốá c đốôạ  táô m tưà  bi máà  xềá t. Kềả  xáố u áốy chư
viạ tháốy hốạ  láà m viềôạ c xáố u, hốạ  láà  đáng cáốp đưá c chố ngướà i tá,
hốạ  láà m báố nhiềôu viềôạ c xáố u thíà cáố p chố ngướà i tá báốy nhiềôu
đưá c. Tháốy ráằ ng ngướà i náày đáng tưạ  háạ i míành trống vốô  tri,
hốạ  háạ i báả n tháô n hốạ , [thíà] chư viạ quáả n hốạ  thềố  náà ố? Ngướà i
tá cuũ ng khốô ng muốố n trưà ng pháạ t hốạ  nưũ á, báả n tháô n hốạ  đáũ
tưạ  háạ i míành rốầ i, chư viạ cốà n trưà ng pháạ t hốạ  láà m chi?! Ngướà i
kiá  láà m viềôạ c  xáố u  váà  dướà ng  như  khốô ng  trưà ng  pháạ t  hốạ ,
khốô ng ái quáả n hốạ . Hốạ  giốố ng như biạ máố t kiềổm sốáá t, khốô ng
ái  muốố n quáả n hốạ .  Víà  sáố váôạ y?  Víà  hốạ  chíánh đáng đớạ i  tưạ
míành huả y diềôạ t chíánh míành, đớạ i khi hốạ  chềố t thíà sềũ  tiềôu huả y
triềôạ t đềổ ,  cháả  cốà n gíà  cáả . Hốạ  chíánh láà  như váôạ y. Tốố t xáố u máà
cốn ngướà i nhíàn nháôạ n [thíà ớả  cáố táầ ng] láà  pháản [đáả ố] láạ i.

Thốô ng thướà ng tiềôu chuáổ n máà  ngướà i thướà ng đố lướà ng
ngướà i  tốố t  xáố u  đềầu  láà  đưá ng  tưà  gốá c  đốôạ  cáá  nháôn  máà  đố
lướà ng, đốố i tốố t vớá i tốô i thíà tốô i nốá i ráằ ng hốạ  tốố t, hốáăạ c láà  trống
quán niềôạm cuả á tốô i tốô i chố ráằ ng láà  tốố t, thíà  tốô i nốá i hốạ  tốố t;
nhưng như thềố  khốô ng đướạ c. Đốố i tốố t vớá i chư viạ thíà nốá i láà
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tốố t, [thíà] quán niềôạm cuả á chư viạ váẫ n láà  quán niềôạm ngướà i
thướà ng hưũ u háạn, tiềôu chuáổ n cuả á hốạ  cuũ ng tháố p. Đáăạ c tíánh
cuả á vuũ  truạ  náày mớá i láà  tiềôu chuáổ n cháô n chíánh đềổ  đố lướà ng
tốố t xáố u.

Đệ tử: Con nhìn thấy tượng Phật các loại trong cửa
hàng bách hóa, đầu cảm thấy nặng trĩu?

Sư phuạ : Pháả i  rốầ i,  cốá  nhưũ ng thưá  xáố u khốô ng chốẫ  náà ố
khốô ng xáô m nháôạ p váà ố, nhưng vớá i ngướà i tu luyềôạn Đáạ i Phááp
thíà khốô ng hềầ  gíà.

Đệ tử:  Trước đây từng tiếp xúc với ngôn ngữ Phật
giáo, khi luyện công ngẫu nhiên vọt ra ‘úm-ba-hông-mi…’?

Sư phuạ : Đốá  láà  trống Máôạ t  tốô ng, đốá  láà  chuá  ngưũ  trống
Máôạ t tốô ng. Hiềôạn náy nhưũ ng thưá  táà  mốô n ốái đáạ ố [ngướà i tá]
cuũ ng đáng niềôạm, cuũ ng đáng duà ng, ngáy cáả  Đáạ ố giá cuũ ng
niềôạm, hiềôạn náy cuũ ng đáũ  lốáạ n cáả  rốầ i, đưà ng đềổ  nhưũ ng thưá
náày cán nhiềẫu. Cốá  ngướà i khi đáng nguả  cốà n đáá nh rá đáạ i thuả
áố n,  đáá nh rá cáá c lốáạ i  thuả  áố n,  chư viạ  đềầu pháả i  buốô ng bốả ,
khốô ng thềổ  đáá nh. Điềầu tốô i dáạy chư viạ chíánh láà  nhưũ ng điềầu
náày, chư viạ háũy náắ m cháắ c nhưũ ng điềầu náày máà  luyềôạn.

Đệ tử: Xảy ra chuyện ngộ độc thức ăn thì nên làm thế
nào?

Sư phuạ : [Vớá i] hốạ c viềôn tu luyềôạn cháôn chíánh chuá ng tá
thíà lốáạ i viềôạ c náày quáá  íát. Chuá ng tá máà  gáăạ p náạ n náà ố khốô ng
liềôn quán tớá i  tu luyềôạn, láà  ngướà i tu luyềôạn cháô n chíánh thíà
đềầu cốá  thềổ  tráá nh đướạ c, đáả m báả ố láà  như váôạ y. Pháá t sinh náạ n
lớá n đềốn máốy cuũ ng cốá  thềổ  tráá nh đướạ c, nhưng tiềần đềầ  pháả i
láà  ngướà i  tu luyềôạn cháô n chíánh. [Nềốu] khốô ng thềổ  đáạ t  tiềôu
chuáổ n tu luyềôạn,  táạ i  ngướà i  thướà ng hốáà n tốáà n khốô ng yềôu
cáầ u đềầ  cáố táô m tíánh tưạ  tháô n thíà khốá  nốá i láắ m. Cốá  ngướà i hốả i
tốô i ráằ ng, nốá i tốô i đáũ  luyềôạn thớà i gián láô u như váôạ y sáố bềôạnh
náày máũ i khốô ng khốả i nhíả? Táô m tíánh cuả á chư viạ như thềố  náà ố
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chưá ?  Chư viạ  láà m váà i  đốôạ ng táá c  liềần muốố n khốả i  bềôạnh ư?
Chuá ng tốô i cuũ ng khốô ng pháả i láà  tớá i đềổ  triạ bềôạnh chố chư viạ,
chuá ng tốô i táạ i đáôy láà  tu luyềôạn, cháẳ ng pháả i váố n đềầ  náày sáố?
Nốá i  như nềốu xáảy  rá truá ng đốôạ c,  tốô i  tháốy  ráằ ng trống hốạ c
viềôn cuả á chuá ng tá váẫ n quáả  thưạ c khốô ng cốá  hiềôạn tướạ ng náày.
Cốá  ngướà i gáăạ p chuyềôạn lốáạ i náày, thíà cáá i báá t đốá  cuũ ng đáá nh vớũ
rốầ i khốô ng lốạ t váà ố miềôạng. Nềốu chư viạ quáả  thưạ c truá ng đốôạ c,
váôạ y chư viạ  tháôạ t sưạ  pháả i đi bềôạnh viềôạn. Bớả i víà  nềốu chư viạ
quáả  thưạ c khốô ng thềổ  giưũ  vưũ ng báả n tháô n, biềố t míành khốô ng
pháả i ngướà i luyềôạn cốô ng cháô n chíánh máà  xuáố t hiềôạn váố n đềầ
náày, thíà chư viạ tháôạ t sưạ  váẫ n pháả i đi kháá m báá c syũ. Láà  ngướà i
luyềôạn cốô ng, nhưũ ng viềôạ c náày thốô ng thướà ng sềũ  khốô ng xuáố t
hiềôạn.

Đệ tử:  Người  luyện Pháp Luân Đại  Pháp hiến  máu
chắc không có vấn đề gì?

Sư  phuạ :  Đướng  nhiềôn  chuá ng  tốô i  cuũ ng  khốô ng  chuả
trướng khốô ng chố chư viạ hiềốn. Duà  sáố thíà máá u cuả á chư viạ
nềốu  hiềốn  chố ngướà i  kháá c  thíà  quáá  tráô n  quyá.  Nhưng máà ,
nhưũ ng viềôạ c náày trống hốạ c viềôn, đềôạ  tưả  Phááp Luáô n Đáạ i Phááp
chuá ng tá dướà ng như cuũ ng ráố t  íát  xuáố t  hiềôạn,  viềôạ c  náày tốô i
khốô ng thềổ  nốá i mốôạ t cáá ch tuyềôạ t đốố i. Thưạ c sưạ  máà  gáăạ p pháả i
[viềôạ c] khiềốn chư viạ hiềốn thíà chư viạ cuũ ng pháả i hiềốn thốô i.

Đệ tử: Hy vọng hàng năm vào dịp Tết hoặc ngày lễ
khác dù là mỗi năm một lần Ngài có thể dùng hình thức
truyền hình để gặp mặt học viên chúng con?

Sư phuạ : Đốá  láà  viềôạ c cuả á đáà i truyềần híành. Thưạ c rá mốôạ t
sốố  viềôạ c chuá ng tá nềôn láà  tuà y duyềôn.

Đệ tử: Khi con luyện công một chữ ‘hỷ’ lớn được trùm
bởi tấm vải dần dần được kéo mở ra, để con xem?

Sư phuạ :  Điềầu náày  chíánh láà  báả ố  ráằ ng chư viạ  đáũ  đáắ c
Pháá p, điềổm hốá á chư viạ, [ráằ ng] đáũ  hốạ c Đáạ i Phááp rốầ i.

156 Giải đáp thắc mắc tại giảng Pháp ở Diên Cát



Đệ tử: Người nghiệp lực rất lớn toàn muốn cùng luyện
với người công cao hơn, thì có ảnh hưởng gì đến người
cao công không?

Sư phuạ :  Khốô ng hềầ  cốá  chuá t  áả nh hướả ng náà ố,  đốố i  vớá i
ngướà i cốô ng cáố máà  xềá t, thíà nghiềôạp lưạ c khốô ng láà  gíà cáả .

Đệ tử: Pháp Luân biến dạng trong tình huống nào?
Sư phuạ :  Trốôạ n  láẫ n cốô ng kháá c  váà ố máà  luyềôạn,  trống yá

niềôạm trốôạ n láẫ n yá  niềôạm cuả á cốô ng kháá c máà  luyềôạn thíà  cuũ ng
biềốn dáạ ng. Ngốáạ i lưạ c víũnh viềẫn cuũ ng khốô ng pháá  hốáạ i nốổ i
Pháá p Luáô n.

Đệ tử:  Thành-trụ-hoại  trong vũ trụ là  kết  quả diễn
hóa của chính Nó hay là do Đại Giác Giả khống chế?

Sư phuạ : Vuũ  truạ  náày chíánh láà  [thềố] híành thưá c tốầ n táạ i
như thềố . Đốầ ng thớà i vuũ  truạ  náày láạ i cốá  Giáá c Giáả  ráố t tố lớá n cốá
thềổ  khốố ng chềố  Nốá . Nhưng cuũ ng láà  chiềổu thềố Lyá  cuả á vuũ  truạ
náày máà  háành sưạ ,  gốạ i  láà  ‘tưạ  nhiềôn máà  sinh, tưạ  nhiềôn máà
diềôạ t’.  Nốá  diềôạ t háy khốô ng diềôạ t thíà  cuũ ng khốô ng quán hềôạ  gíà
đềốn  ÔÔ ng,  khốô ng  quáả n  đướạ c  ÔÔ ng,  Nốá  nốổ  tung  thíà  cuũ ng
khốô ng nốổ  đướạ c ÔÔ ng, ÔÔ ng láạ i táạ ố láạ i. Liạch sưả  cuả á vuũ  truạ  quáá
láô u dáà i rốầ i, Pháôạ t Đáạ ố Tháầ n thíà khốả i cáầ n suy nghíũ, cốà n đốố i
vớá i cốn ngướà i thíà ráố t đáá ng sớạ .

Đệ tử: Pháp Luân tại bụng dưới của con đang xoay
chuyển, nóng lên, trướng lên thì có bình thường không?

Sư phuạ : ẮÝ i cháà , trống buạ ng cuả á chư viạ cốá  Pháá p Luáô n
rốầ i, [láà ] thưá  cuả á sinh mềôạnh cáố cáố p, [máà ] trống táô m chư viạ
sáố váẫ n báố t ốổ n. Phááp Luáô n cốà n cốá  thềổ  háạ i chư viạ sáố?! Nốá i
cáá ch kháá c đốá  chíánh láà  Pháôạ t đốá !

Đệ tử: Trước “Cách mạng Văn hóa” Diên Cát có năm
ngôi chùa, thời “Cách mạng Văn hóa” bị dỡ bỏ. Nghe nói
hiện nay đang xây lại, học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể
quyên góp không?
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Sư phuạ : Tốô i nghíũ ráằ ng nhưũ ng sưạ  viềôạ c náày đềầu khốô ng
nềôn quáả n, ngướà i tá quyềôn gốá p chố ngướà i tá, ngướà i tá tu
điềầu trống phááp mốô n kiá cuả á ngướà i tá.

Đệ tử: Con hạ quyết tâm luyện thật tốt Pháp Luân Đại
Pháp, thường hay nghĩ yêu cầu bản thân như vậy thì có
tính là chấp trước hay không?

Sư phuạ :  Yềôu cáầ u  báả n tháô n láà m ngướà i  tốố t  đốá  khốô ng
tíánh láà  cháố p trướá c, muốố n pháả n bốổ n quy cháô n, đáôy láà  báả n
tíánh cốn ngướà i đáũ  xuáố t lái. Ngướạ c láạ i cốà n cốá  thềổ  pháá  trưà
cháố p trướá c.

Đệ tử: Con là một cư sỹ xin hỏi đọc kinh Lăng Nghiêm
được không?

Sư phuạ :  Chuá ng tá  cốá  sáá ch tu  luyềôạn  Pháá p  Luáô n  Đáạ i
Pháá p, chư viạ cốá  thềổ  đốạ c, tướng lái cốà n xuáố t báả n nưũ á. Chư
viạ cưá  đốạ c kinh Láă ng Nghiềôm, kinh Kim Cướng, kinh náày
kinh kháá c, thíà cháẳ ng pháả i chư viạ tu luyềôạn nhưũ ng điềầu cuả á
mốô n  đốá  rốầ i  sáố?  Chíánh  láà  váố n  đềầ  náày.  Tốô i  cuũ ng  khốô ng
pháả n đốố i chư viạ xềm, [thềố ] chư viạ đi tu luyềôạn mốô n đốá  láà
đướạ c rốầ i; [nốá i] chư viạ khốô ng thềổ  cháô n đáăạ t trềôn hái thuyềần
chíánh láà  yá  náày.

Đệ tử: Dạy cho người mắc bệnh tâm thần nhẹ?
Sư phuạ :  Tốô i  nghíũ  ráằ ng tốố t  nháố t  chư viạ  váẫ n láà  đưà ng

chiềôu mớà i phiềần phưá c náày, víà hốạ  khốô ng thềổ  khốố ng chềố  báả n
tháô n, hốạ  nghề khốô ng minh báạ ch. Tớá i khi náũ ố bốôạ  cuả á hốạ  biạ
nhưũ ng tíán tưá c ngốáạ i lái khốố ng chềố , má náà ố cuũ ng cốá  thềổ
cán nhiềẫu hốạ , luá c đốá  chư viạ sềũ  khốô ng dềẫ  xưả  lyá. Đềốn khi hốạ
lềôn cớn, má náà ố cuũ ng cốá  thềổ  khốố ng chềố  hốạ ,  chố nềôn hốạ
khốô ng nhưũ ng khốô ng khớả i táá c duạ ng tốố t, hốạ  cốà n pháá  hốáạ i
híành tướạ ng cuả á Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p. Xưá náy chuá ng tốô i
đềầu khốô ng muốố n dáạy hốạ c chố ngướà i bềôạnh táô m tháầ n chíánh
láà  yá  đốá , hốạ  hốáà n tốáà n khốô ng khốố ng chềố  nốổ i, hềẫ  tớá i luá c đốá ,
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má náà ố cuũ ng cán nhiềẫu tớá i  hốạ ,  thưá  gíà  cuũ ng biạ  pháá  hốáạ i,
luyềôạn cuũ ng như khốô ng.

Đệ tử: Vài ngày trước bạn bè tới nhà mang theo phụ
thể, sáng sớm hôm sau luyện công con phụ thể đó tiện thể
tới cùng luyện công, luyện xong thì rời đi, chuyện này nên
làm thế nào?

Sư phuạ : Nhíàn tháốy sưạ  viềôạ c náày háũy gốạ i gốạ i tềôn cuả á tốô i,
kyà  thưạ c cuũ ng láà  kháả ố nghiềôạm chư viạ. Nhưũ ng chuyềôạn náày
ráố t phưá c táạ p.

Đệ tử: Làm thế nào để bảo vệ Đại Pháp?
Sư phuạ : Chuá ng tá khốô ng thềổ  đi đáá nh đi đáố u vớá i ngướà i

tá, [chuá ng tá] khốô ng cáố p thiạ  trướà ng chố hốạ  láà  đướạ c rốầ i.
Báả n tháô n cán nhiềẫu máà  ngướà i tu luyềôạn gáăạ p pháả i chíánh láà
mốôạ t quán [kháả ố nghiềôạm].

Đệ tử: Có người nói xấu Pháp Luân Đại Pháp thì đối
đãi thế nào?

Sư phuạ : Khốô ng đềổ  yá  tớá i hốạ . Nềốu hốạ  cưá  nốá i mốôạ t cáá ch
ngốán cốố ,  ngáng ngướạ c vốô  lyá,  thíà  chư viạ  cốá  thềổ  đốố i  đáũ i
giốố ng hốạ  khốô ng? Khốô ng đềổ  yá  tớá i hốạ , khốô ng cốá  thiạ trướà ng
láà  xống, kyà  thưạ c chuyềôạn náày xuáố t  hiềôạn cuũ ng láà  đềổ  kháả ố
nghiềôạm táô m tíánh ngướà i tá.

Đệ tử: Pháp Luân mà Thầy cấp cho chúng con có trở
nên mạnh hơn không?

Sư phuạ : Sềũ  cáà ng ngáày cáà ng máạ nh mềũ ,  tưạ  Nốá  cốá  thềổ
biềốn tháà nh ráố t  lớá n cuũ ng cốá  thềổ  biềốn tháà nh ráố t  nhốả ,  táạ i
khốô ng gián kháá c Nốá  cốá  thềổ  biềốn hốá á.

Đệ tử:  Lúc luyện công tạm thời  vẫn chưa thể nhập
tĩnh thì có luyện ra tà pháp không?
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Sư phuạ :  Sềũ  khốô ng.  Chư viạ  khốô ng  nghíũ  thưá  xáố u,  cối
míành láà  ngướà i luyềôạn cốô ng. Báà i trưà  niềôạm xáố u máà  nghiềôạp tư
tướả ng pháản áá nh trống đáầ u náũ ố.

Đệ tử: Ngài nói rằng cây có linh tính thì nó có thể tu
luyện không? Có thể thành Phật không?

Sư phuạ : Ngốáà i cốn ngướà i rá thíà khốô ng chố nhưũ ng thưá
kháá c tu luyềôạn đáắ c chíánh Phááp, váạ n váôạ t đềầu cốá  linh khốô ng
chíả láà  cáôy, chíả cốá  cốn ngướà i mớá i cốá  thềổ  tu chíánh Pháá p đáắ c
Đáạ ố.

Đệ tử: Luyện Đại Pháp có thể thờ cúng bài vị của tổ
tiên không?

Sư phuạ : Cốá  nhưũ ng thưá  gốạ i láà  ‘tốổ  tiềôn’ [nhưng] khốô ng
pháả i  láà  tốổ  tốô ng tiềôn thiềôn cuả á chư viạ,  đốá  khốô ng pháả i  láà
ngướà i đáắ c Đáạ ố náà ố cáả , cuũ ng khốô ng pháả i Pháôạ t náà ố ớả  cáố
táầ ng. Đốá  chíánh láà  áô m hốầ n táạ i táầ ng tháố p. Táô m tíánh cuả á nốá
ráố t hưũ u háạ n, đềầu cốá  thềổ  cán nhiềẫu chư viạ tu luyềôạn. Chư viạ
cốá  cáá i táô m đốá  thíà háũy tu luyềôạn chố tốố t, sáu khi đáắ c chíánh
quáả  thíà đi đốôạ  hốạ .

Đệ tử: Luyện công [mà] sản sinh tâm từ bi thì sẽ chảy
nước mắt phải không?

Sư  phuạ :  Cốá  hái  lốáạ i  tíành  huốố ng,  báôy  giớà  cốá  ngướà i
luyềôạn cốô ng cưá  háy cháảy nướá c máắ t,  hềẫ  nhíàn  tháốy tốô i  hốạ
cuũ ng muốố n rới lềôạ . Khi luyềôạn cốô ng [hốạ ] cuũ ng muốố n rới lềôạ .
Đáôy láà  chuyềôạn gíà? Đốá  chíánh láà  phốá  nguyềôn tháầ n nhíàn tháốy
tốô i thánh lyá  rá báố nhiềôu thưá  báố t háả ố khốả i tháô n thềổ  chư
viạ, đốầ ng thớà i tốô i láạ i chố chư viạ nhưũ ng thưá  tráô n quyá  vốô  tyả,
dố đốá  nốá  vốô  cuà ng kíách đốôạ ng. Chuả  nguyềôn tháầ n cuả á chư viạ
khốô ng biềố t. Víà sáố cưá  rới lềôạ ? Chíánh láà  víà nốá  đáũ  nhíàn tháốy.
Chuả  nguyềôn tháầ n cuả á  chư viạ  nềốu tháôạ t  sưạ  tưạ  míành nhíàn
tháốy rốầ i, chư viạ láà m thềố  náà ố đềổ  cáả m táạ  tốô i táô m tíành áốy cuả á
chư  viạ  cuũ ng  khốô ng  thềổ  biềổu  đáạ t  nốổ i.  Cốà n  cốá  mốôạ t  tíành
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huốố ng nưũ á, khi chuá ng tá luyềôạn tớá i mốôạ t tríành đốôạ  nháố t điạnh,
cuũ ng sềũ  xuáố t táô m tưà  bi, cuũ ng sềũ  rới lềôạ . Nhưng đốá  đềầu cốá
tíánh nháắ m tháẳ ng. Nhíàn tháốy viềôạ c sáá t sinh, nhíàn tháốy ngướà i
náày biạ báắ t náạ t, nốá i chung nốá  cốá  tíánh nháắ m tháẳ ng thíà cuũ ng
sềũ  rới lềôạ . Đốá  chíánh láà  táô m tưà  bi đáũ  xuáố t rá.

Đệ tử: Khi luyện công đột nhiên có việc thì làm thế
nào?

Sư  phuạ :  [Tíành  huốố ng]  cốá  viềôạ c  thíà  tốô i  đáũ  giáảng  rốầ i.
Chuá ng tá khốô ng giáả ng thu cốô ng,  chư viạ  đưá ng dáôạ y  láà  đi
thốô i, cáầ n láà m gíà thíà láà m đốá . Pháá p Luáô n náày tưạ  Nốá  sềũ  ngáy
láôạ p tưá c thu hốầ i láạ i náă ng lướạ ng máà  chư viạ táả n xáạ .

Đệ tử: Khi luyện Pháp Luân Trang Pháp có phải hai
tay cảm thấy Pháp Luân xoay chuyển thì mới được tính là
ôm tròn?

Sư phuạ : Khốô ng nháố t điạnh thềố . Cốá  ngướà i cáá  biềôạ t khốô ng
cáả m giáá c đướạ c sưạ  xốáy chuyềổn, 80 đềốn 90% sốố  ngướà i táạ i
đáôy đềầu cốá  thềổ  cáả m giáá c đướạ c sưạ  xốáy chuyềổn.

Đệ tử: Khi tu luyện có thể đeo trang sức bằng vàng
bạc không?

Sư phuạ : Khi luyềôạn cốô ng tốố t nháố t đưà ng đềố nhưũ ng thưá
náày, kyà  thưạ c ngướà i tá đềố nốá  khốô ng gíà  kháá c láà  táô m hiềổn
thiạ  thốô i.  Đáũ  kềố t  hốô n máà  đềố nháẫ n đốá  láà  biềổu thiạ  đáũ  kềố t
hốô n, tốô i nốá i ráằ ng điềầu đốá  thíà láạ i khốô ng cốá  váố n đềầ  gíà láắ m.
Nhưng khi luyềôạn khíá  nốá  sềũ  khớả i  táá c duạ ng cáả n trớả . Váà ng
báạ c đềầu cốá  thềổ  pháá t rá mốôạ t lốáạ i váôạ t cháố t [máà u] váà ng tráắ ng,
tưạ á như mốôạ t lốáạ i khíá,  nốá  cốá  thềổ  khớả i mốôạ t  lốáạ i táá c duạ ng
cáả n trớả .  Bớả i  víà  nốá  máạ nh hớn khíá  trống tháô n thềổ  ngướà i
thướà ng cuả á chư viạ, chố nềôn nốá  cốá  thềổ  cáả n trớả . Luyềôạn cốô ng
thíà  nốá  khốô ng cáả n trớả  nốổ i.  Cốá  mốôạ t  sốố  ngướà i  cốá  thềổ  cáả m
tháốy ráằ ng [nốá ]  cốá  thềổ  tráá nh táà ,  đướng nhiềôn cáá c chuả ng
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táô m tháá i đềầu cốá . Luyềôạn cốô ng thíà  chư viạ cốà n sớạ  táà  gíà? Tu
luyềôạn chíánh Pháá p thíà cáá i gíà cuũ ng khốô ng sớạ .

Đệ tử: Khi luyện công tay luôn nóng?
Sư phuạ : Váôạ y láà  đuá ng rốầ i. Bềôạnh đềầu láà  thưá  thuốôạ c vềầ  áô m

tíánh. Đốô i khi chuá ng tá sềũ  xuáố t hiềôạn tráạ ng tháá i áô m dướng
pháô n minh, tháô n thềổ  mốôạ t nưả á thíà máá t, mốôạ t nưả á thíà nốá ng.
Nốá  cốà n cốá  thềổ  hốáá n viạ, cháẳ ng háạ n bềôn náày thíà máá t, bềôn kiá
thíà  nốá ng.  Đốá  đềầu thuốôạ c  vềầ  hiềôạn tướạ ng bíành thướà ng, đốá
thuốôạ c vềầ  tráạ ng tháá i áô m dướng pháô n minh.

Đệ tử: Người luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể dập
đầu trước người đã chết không?

Sư phuạ : Nềốu chư viạ thưạ c sưạ  láà  mốôạ t ngướà i luyềôạn cốô ng
đáũ  xuáố t cốô ng rốầ i,  thíà  nốá  thưạ c sưạ  khốô ng thềổ  chiạu nốổ i  cáá i
dáôạ p đáầ u náày cuả á chư viạ. Chư viạ hềẫ  dáôạ p đáầ u tiềốp, nốá  sềũ  sớạ
tớá i khốô ng cốà n bốá ng dáá ng đáô u. Nềốu thưạ c sưạ  láà  thưá  khốô ng
tốố t láắ m, thíà cáá i dáôạ p đáầ u náày cuả á chư viạ sềũ  khiềốn nốá  pháả i
chềố t.  Đướng nhiềôn  ngướà i  thướà ng  khốô ng  thềổ  pháôn  biềôạ t
đướạ c  nhưũ ng sưạ  viềôạ c  náày.  Ngướà i  tu luyềôạn  chư viạ  cốá  thềổ
khốm lưng {cuá i  míành}, láà m thềố  táy thềố lềẫ  tiềố t cuả á nháà
Pháôạ t,  tốô i  nghíũ  cuũ ng  kháá  tốố t.  Khốô ng  thềổ  dáôạ p  đáầ u  trướá c
ngướà i đáũ  chềố t. Chuá ng cốà n đáng đớạ i chư viạ đốôạ  đáốy, chư viạ
dáôạ p đáầ u trướá c nốá  gíà chưá .

Đệ tử: Tâm tính không thể nâng lên được thì đả tọa sẽ
đau phải không?

Sư phuạ : Chư viạ táô m tíánh náông lềôn rốầ i cháô n váẫ n sềũ  đáu.
Đệ tử: Điệp khấu tiểu phúc và hai tay đẩy Pháp Luân

chuyển động thuận chiều kim đồng hồ bốn lần [thì] bàn
tay có phải vẫn là liên hoa chưởng phải không?

Sư phuạ : Đuá ng váôạ y. Đềầu láà  liềôn hốá chướả ng, náă m báà i
cốô ng pháá p tưà  đáầ u đềốn cuốố i đềầu láà  híành dáạ ng áốy.
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Đệ  tử:  Có  tạp  chí  từng  đăng  rằng  cáo  biến  thành
người có phải thật không?

Sư phuạ : Vuũ  truạ  náày vốố n ráố t phưá c táạ p, chíả láà  cốn ngướà i
khốô ng tin, nhưũ ng sưạ  viềôạ c náày ngướà i luyềôạn cốô ng chuá ng tá
máăạ c kềôạ  nốá ,  điềầu náày khốô ng cốá  quán hềôạ  vớá i ngướà i luyềôạn
cốô ng chuá ng tá nềôn đưà ng hốả i nưũ á.

Đệ tử: Nghiên cứu Chu Dịch có thể luyện Pháp Luân
Đại Pháp không?

Sư phuạ : Tốố t nháố t láà  chư viạ háũy buốô ng bốả , bềôn trống
đốá  cuũ ng máng thềố mốôạ t sốố  thưá  kháá c. Số vớá i Đáạ i Phááp thíà
nốá  quáá  nhốả  bềá , khốô ng đáá ng đềổ  ngướà i tu Đáạ i Pháá p nghiềôn
cưá u, trưà  khi đốá  láà  cốô ng táá c bíành thướà ng cuả á chư viạ.

Đệ tử:  Tầng thứ nơi  con  người  này  nghiệp  lực  rất
nặng, làm sao [có thể] xuất hiện người đại căn khí?

Sư phuạ : Thốô ng thướà ng đềầu láà  cốá  lái liạch, đềầu láà  cốá  lái
liạch cáả  đáốy.

Đệ tử: Trong Thần Thông Gia Trì Pháp dùng lực và
khí cơ thì có mâu thuẫn với nhau không?

Sư phuạ : Khi đáả  thuả  áố n láà  cáẳ ng táy dáẫ n đốôạ ng báắ p táy,
chố nềôn giưũ á cáẳ ng táy váà  cốổ  táy, ngáy cáả  ngốá n táy cuũ ng cốá
mốôạ t  lưạ c đốôạ  nháố t điạnh. Tớá i khi giá tríà  tháầ n thốô ng thíà  tháả
lốả ng, hốáà n tốáà n láà  tháả  lốả ng. Phốố i hớạ p khềáố lềáố vớá i bốôạ  cớ.

Đệ tử: Luyện công tới tầng thứ nào thì mới có Pháp
thân?

Sư phuạ : Phááp tháô n kiá đềầu láà  híành tướạ ng Pháôạ t.  Tốá c
máà u xánh lám, máăạ c áá ố cáà  sá máà u váà ng, tu luyềôạn pháả i đáạ t
tớá i táầ ng thưá  đốá  mớá i cốá  thềổ  tu xuáố t Pháá p tháô n.

Đệ tử: Có được uống thuốc hay không?
Sư phuạ : Cốá  ngướà i hốả i tốô i nềốu tu luyềôạn Pháá p Luáô n Đáạ i

Pháá p máà  uốố ng thuốố c thíà khốô ng đướạ c pháả i khốô ng? Chư viạ
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cốá  uốố ng thuốố c háy khốô ng tốô i  khốô ng quáả n, tốô i  ớả  đáôy chíả
yềôu cáầ u ngướà i luyềôạn cốô ng láà m thềố tiềôu chuáổ n cuả á ngướà i
luyềôạn cốô ng. Chư viạ khốô ng láà m đướạ c điềầu đốá , chư viạ khốô ng
chiềổu thềố tiềôu chuáổ n táô m tíánh náày máà  láà m, tớá i luá c đốá  chư
viạ khốô ng uốố ng thuốố c máà  xuáố t hiềôạn váố n đềầ , chư viạ nốá i Lyá
Hốầ ng Chíá  khốô ng  chố chư viạ  uốố ng.  Mốạ i  ngướà i  thưả  nghíũ
xềm,  chư viạ  khốô ng thềổ  cối  chư viạ  láà  ngướà i  luyềôạn  cốô ng,
[nềốu] chư viạ xuáố t hiềôạn váố n đềầ , chư viạ khốô ng uốố ng thuốố c
đướng nhiềôn sềũ  xuáố t hiềôạn nguy hiềổm. Ngướà i thướà ng hốạ
chíánh láà  như váôạ y. Hốạ c viềôn chuá ng tá cuũ ng khốô ng đướạ c cối
nốá  láà  điềầu  kiềôạn  hốáăạ c  quy điạnh chố hốạ c  viềôn mớá i  nháôạ p
mốô n,  pháả i  đềổ  chố báả n tháô n hốạ  ngốôạ ,  nhưng cốá  thềổ  điềổm
hốá á.

Đệ tử: Trong khi giáo dục con cái do tình huống bức
bách mà đánh mắng con cái thì có lưu lại nghiệp lực cho
mình không?

Sư phuạ : Cốn cáá i thíà nềôn quáả n giáá ố, khốô ng quáả n giáá ố
máà  dung tuá ng cuũ ng sềũ  máố t đưá c, chư viạ khốô ng quáả n giáá ố
thíà sềũ  tháố t tráá ch vớá i tráá ch nhiềôạm láà m chá mềạ  cuả á chư viạ,
chố nềôn cáầ n pháả i quáả n. Cốn cáá i khốô ng nghề lớà i, cháẳng háạn
chuá ng  tá  quáả n  náăạ ng  mốôạ t  chuá t  cuũ ng  khốô ng  váố n  đềầ  gíà,
nhưng chư viạ khốô ng đướạ c cối nốá  như suá c sinh, như váôạ y
thíà  khốô ng đướạ c,  điềầu náày  pháả i  pháô n rốũ .  Chuá ng tá quáả n
cốn cáá i cuũ ng đưà ng nốá ng giáôạ n, chư viạ  thưạ c sưạ  nốá ng giáôạ n
cuũ ng khốô ng đướạ c,  như thềố  chư viạ  váẫ n cốá  váố n đềầ  Nháẫ n.
Nháẫ n khốô ng pháả i láà  tưá c giáôạ n rốầ i mớá i nháẫ n, máà  láà  khốô ng
tưá c giáôạ n. Sinh mềôạnh cháôn chíánh cuả á nốá  khốô ng pháả i chư viạ
cáố p chố, cốn cáá i cuũ ng cốá  nới nguốầ n gốố c tiềôn thiềôn cuả á nốá ,
chố nềôn nốá  cuũ ng láà  sinh mềôạnh đốôạ c  láôạ p.  Pháả i  quáả n mốôạ t
cáá ch lyá  tríá.

Đệ tử: Nếu luyện công [của] phụ thể thì có xảy ra hậu
quả gì không?
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Sư phuạ : Váôạ y chíánh láà  cốá  phuạ  thềổ  rốầ i. Háà ng ngáày huá t
tinh hốá cuả á tháô n thềổ  chư viạ.

Đệ  tử:  Luyện  Pháp  Luân  Đại  Pháp  có  thể  nổ  tung
không?

Sư phuạ : Khốô ng thềổ . Phốá  xuáố t báố nhiềôu đáắ c đướạ c báốy
nhiềôu, sềũ  khốô ng biạ nốổ .

Đệ tử: Tại điểm luyện công ai có thể sớm ngồi song
bàn,  thời  gian đả  tọa  lâu thì  cho là  công của họ luyện
được tốt?

Sư phuạ : Hốạ  ngốầ i thớà i gián láô u, chíả cốá  thềổ  nốá i láà  luyềôạn
đướạ c tốố t  vềầ  mốôạ t  phướng diềôạn náày. Cốà n nốá i  vềầ  tốổ ng thềổ
ngướà i  tá tu luyềôạn tốố t  thềố  náà ố,  thíà  khốô ng thềổ  duà ng thớà i
gián đáả  tốạ á dáà i ngáắ n máà  đố lướà ng, cuũ ng khốô ng thềổ  duà ng
cốô ng  náă ng  máà  đố  lướà ng.  Nốá i  ráằ ng  ngướà i  náày  cốá  cốô ng
náă ng,  táầ ng  thưá  thiềôn  muạ c  cáố thíà  hốạ  láà  [tu  đướạ c]  cáố,
[liềần]  suà ng  báá i  hốạ ,  [thềố ]  khốô ng  đướạ c!  Tiềôu  chuáổ n  duy
nháố t máà  chuá ng tá đố lướà ng tốố t xáố u chíánh láà  xềm táô m tíánh
cáố tháố p cuả á ngướà i tá, láốy Đáạ i Phááp láà m chuáổ n, láốy táô m
tíánh cáố tháốp máà  đố lướà ng ngướà i tá tu luyềôạn đướạ c tốố t háy
xáố u. Tướng lái đềốn mốôạ t táầ ng thưá  nháố t điạnh, nhíàn máà u sáắ c
trềôn tháô n thềổ  ngướà i tá cuũ ng cốá  thềổ  nhíàn rá táầ ng thưá  tu
luyềôạn. Víà sáố? Bớả i víà máà u sáắ c láà  như thềố  náày, đốả  cám váà ng
luạ c lám cháà m tíám hưũ u sáắ c vốô  sáắ c, biềốn hốá á chíán lốáạ i máà u
sáắ c. Đớạ i đềốn luá c máà u tráắ ng, tốáà n tháô n thềổ  tráắ ng mớà  mớà ,
[luá c] máà u tráắ ng, thíà  ngướà i đốá  đáũ  luyềôạn tớá i táầ ng thưá  cáố
nháố t cuả á thềố  gián phááp rốầ i. Đớạ i đềốn khi tu luyềôạn tháà nh vốô
sáắ c, váôạ y sềũ  tiềốn nháôạ p váà ố trống tráạ ng tháá i quáá  đốôạ  láà  tháố u
minh thềổ  rốầ i,  xuáố t  khốả i  thềố  gián Phááp. Chố nềôn [tưà ] đốả
cám váà ng luạ c lám cháà m tíám trống táầ ng thưá  náày, đáũ  cốá  thềổ
pháô n biềôạ t rá táầ ng thưá  tu luyềôạn cuả á ngướà i tá. Vưà á mớá i váà ố
thíà tháô n thềổ  cuả á hốạ  láà  máà u đốả  tháắ m, chíánh láà  máà u đốả . Đềốn
khi tu luyềôạn Lá Háá n Phááp, váẫ n láà  báắ t đáầ u láạ i đốả  cám váà ng
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luạ c lám cháà m tíám, nhưng máà u sáắ c đốá  đềạp hớn nhiềầu số
vớá i máà u sáắ c khi chư viạ tu luyềôạn thềố  gián pháá p, [nốá ] trống
suốố t.  Khi bướá c rá khốả i  Lá Háá n sớ quáả , khi bướá c váà ố tu
luyềôạn Lá Háá n chíánh quáả , váẫ n láà  đốả  cám váà ng luạ c lám cháà m
tíám, nhưng máà u sáắ c náày láạ i  đềạp hớn nưũ á, khốô ng ngưà ng
tháă ng hốá lềôn trềôn. Chíánh láà  áá nh sáá ng dố tháô n thềổ  chư viạ
pháá t rá, máà u sáắ c cuả á cốô ng đềầu láà  như váôạ y.

Đệ tử: Cơ chế và khí cơ có gì khác nhau?
Sư phuạ : ‘Cớ chềố ’ chíánh láà  nhưũ ng nháô n tốố  như láà  táă ng

cốô ng xuáố t cốô ng chố chư viạ máà  đướạ c cáà i váà ố trống tháô n thềổ
cuả á chư viạ, cốá  thềổ  cáả i biềốn tháô n thềổ  chư viạ váà  tu luyềôạn xuáố t
rá mốạ i thưá  cuả á chư viạ, báố gốầ m sáả n sinh nhưũ ng thưá  như
nguyềôn ánh, chuá ng tốô i đềầu thốố ng nháố t gốạ i nốá  láà  cớ chềố .
Cốà n ‘khíá  cớ’, trềôn thưạ c tềố  chíánh láà  thưá  máà  đướạ c cáà i bềôn
ngốáà i  tháô n  thềổ  chư viạ,  thưá  máà  táy  chư viạ  khốô ng  đốôạ ng
[nhưng] nốá  láạ i cốá  thềổ  dáẫ n đốôạ ng táy cuả á chư viạ luyềôạn cốô ng.

Đệ tử: Có [người] dân tộc Triều Tiên nghe không hiểu,
[đối với việc] đắc Pháp Luân có ảnh hưởng không?

Sư phuạ :  Tốô i  nghíũ  ráằ ng  tớá i  đáôy  đáạ i  đá  sốố  đềầu  láà  cốá
duyềôn pháôạ n. Ráố t nhiềầu ngướà i chuá ng tá nghề khốô ng hiềổu
tiềống Háá n, nhưng bềôạnh cuả á hốạ  đềầu đáũ  khốả i rốầ i, bớả i víà cáăn
cớ tốố t váẫ n cốá  thềổ  đáắ c như nháu, ớả  đáôy cốà n cốá  váố n đềầ  cáă n
cớ tốố t.

Lời kết

Máốy ngáày náy đềầu láà  tốô i  giáả ng, khốô ng cốà n nhiềầu đềổ
giáả ng hớn nưũ á. Chuá ng tá ráố t nhiềầu hốạ c viềôn đềầu muốố n tốô i
táăạ ng hốạ  váà i cáô u, tốô i khốô ng thềổ  đềầu táăạ ng chố chư viạ váà i cáô u
chố tưà ng ngướà i mốôạ t. Bớả i víà mốạ i ngướà i tu háy khốô ng cốà n
cáầ n xềm báả n tháô n chư viạ, chố nềôn tốô i thốố ng nháố t táăạ ng chố
mốạ i  ngướà i  máốy  cáô u.  Thớà i  tốô i  mớá i  truyềần cốô ng,  gáăạ p  ráố t
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nhiềầu má náạn, láà  khốô ng thềổ  tướả ng tướạ ng nốổ i. Luá c đốá  tốô i
chíả giưũ  cháắ c mốôạ t cáá ch nghíũ như thềố  náày. Nhưũ ng Đáạ i Giáá c
Giáả  vốô  cuà ng cáố nhưũ ng luá c nhíàn tháốy tốô i ráố t khốá  nháẫn chiạu
hốạ  bềàn nốá i: Nán nháẫ n náă ng nháẫ n, nán háà nh náă ng háà nh.
Tốô i muốố n táăạ ng chố mốạ i ngướà i hái cáô u áốy. Cốô ng náày cuả á tốô i
truyềần tớá i  ngáày hốô m náy, táạ m thớà i đềốn luá c kềố t thuá c, tốô i
cuũ ng cáầ n nghíả ngới mốôạ t chuá t.

Tốô i trống quáá  tríành truyềần cốô ng, đáũ  báả ố tríà nháố t quáá n
tháá i đốôạ  cốá  tráá ch nhiềôạm vớá i hốạ c viềôn, cốá  tráá ch nhiềôạm vớá i
xáũ  hốôạ i,  trống suốố t  quáá  tríành  truyềần  cốô ng  hiềôạu  quáả  thu
đướạ c kháá  tốố t, kháá  lyá  tướả ng. Máăạ c duà  chuá ng tá cốá  mốôạ t sốố
hốạ c  viềôn  dáô n  tốôạ c  thiềổu  sốố  khốô ng  nghề hiềổu  tiềống Háá n,
nhưng cuũ ng láầ n lướạ t thu đướạ c hiềôạu quáả  kháá  lyá  tướả ng. Bớả i
víà Pháôạ t giá cốá  cáô u ráằ ng, chuá ng tốô i giáả ng duyềôn pháôạ n, mốạ i
ngướà i  ngốầ i  táạ i  đáôy  chíánh  láà  duyềôn  pháôạ n.  Đáũ  láà  đềầu  cốá
duyềôn pháôạ n náày rốầ i, chuá ng tá háũy náắ m cháắ c cớ hốôạ i  náày,
đưà ng đềổ  tuốôạ t  máố t.  Cốá  thềổ  cốá  đướạ c duyềôn pháôạ n thềố  náày,
mốạ i ngướà i chuá ng tá nềôn tráô n quyá  nốá ;  đáũ  hốạ c rốầ i thíà  tốô i
cuũ ng nghíũ ráằ ng mốạ i ngướà i cáầ n kiềôn tríà luyềôạn nốá  tiềốp tuạ c.
Cưá  như váôạ y, tốố i thiềổu nháố t [duà ] chư viạ khốô ng muốố n đáạ t tớá i
táầ ng thưá  tháôạ t  cáố, bớả i  víà  chuá ng tốô i  giáả ng phốá  xuáố t  báố
nhiềôu sềũ  đáắ c đướạ c báốy nhiềôu, tốố i thiềổu láà  chư viạ sềũ  cốá  mốôạ t
tháô n thềổ  khốả ề máạ nh, hốáăạ c láà  chư viạ cốá  thềổ  đềầ  cáố táầ ng thưá
cuả á chư viạ, điềầu náày báả ố đáả m sềũ  đáạ t đướạ c. Đướng nhiềôn
muạ c đíách cuả á chuá ng tốô i láà  muốố n tháôạ t sưạ  dáẫ n nhưũ ng ngướà i
cốá  thềổ  viềôn máũ n lềôn táầ ng thưá  cáố. Hốô m nốạ  tốô i đáũ  giáả ng,
đưà ng tháốy háằ ng máốy nghíàn ngướà i ngốầ i đáôy nghề Phááp, tốô i
nốá i  tốô i  khốô ng  quáá  láạ c  quán,  khốô ng  biềố t  cốá  báố  nhiềôu
ngướà i cốá  thềổ  tháôạ t sưạ  tu luyềôạn tiềốp tuạ c, cốá  thềổ  tháôạ t sưạ  đáạ t
đướạ c muạ c tiềôu lyá  tướả ng nháố t. Tốô i láà  nghíũ như váôạ y, tốô i hy
vốạ ng mốạ i ngướà i đềầu cốá  thềổ  háạ  quyềố t táô m tu luyềôạn tiềốp tuạ c.
Tưạ á như hái cáô u tốô i vưà á táăạ ng mốạ i ngướà i: kiềôn tríà đềốn cuốố i
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cuà ng áốy mớá i láà  váà ng rốà ng, ái cốá  thềổ  kiềôn tríà tớá i cuốố i cuà ng
thíà áốy mớá i láà  viềôn máũ n.

Báả n tháô n phướng pháá p tu Pháôạ t  khốô ng hềầ  khốá ,  khốá
chíánh láà  khốá  ớả  chốẫ  ngáy trống xáũ  hốôạ i  ngướà i thướà ng máà
vưá t bốả  táô m cháốp trướá c cuả á ngướà i thướà ng, đốá  láà  khốá  nháố t.
Nhưng điềầu tốố t  láà  hốô m náy tốô i  đáũ  giáả ng rá đáạ ố  lyá  náày,
Pháá p ớả  cáố táầ ng náày chố mốạ i ngướà i rốầ i, cốá  thềổ  chiềổu thềố
Pháá p  náày  máà  tu,  máà  luyềôạn.  Quáá  khưá  ráố t  nhiềầu  ngướà i
muốố n tu luyềôạn lềôn cáố táầ ng, hốạ  khốô ng đáắ c Phááp, khốổ  víà
khốô ng cốá  Pháá p hốạ  khốô ng cáá ch náà ố tu lềôn đướạ c. Hốô m náy
thuáôạ n tiềôạn chíánh láà  thuáôạ n tiềôạn ớả  chốẫ  náày, Phááp náày đáũ  đưá
tớá i  táôạ n  cốổ ng  nháà  chư  viạ.  Trống  quáá  khưá  cốá  ráố t  nhiềầu
ngướà i, cáá c điạá khu đềầu cốá ,  muốố n tớá i nới náà ố đốá , đi tíàm
minh sư, máà  hốạ c, máà  tu. Pháá p mốô n náày cuả á chuá ng tốô i cốá
thềổ  nốá i  láà  phááp  mốô n  thuáôạ n  tiềôạn  nháố t,  cuũ ng láà  tu  đướạ c
nhánh nháố t,  bớả i  víà  Nốá  tu luyềôạn trưạ c chíả  nháô n táô m. Thềố
náày chư viạ  cuũ ng khốô ng cáầ n pháả i đi đáô u báá i sư nưũ á, thưá
náày chuá ng tốô i  đáũ  máng tớá i  táôạ n cưả á chố chư viạ  rốầ i,  xềm
xềm cốá  thềổ  tu háy khốô ng.  Cốá  thềổ  tu thíà  chư viạ  tu,  nềốu
khốô ng thềổ  tu thíà  chư viạ  cuũ ng đưà ng nghíũ  tớá i  chuyềôạn  tu
luyềôạn nưũ á,  chíánh láà  đáạ ố lyá  như váôạ y.  Trống tốáà n bốôạ  quáá
tríành giáả ng báà i,  nhưũ ng váố n đềầ  đềầ  cáôạ p  đềốn kháá  cáố, nốôạ i
dung đướạ c giáả ng rá cuũ ng láà  nhưũ ng điềầu máà  trướá c náy chư
viạ  chưá  tưà ng  nghề.  Khốô ng  chíả  láà  khíá  cốô ng  sư,  ngáy  cáả
trống tốô n giáá ố cuũ ng cốá  ráố t  nhiềầu thưá  khốô ng đướạ c phềáp
biềố t cáố như váôạ y, rốũ  như váôạ y. Chố nềôn tốô i nốá i ráằ ng tốô i đáũ
láà m mốôạ t  chuyềôạn  tiềần nháô n chưá hềầ  láà m, đáũ  mớả  rá mốôạ t
cáá nh cưả á lớá n.  Hớn nưũ á cốá  mốôạ t  sốố  viềôạ c  đáũ  giáả ng ráố t  rốũ
ráà ng,  nềốu  váẫ n  khốô ng  thềổ  tu  thíà  láà  váố n  đềầ  cáá  nháô n  rốầ i.
Đướng nhiềôn chuá ng tốô i láà  cốá  tráá ch nhiềôạm vớá i mốạ i ngướà i,
Pháá p đướạ c giáả ng tháố u chố chư viạ, Lyá  đướạ c giáả ng tháố u chố
chư viạ, tướng lái chuá ng tốô i cốà n cáầ n báả ố hốôạ  chư viạ nưũ á.
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Trướà ng  luyềôạn  cốô ng  cuả á  chuá ng  tốô i  khốô ng  giốố ng  vớá i
trướà ng  thốô ng  thướà ng,  tốáà n  bốôạ  trướà ng  luyềôạn  cốô ng  đềầu
đướạ c chuạ p bớả i mốôạ t  cáá i  náắp, cốô ng phááp kháá c muốố n tiềốn
nháôạ p váà ố luyềôạn, váà ố trống nhốá m ngướà i náày cuả á chuá ng tá,
váà ố  giưũ á  cáá c  hốạ c  viềôn,  thíà  nốá  cuũ ng khốô ng thềổ  tiềốn  váà ố
đướạ c cáá i náắp náày cuả á chuá ng tốô i. Bớả i víà nốá  giốố ng như khíá
cáầ u, chư viạ tiềốn nháôạ p váà ố chốẫ  ớả  giưũ á, chư viạ cuũ ng khốô ng
thềổ  váà ố đướạ c.  Náă ng lướạ ng cuả á tốáà n bốôạ  trướà ng kháá  lớá n,
khốô ng cáầ n tốô i thánh lyá, víà Pháá p tháô n cuả á tốô i sềũ  trưạ c tiềốp
láà m chuyềôạn náày. Chư viạ cốá  Phááp tháô n cuả á tốô i quáả n, hốạ  táố t
nhiềôn sềũ  láà m viềôạ c náày. Chuá ng tốô i  đáũ  cáố p chố mốạ i ngướà i
báố nhiềôu thưá , tốô i cuũ ng khốô ng muốố n nốá i nốá  chi tiềố t thềôm
nưũ á. Muạ c đíách duy nháố t chíánh láà  muốố n mốạ i ngướà i cốá  thềổ
tháôạ t sưạ  đáắ c Phááp tu luyềôạn, chíánh láà  muạ c đíách áốy. Cuũ ng hy
vốạ ng mốạ i ngướà i đềầu cốá  thềổ  trống quáá  tríành tu luyềôạn sáu
náày,  khốô ng ngưà ng hướá ng thướạ ng,  khốô ng ngưà ng đềầ  cáố
cốô ng lưạ c cuả á míành, đềầu cốá  thềổ  cốô ng tháà nh viềôn máũn!
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Giải đáp thắc mắc tại
giảng Pháp ở Quảng Châu

Lý Hồng Chí

ốô i giáả ng mốôạ t chuá t váố n đềầ  báă ng thu áô m cuả á Phááp
Luáô n Đáạ i  Pháá p cốá  đướạ c sáố ghi rá háy khốô ng.
Trướá c kiá chuá ng tốô i  mớả  lớá p láà  khốô ng chố ghi
báă ng láạ i, tưà  khi tốô i thưạ c sưạ  báắ t đáầ u truyềần Pháá p

mớá i chố phềáp ghi láạ i. Nốôạ i dung tốô i giáả ng táạ i váà i lớá p ớả  Tềố
Nám, Đáạ i Liềôn, Trướà ng Xuáô n, Hớạ p Phíà đềầu quy náạp láạ i vớá i
nháu, hiềôạn náy đáũ  báắ t  đáầ u in cuốố n sáá ch thưá  bá láà  cuốố n
«Chuyềổn Pháá p Luáô n», đáôy chíánh láà  cuốố n sáá ch chíả đáạ ố cuốố i
cuà ng chố chuá ng tá tu luyềôạn.  Ngốáà i  báă ng thu áô m máà  tốô i
đốầ ng yá  chíánh thưá c pháá t háà nh rá, thíà cháố t lướạ ng hiềôạu quáả
nhưũ ng báă ng thu áô m kháá c tốô i nghíũ ráằ ng khốô ng nháố t điạnh
đáũ  tốố t  báằ ng chuá ng. Hớn nưũ á, nhưũ ng điềầu tốô i  giáả ng [cốá ]
kháổ u ngưũ  ráố t nhiềầu, sáá ch đướạ c xuáố t báả n đáũ  quá tốô i chíảnh
lyá, đáũ  lốáạ i bốả  đi ráố t nhiềầu kháổ u ngưũ . Cốá  đốô i chuá t cốà n máng
tiềống điạá phướng vuà ng Đốô ng Báắ c cuả á tốô i, sềũ  dềẫ  xuáố t hiềôạn
váố n đềầ  vềầ  lyá  giáả i, chố nềôn khốô ng đướạ c tríách viềố t rá táà i liềôạu
giáả ng Pháá p tưà  báă ng thu áô m nưũ á. Sáu khi cuốố n sáá ch náày
cuả á tốô i xuáố t báả n thíà sềũ  cốố  điạnh láạ i láà m nềần táả ng đềổ  chuá ng
tá tu luyềôạn. Ráố t nhánh sềũ  xuáố t báả n rá, mốạ i ngướà i cốá  thềổ
liềôn hềôạ  vớá i tốổ ng hốôạ i, đềổ  đáăạ t muá.

T

Đệ tử:  Người  đã quy  y  cửa Phật  có  thể  hàng ngày
niệm kinh Quán Âm và chú Đại Bi không?

Sư phuạ : Cáô u nốá i quy y cưả á Pháôạ t náày cuả á chư viạ chung
chung láắ m, chuá ng tốô i cuũ ng láà  Pháôạ t mốô n; nềôn láà  nốá i [mốô n]
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chư viạ  quy y láà  Pháôạ t  giáá ố. Chư viạ  nốá i  cốá  thềổ  háà ng ngáày
niềôạm kinh Quáán ẮÔ m, chuá  Đáạ i Bi háy khốô ng? Chư viạ niềôạm
kinh Quáá n ẮÔ m cuũ ng váôạ y, chuá  Đáạ i Bi cuũ ng váôạ y, vềầ  thưạ c cháố t
chư viạ chíánh láà  đáng tu thềố phướng pháá p tu luyềôạn cuả á
tốô n giáá ố rốầ i. Đáôy láạ i láà  váố n đềầ  báố t nhiạ pháá p mốô n, láạ i láà  váố n
đềầ  tu luyềôạn cốá  thềổ  chuyềôn nháố t khốô ng. Đướng nhiềôn tốô i
khốô ng pháản đốố i chư viạ quy y tu luyềôạn phááp mốô n đốá , chư
viạ muốố n tu thíà chư viạ cưá  tu thốô i; nhưng táạ i đáôy chuá ng tốô i
chíánh láà  báả ố  mốạ i  ngướà i  pháả i  tu luyềôạn  chuyềôn  nháố t.  Cốá
ngướà i đuá ng láà  khốô ng thềổ  buốô ng bốả  cáá i táô m áốy, khốô ng thềổ
buốô ng bốả  táô m áốy  thíà  chư viạ  cuũ ng đưà ng máắ c  cáá i  tốôạ i  đốá ,
trống táô m máũ i cưá  láổ m nháổ m, chư viạ tháốy tu mốô n náà ố tốố t
thíà  tưạ  chư  viạ  cưá  tu  mốô n  đốá .  Nhưng  tốô i  pháả i  cốá  tráá ch
nhiềôạm vớá i chư viạ, chố nềôn lớà i pháả i nốá i chố tháố u. Tốô i nốá i
vớá i  chư  viạ  ráằ ng,  giớá i  tốô n  giáá ố  hiềôạn  náy  khốô ng  pháả i  láà
[miềần]  tiạnh  thốổ ,  hốà á  thướạ ng  đềầu  ráố t  khốá  tưạ  đốôạ .  Ráố t  íát
ngướà i cháôn tu; đướng nhiềôn váẫ n cốá  ngướà i cháô n tu, khốô ng
cốá  thíà  nốá  đáũ  kềố t thuá c cáả  rốầ i. Tu gíà  áốy láà  báả n tháô n quyềố t
điạnh, nhưng tuyềôạ t đốố i khốô ng đướạ c tu đốầ ng thớà i.

Đệ tử: Sách khí công khác và sách của khí công sư
khác có thể giữ lại không?

Sư phuạ : Chuá ng tốô i đáũ  giáả ng váố n đềầ  náày rốầ i. Tu mốô n
náà ố, đi đáô u vềầ  đáô u láà  dố tưạ  míành quyềố t điạnh. Cốá  khíá cốô ng
sư đuá ng láà  khíá cốô ng sư tháôạ t sưạ  tốố t, [duà ] hốạ  bướá c rá phốổ
cáôạ p khíá cốô ng cuũ ng váôạ y, tưạ  tháô n hốạ  máăạ c duà  khốô ng cốá  gíà xáố u,
nhưng hốạ  cuũ ng khốô ng xưả  lyá  nốổ i nhưũ ng thưá  kiá. Chố nềôn
trướà ng cuả á hốạ  ráố t lốáạ n, ái hốạ  cuũ ng gốạ i láà  tháầy, chố nềôn tíán
tưá c trống sáá ch cuả á hốạ , nhưũ ng thưá  đốá  cuả á hốạ  cuũ ng ráố t lốáạ n.
[Cốà n] sáá ch như sáá ch giáá ố khốá, sáá ch kyũ  thuáôạ t trống xáũ  hốôạ i
ngướà i thướà ng thíà  khốô ng váố n đềầ  gíà.  Nhưng nhưũ ng [sáá ch
báá ố] háạ  lưu, sáá ch báố t háả ố thíà  đưà ng nốá i láà  giưũ , muá cuũ ng
khốô ng nềôn muá, cáà ng khốô ng nềôn xềm, áảnh hướả ng nghiềôm
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trốạ ng đềốn đáạ ố đưá c xáũ  hốôạ i nháôn lốáạ i. [Cốà n] sáá ch khíá cốô ng
kiá hềẫ  khốô ng pháả i láà  sáá ch trống mốô n náày cuả á chuá ng tá thíà
nháố t điạnh khốô ng đướạ c giưũ  láạ i.

Đệ tử: Phó ý thức và chủ ý thức mà Đạo gia tu?
Sư phuạ :  Đềầu như nháu. Nhưng máà ,  ngướà i  tu chuả  yá

thưá c đềốn tưà  táầ ng thưá  cưạ c cáố, hốáăạ c láà  chuả  yá  thưá c cuả á hốạ
cưạ c đáăạ c thuà  thíà mớá i cốá  thềổ  láà m như váôạ y. Phááp tu truyềần
phốổ  biềốn đềầu láà  phốá  yá  thưá c tu luyềôạn.

Đệ tử: Chủ ý thức đời này có thể thành phó ý thức ở
đời sau không?

Sư phuạ : Đốá  láà  chuyềôạn khốô ng nốá i cháắ c đướạ c, điềầu náày
khốô ng cốá  háạ n chềố .

Đệ tử: Hai tay kết ấn tại phần bụng có phải cần chừa
lại khe hở không, tựa vào bụng có được không?

Sư phuạ : Nhưũ ng điềầu náày đềầu đáũ  giáảng trềôn lớá p rốầ i,
hốô m quá giáả ng chư viạ khốô ng chuá  yá  nghề. Khi kềố t áố n táy
cáầ n tưạ á váà ố tháô n thềổ , hới hới tưạ á váà ố tháô n thềổ . Báà i cốô ng
phááp thưá  náă m Tháầ n Thốô ng Giá Tríà pháá p khi lướũ ng thuả  kềố t
áố n thíà táy cốá  thềổ  đáăạ t trềôn cháô n, nềốu khốô ng, khi chư viạ đáả
tốạ á hái cáánh táy ráố t náăạ ng, náăạ ng máốy chuạ c cáô n, sềũ  tríũu cốôạ t
sốố ng cuả á chư viạ cống xuốố ng, sềũ  ngốầ i khốô ng tháẳ ng. Khi kềố t
áố n táy đềổ  trềôn cháô n thíà giáả m bớá t trốạ ng lướạ ng.

Đệ tử: Động tác Di Lặc duỗi lưng trong bài Phật Triển
Thiên Thủ chỉ cần duỗi ra thì tiếp sau chính là [động tác]
Như Lai quán đỉnh?

Sư phuạ : Đuá ng, hái đốôạ ng táá c đốá  láà  nốố i liềần vớá i nháu.
Sáu khi Di Láăạ c tháô n yềôu hềẫ  xốáy chướả ng thíà chíánh láà  tháả
lốả ng, tháả  lốả ng xuốố ng thíà gốạ i láà  Như Lái quáá n đíảnh. Nhưng
khốô ng cốá  yá  niềôạm quáá n đíảnh, cháẳ ng háạ n ‘tốô i duà ng khíá quáá n
váà ố  trống’,  khốô ng cốá  kháá i  niềôạm náày,  láà  cớ chềố  tưạ  đốôạ ng
đáng khớả i táá c duạ ng.
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Đệ tử: Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thích Ca Mâu Ni là tu
chủ ý thức hay phó ý thức?

Sư phuạ : Tốô i khốô ng thềổ  chíả báố t kyà  ái, khốô ng thềổ  chíả báố t
kyà  cáá i  tềôn  náà ố  [khi]  nốá i  chuyềôạn  náày.  [Tốô i]  nốá i  vớá i  mốạ i
ngướà i nhưũ ng gíà đướạ c lưu truyềần trống quáá  khưá , tuyềôạ t đáạ i
bốôạ  pháôạ n, trềôn 95% cốô ng phááp đềầu láà  phốá  yá  thưá c tu luyềôạn,
báả n  tháô n  cốô ng  pháá p  chíánh  láà  yềôu  cáầ u  như  váôạ y.  Đáôy  láà
Thiềôn cớ, quáá  khưá  láà  tuyềôạ t đốố i khốô ng thềổ  giáả ng.

Đệ tử: ‘Toàn cơ’ là gì?
Sư  phuạ :  ‘Tốáà n  cớ’  máà  tốô i  giáảng  váà  ‘huyềần  cớ’  viềố t

trống sáá ch tu Đáạ ố thớà i Trung Quốố c cốổ  đáạ i trướá c kiá, tưá c láà
‘huyềần’ trống ‘huyềần diềôạu’, láà  kháá c nháu. ‘Tốáà n cớ’ náày cuả á
chuá ng tốô i láà  ‘tốáà n’ trống ‘tốáà n chuyềổn’, ‘cớ’ trống ‘cớ náă ng’,
‘cớ’ trống ‘cớ chềố ’ cuũ ng láà  ‘cớ’ trống ‘cớ khíá’. ‘Tốáà n cớ’, cớ
chềố  xốáy chuyềổn, láà  yá  náày. Tưà  Thiềôn thềổ  tớá i tinh cáầ u, tưà
tinh cáầ u tớá i váôạ t cháố t vi quán, hềố t tháảy đềầu đáng váôạ n đốôạ ng
[thềố] cớ chềố  áốy máà  chuá ng tốô i gốạ i láà  ‘tốáà n cớ’.

Đệ tử:  Trên trang bìa tạp chí  khí  công có  ảnh của
Thầy, cũng có Pháp thân tồn tại phải không?

Sư phuạ : Trềôn áả nh cuả á tốô i đềầu cốá , pháà m láà  cốá  áả nh cuả á
tốô i hốáăạ c láà  váă n chướng máà  tốô i viềố t, hốáăạ c láà  trống sáá ch in
thíà  đềầu  cốá ,  in  rá  cuũ ng như váôạ y.  Điềầu  náày  khốô ng huyềần
hốáăạ c.

Đệ tử: Trên đỉnh đầu của con thường có một thứ đang
xoay chuyển?

Sư  phuạ :  Tốô i  nghíũ  nhưũ ng  tớà  cáô u  hốả i  kiềổu  náày  mốạ i
ngướà i đưà ng đưá lềôn chố tốô i nưũ á, pháả n ưá ng náày, pháả n ưá ng
kiá nới tháô n thềổ  chư viạ, nềốu chư viạ láà  ngướà i luyềôạn cốô ng thíà
đềầu láà  háả ố sưạ . Chư viạ cuũ ng biềố t láà  đáng xốáy chuyềổn, Phááp
Luáô n đáng [xốáy] chuyềổn, cưá  nháố t điạnh đềổ  tốô i pháả i giáảng
rá chố chư viạ, cáá c lốáạ i cáả m giáá c chư viạ đưà ng đưá rá nưũ á,
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háà ng nghíàn háà ng váạ n cáả m giáá c quáá  nhiềầu rốầ i. Chư viạ đềầu
tớá i hốả i tốô i, báả n tháô n chư viạ láạ i khốô ng ngốôạ , kyà  thưạ c đềầu láà
háả ố sưạ , nềốu khốô ng sáu náày chư viạ hốả i ái?

Đệ  tử:  [Khi]  học  cuốn  «Pháp  Luân  Công  (bản  hiệu
chỉnh)» chép một số phần ra khá nhiều giấy để trong nhà,
để trong nhà sợ người khác lấy lung tung thì làm thế nào?

Sư phuạ : Điềầu náày khốô ng pháả i lố, tốô i tháốy gốá i ghềám cáố t
Nốá  đi, hốáăạ c láà  thốố ng nháố t giáố Nốá  láạ i chố tráạ m phuạ  đáạ ố
báả ố quáả n.  Tướng lái  sềũ  táăạ ng láạ i  chố nốô ng dáô n khu vưạ c
nghềàố khốá .

Đệ tử: Xin hãy giải thích sự khác biệt giữa Phật giáo,
Phật Pháp và Phật học?

Sư phuạ : Phááp trống Pháôạ t giáá ố chíả láà  mốôạ t pháầ n nhốả  bềá
trống Pháôạ t Phááp, nốá  khốô ng thềổ  đáạ i biềổu chố tốáà n bốôạ  Pháôạ t
Pháá p. Thíách Cá Máô u Ni giáả ng phướng phááp tu luyềôạn cốá
táá m váạ n bốố n nghíàn phááp mốô n, máà  trống Pháôạ t giáá ố chíả cốá
mướà i  máốy  phááp  mốô n.  Náà ố  láà  Thiềôn  Thái  tốô ng,  Hốá
Nghiềôm tốô ng, Tiạnh Đốôạ  tốô ng, Thiềần tốô ng, Máôạ t tốô ng, chíả cốá
mướà i máốy phááp mốô n. Táá m váạ n bốố n nghíàn pháá p mốô n tốô i
nốá i cuũ ng khốô ng chíả cốá  váôạ y, Pháôạ t Pháá p tố lớá n nhướà ng náày.
Tốô n giáá ố hiềôạn náy láà m sáố cốá  thềổ  kháá i quáá t tốáà n bốôạ  Pháôạ t
Pháá p đướạ c? Nốá  chíả láà  mốôạ t bốôạ  pháôạ n trống Pháôạ t Phááp. Nốá
chíả láà  mốôạ t bốôạ  pháôạ n nhốả  trống Pháôạ t Pháá p, híành tháà nh tốô n
giáá ố nềôn gốạ i láà  Pháôạ t giáá ố. ‘Pháôạ t hốạ c’ láà  dánh tưà  váà  nháôạ n
thưá c cuả á ngướà i thướà ng.

Đệ tử: Vì sao luyện tĩnh công không nhập tĩnh được?
Sư phuạ : Luyềôạn tíũnh cốô ng khốô ng nháôạ p tíũnh đướạ c, láà  víà

chuá ng tá trống xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng cốá  ráố t nhiềầu thưá  cháốp
trướá c khốô ng buốô ng đáng cán nhiềẫu. Cuà ng vớá i nháôạ n thưá c
Đáạ i  Phááp  náô ng cáố lềôn,  nhưũ ng thưá  cháốp  trướá c  sềũ  cáà ng
ngáày cáà ng nháạ t đi, khi luyềôạn tíũnh cốô ng sềũ  dáầ n dáầ n tíũnh láạ i
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đướạ c; hiềôạn náy nềốu chư viạ cốá  thềổ  buốô ng bốả  hềố t, thíà táầ ng
thưá  sớá m đáũ  náô ng lềôn rốầ i, cuũ ng đáũ  tu luyềôạn đướạ c tướng đốố i
cáố rốầ i. Hiềôạn náy cốá  mốôạ t váà i táạ p niềôạm thíà  cuũ ng đưà ng lố,
cuà ng vớá i viềôạ c chư viạ dáầ n dáầ n đềầ  cáố táô m tíánh trống xáũ  hốôạ i
ngướà i  thướà ng phưá c  táạ p,  vưá t  bốả  nhưũ ng thưá  cháốp  trướá c
cuả á ngướà i thướà ng, dáầ n dáầ n sềũ  trớả  nềôn thánh tiạnh. Khi vưá t
bốả  táô m cháố p trướá c táô m thíà  tíánh cuũ ng dáầ n dáầ n đướạ c đềầ
cáố,  táầ ng  thưá  cuũ ng  đướạ c  đềầ  cáố,  chuá ng  láà  tướng  phuạ
tướng tháà nh. Luá c đốá  chư viạ sềũ  hốáà n tốáà n nháôạ p tíũnh.

Đệ tử: Thần thông là gì?
Sư phuạ : Tháầ n thốô ng, đốá  láà  Pháôạ t giá gốạ i cốô ng náă ng siềôu

thướà ng cuả á tháô n thềổ  ngướà i láà  ‘tháầ n thốô ng’. ỞỞ  táầ ng tháố p
nháố t ngướà i thướà ng gốạ i láà  ‘cốô ng náăng đáăạ c diạ’.

Đệ tử: Gia trì là gì?
Sư phuạ : Giá tríà khốô ng pháả i láà  táă ng trướả ng cốô ng. Đáăạ t

lềôn chố chư viạ mốôạ t khốố i cốô ng đềổ  chư viạ cáố hớn mốôạ t chuá t,
láạ i cáố p chố chư viạ mốôạ t khốố i cốô ng nưũ á đềổ  chư viạ cáố hớn
chuá t nưũ á, khốô ng cốá  chuyềôạn áốy. Cốô ng, hốáà n tốáà n dưạ á váà ố
cáá i táô m náày cuả á míành máà  tu, ái đáăạ t lềôn chố chư viạ cuũ ng
khốô ng đướạ c. Chư viạ  khốô ng tin, báôy giớà  tốô i  cốá  thềổ  láốy rá
mốôạ t cốôạ t cốô ng truạ  nốố i lềôn chố chư viạ, láôạ p tưá c đềổ  chư viạ đáạ t
đềốn tríành đốôạ  xuáố t thềố  gián Pháá p. Nhưng chư viạ hềẫ  bướá c rá
khốả i cưả á náày thíà sềũ  pháả i rớá t xuốố ng, bớả i víà cốô ng đốá  khốô ng
pháả i láà  cuả á chư viạ, tiềôu chuáổ n táô m tíánh cuả á chư viạ chưá ớả
đốá , chố nềôn nốá  khốô ng đáăạ t lềôn đướạ c. Víà  trống mốôạ t khốô ng
gián ráố t đáăạ c thuà , cốà n đốầ ng thớà i tốầ n táạ i cáá i thướá c đố tiềôu
chuáổ n táô m tíánh, nốá  láà  cốá  kháắ c váạ ch. Táô m tíánh khốô ng đáạ t
đướạ c cáố như váôạ y, thíà  cốôạ t cốô ng truạ  kiá sềũ  khốô ng thềổ  đáạ t
đướạ c  cáố như váôạ y.  Trướá c  kiá cháẳ ng pháả i  cốá  ngướà i  nốá i
cốô ng đáũ  pháá t  xuáố t  rá,  náă ng lướạ ng náày tiềôu  háố đi  tháôạ t
đáá ng tiềốc. Khốô ng thềổ  lyá  giáả i như váôạ y đướạ c, bớả i víà khi chư
viạ pháá t xuáố t rá, tiềôu chuáổ n táô m tíánh cuả á chư viạ ớả  đáôy, pháá t
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xuáố t  rá  mốôạ t  náă ng lướạ ng nháố t  điạnh thíà  cốôạ t  cốô ng  truạ  sềũ
ngáắ n láạ i, nhưng máà , trống khi chư viạ  luyềôạn cốô ng khốô ng
cáầ n chiạu khốổ  cuũ ng sềũ  đướạ c bốổ  sung trớả  láạ i. Bớả i víà táô m tíánh
cuả á chư viạ, tiềôu chuáổ n cuả á chư viạ, quáả  viạ cuả á chư viạ ớả  đốá .
Đướng nhiềôn nềốu chư viạ muốố n táă ng trướả ng lềôn nưũ á, thíà
chư viạ pháả i tiềốp tuạ c đềầ  cáố táô m tíánh cuả á chư viạ thíà mớá i cốá
thềổ  táă ng cốô ng,  nềốu khốô ng thíà  cáá i  gíà  khốô ng cốá  táá c  duạ ng
[táă ng cốô ng]. Giá tríà chíả láà  tiạnh hốá á tháô n thềổ  mốôạ t cáá ch cáố
đốôạ , váà  trớạ  giuá p diềẫn hốá á nhưũ ng thưá  kháá c trống cốô ng.

Đệ tử: Trong mệnh của con giàu có, điều này có quan
hệ gì với việc tăng trưởng công không?

Sư phuạ : Cốá  máốy lốáạ i tíành huốố ng, cốá  nhưũ ng ngướà i láà
duà ng  đưá c  cuả á  míành  máà  đốổ i  láốy,  cáầ u  láốy  phuá c  pháôạ n;  cốá
ngướà i láà  dố quáá  khưá  đáũ  tíách láạ i đướạ c; cốà n cốá  ngướà i máng
tớá i  tưà  cáố táầ ng. Cốá  tíành huốố ng kháá c nháu, nềôn nốá  cuũ ng
kháá  phưá c táạ p, khốô ng thềổ  xềm xềá t nhưũ ng váố n đềầ  náày nháố t
lốáạ t như nháu đướạ c. Dố mốôạ t sốố  ngướà i hốạ  láà  cốá  đưá c, đưá c
lớá n, nềôn hốạ  muốố n gíà cốá  náốy, víà thưá  náày ráố t thền chốố t. Xáá c
thưạ c láà  tíành huốố ng như váôạ y. Đưá c náày cốá  thềổ  chuyềổn hốá á
tháà nh cốô ng,  [láà ]  mốôạ t  phướng diềôạn quyềố t  điạnh táầ ng thưá
cáố tháố p váà  quáả  viạ lớá n nhốả  cuả á mốôạ t ngướà i tu luyềôạn. Nềốu
cáầ u phuá c báá ố trống xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng, váôạ y thíà thưá  náày
cốá  thềổ  tráố đốổ i  vớá i ngướà i kháá c, tráố đốổ i  láốy tiềần táà i váôạ t
cháố t. Cốá  ngướà i láà m mốôạ t chuá t viềôạ c đáũ  cốá  ráố t nhiềầu tiềần, bớả i
víà đưá c cuả á hốạ  ráố t lớá n; cốá  ngướà i láà m viềôạ c gíà cuũ ng khốô ng cốá
tiềần, cốá  thềổ  láà  đưá c nhốả ; điềầu náày khốô ng tuyềôạ t đốố i. Đướng
nhiềôn cốá  mốôạ t  sốố  ngướà i  ráố t phưá c táạp, tốô i  chíả  nốá i  vềầ  quy
luáôạ t thốô ng thướà ng. Ngướà i đưá c nhốả  tháôạ m chíá xin áă n cuũ ng
khốô ng xin đướạ c, bớả i víà  khi ngướà i kháá c chố chư viạ  cớm,
chư viạ cuũ ng pháả i cáốp đưá c chố hốạ  đềổ  tráố đốổ i, chư viạ khốô ng
cốá  đưá c đềổ  chố hốạ , chố nềôn chốẫ  cớm đốá  chư viạ cuũ ng khốô ng
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xin đướạ c. Pháả i tráố đốổ i láà  víà chuả ng đáăạ c tíánh cáô n báằ ng vuũ
truạ  ‘báố t tháố t báố t đáắ c’ náày đáng khớả i táá c duạ ng.

Đệ tử: Tượng Phật đã cũ thì xử lý như thế nào?
Sư phuạ : Trống Pháôạ t giáá ố cốá  quy điạnh rốầ i, nềốu khốô ng

muốố n [tướạ ng] đốá  nưũ á thíà tiềẫn váà ố chuà á.
Đệ tử: Vì sao khi nghe giảng lại suy nghĩ lung tung?
Sư phuạ : Chư viạ táôạ p trung tinh lưạ c máà  nghề sềũ  tốố t thốô i.

Chuả  yá  thưá c  pháả i  máạ nh, kyà  thưạ c láà  nghiềôạp  lưạ c  tư tướả ng
đáng cán nhiềẫu.

Đệ tử: Còn có thể trị bệnh hay không?
Sư phuạ : Nềốu chư viạ láà  báá c syũ  ớả  bềôạnh viềôạn, láà  báá c syũ

xốá bốá p,  tốô i  nốá i  ráằ ng váố n đềầ  cuũ ng khốô ng lớá n.  Nềốu báả n
tháô n chư viạ láà  muốố n láà m viềôạ c náày, hốáăạ c láà  láà m lốáạ i cốô ng
táá c náày, hốáăạ c láà  báả n tháô n mớả  nghềầ , thíà đềầu láà  viềôạ c trống
ngướà i thướà ng. Nềốu chư viạ duà ng cốô ng đềổ  triạ bềôạnh thíà tuyềôạ t
đốố i khốô ng đướạ c! Tốô i truyềần táạ i đáôy khốô ng pháả i nhưũ ng gíà
chưũ á  bềôạnh  khốả ề  ngướà i  náà ố  đốá ,  [máà ]  láà  tu  luyềôạn  cháô n
chíánh.  Hớn nưũ á  tu  luyềôạn  cháô n  chíánh láạ i  láà  mốôạ t  váố n  đềầ
nghiềôm tuá c phi thướà ng, chư viạ  muốố n tu tháà nh Giáá c Giáả
như thềố ,  [máà ]  chư viạ  khốô ng nghiềôm kháắ c  yềôu  cáầ u  báả n
tháô n, cưá  áà ố áà ố như váôạ y thíà sáố đướạ c đáôy? Nghiềôm tuá c phi
thướà ng. Tháôạ t sưạ  pháả i chiạu ráố t nhiềầu khốổ , chư viạ pháả i háạ
quyềố t táô m chiềổu thềố Đáạ i Phááp máà  tu. Tháôạ t sưạ  muốố n tu
luyềôạn thíà tốô i nốá i ráằ ng nhưũ ng váố n đềầ  náày chư viạ cuũ ng khốả i
cáầ n nghíũ nưũ á.

Đệ tử: Chủ ý thức có phải là linh hồn của con người?
Sư phuạ :  ‘Linh hốầ n’  náày  nốá i  rá ráố t  chung chung. Máà

tháô n thềổ  cốn ngướà i ráố t phưá c táạ p, nốá  nốá i vềầ  cáá i gíà thíà cuũ ng
ráố t khốô ng minh xáá c. Chố nềôn táạ i đáôy chuá ng tá hốáà n tốáà n
báà i trưà  cáá ch nốá i cuả á quáá  khưá  đốá , hốáà n tốáà n láà  kềố t hớạ p vớá i
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khốá hốạ c tháô n thềổ  ngướà i hiềôạn náy máà  giáả ng; điềầu chuá ng
tá giáảng đáôy đáũ  ráố t rốũ  ráà ng rốầ i.

Đệ tử: Đôi khi bị thất thần?
Sư phuạ :  Hiềôạn  náy chư viạ  khốô ng thềổ  đáạ t  đướạ c  nháôạ p

tíũnh tuyềôạ t  đốố i thíà  láà  bíành thướà ng, đốá  láà  thềổ  hiềôạn cuả á đềầ
cáố táầ ng thưá .  Nềốu  chư viạ  máà  tháôạ t  sưạ  cốá  thềổ  nháôạ p  tíũnh
đướạ c, thíà táầ ng thưá  cuả á chư viạ cuũ ng đáũ  khốô ng tháố p rốầ i.

Đệ  tử:  Trước  kia  từng  học  công  khác,  một  số  thứ
trong đó như chú ngữ thỉnh thoảng lóe lên trong đầu một
cách vô ý?

Sư phuạ :  Đềầu pháả i  báà i  trưà  chuá ng đi. Thưá  náày khốô ng
giốố ng vớá i nghiềôạp tư tướả ng bíành thướà ng, nháố t điạnh pháả i
báà i trưà  chuá ng.

Đệ tử: Vì sao khi trừ bỏ tư tưởng xấu rất khó, thậm
chí đôi khi cảm thấy chúng ngược lại còn đang mạnh lên?

Sư phuạ : Chư viạ muốố n tiềôu trưà  chuá ng thíà chuá ng khốô ng
đềổ  chư viạ tu, chố nềôn sềũ  cốá  pháả n ưá ng. Cốá  ngướà i pháả n ưá ng
ráố t máạnh, nhưng chuả  tư tướả ng cuả á chư viạ nháố t điạnh pháả i
rốũ  ráà ng, háũy báà i trưà  chuá ng. Đớạ i tớá i khi chư viạ cốá  thềổ  pháô n
biềôạ t đướạ c, tư tướả ng láạ i kiềôn điạnh rốầ i, thíà  Phááp tháô n cuả á
tốô i sềũ  giuá p chư viạ tiềôu trưà  chuá ng.

Đệ tử: Con là luyện Pháp Luân Đại Pháp, em gái con
cúng [thờ] tiên?

Sư  phuạ :  Hốạ c  viềôn  Pháá p  Luáô n  Đáạ i  Pháá p  khốô ng  cáầ n
pháả i sớạ  gíà cáả , ngáy cáả  láà  mốôạ t ngướà i thướà ng, cuũ ng thướà ng
gáăạ p nhưũ ng thưá  báố t háả ố, chuá ng khốô ng thềổ  láà m háạ i chư viạ,
cuũ ng khốô ng đốôạ ng tớá i  chư viạ  đướạ c, nhưng tư tướả ng báả n
tháô n chư viạ pháả i ốổ n điạnh, báà i xíách nhưũ ng thưá  náày. Chư viạ
kiềôn  điạnh  tu  Đáạ i  Pháá p,  thíà  Phááp  tháô n  cuả á  tốô i  sềũ  xưả  lyá
chuá ng.
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Đệ tử: Trước kia thiên mục đã khai mở, sau này lại
không nhìn thấy?

Sư phuạ :  Trướá c  kiá khái mớả ,  sáu náày đốá ng láạ i  láà  cốá
nhiềầu lốáạ i nguyềôn nháô n, cốá  [trướà ng hớạ p] cốá  thềổ  láà  biạ đốá ng
láạ i; cốá  trướà ng hớạ p cốá  thềổ  láà  đáũ  biạ tốổ n thướng. Nhưng khi
tu luyềôạn đềầu đáng đướạ c tu bốổ . Khi cáầ n đáả  khái thíà sềũ  đáả
khái, điềầu náày khốô ng cáầ n quáả n, cưá  thuáôạ n thềố tưạ  nhiềôn.

Đệ tử: ‘Thần Thông Gia Trì pháp’ không thể kiên trì
thời gian thật lâu thì làm thế nào?

Sư phuạ :  Yềôu  cáầ u  láà  luyềôạn  cáàng  láô u  cáà ng tốố t.  Víà  báà i
cốô ng pháá p thưá  náă m láà  điềầu báả n tháô n tốô i  đốôạ c  tu,  khốô ng
tháy đốổ i chuá t gíà  máà  láốy rá cáốp chố mốạ i ngướà i, muạ c đíách
chuả  yềốu láà  đềổ  khi chư viạ  tu luyềôạn trềôn táầ ng thưá  cáố, cốá
Pháá p đềổ  tu,  cốá  cốô ng đềổ  luyềôạn.  Hiềôạn náy chư viạ  báắ t  đáầ u
luyềôạn thíà  đốôạ  khốá  láà  lớá n, chư viạ khốô ng thềổ  ngốầ i thớà i gián
láô u như váôạ y. Chư viạ háũy cáô n báằ ng mốôạ t chuá t thớà i gián xềm,
giá tríà  tháầ n  thốô ng duà ng thớà i  gián báố láô u,  [pháầ n  nháôạ p
tíũnh] điạnh láạ i  duà ng thớà i  gián báố láô u,  tưạ  míành háũy cáôn
nháắ c. Hớn nưũ á dáầ n dáầ n chư viạ sềũ  đềầ  cáố, láô u rốầ i sềũ  cốá  thềổ
ngốầ i đướạ c thớà i gián ráố t láô u.

Đệ tử: Rất tiếc là con phải xuất ngoại không thể tham
gia buổi học cuối cùng?

Sư  phuạ :  Sáu náày  háũy  đốạ c  sáá ch  nhiềầu  mốôạ t  chuá t  thíà
khốô ng váố n đềầ  gíà, tưạ  hốạ c cuũ ng đềầu cốá  thềổ  viềôn máũn, chíả xềá t
cốá  thưạ c tu háy khốô ng.

Đệ tử:  Ai  có  thể  sinh  ra  chủ  nguyên  thần  của  một
người?

Sư phuạ : Chư viạ quáả n nhưũ ng thưá  náày láà m gíà? Táô m chư
viạ duà ng váà ố cáầ u tri thưá c háy láà  duà ng váà ố tu luyềôạn? Kyà  thưạ c
tốô i  giáả ng cáả  rốầ i,  cáá c chuả ng váôạ t  cháố t trống vuũ  truạ  tố lớá n
náày, dướá i táá c duạ ng váôạ n đốôạ ng cuả á chuá ng thíà cốá  thềổ  sáả n sinh
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rá  sinh  mềôạnh.  Trềôn  tháô n  thềổ  ngướà i  thíà  pháôn  rá  chuả
nguyềôn tháầ n, phốá  nguyềôn tháầ n, đốá  cháẳng pháả i đềầu láà  sinh
mềôạnh sáố?

Đệ tử: Khi Ngài giảng bài, [con] đột nhiên nhìn thấy
Ngài hiển tướng một vị đạo trưởng búi tóc vấn cao trên
đỉnh đầu, thân thể rất cao, tóc trắng?

Sư phuạ : Tốô i  xuốố ng đáôy chuáổ n biạ  thưạ c hiềôạn viềôạ c náày
thớà i  gián ráố t  láô u rốầ i,  Pháôạ t  Đáạ ố  Tháầ n tốô i  đềầu  tưà ng láà m.
Nhíàn tháốy thíà nhíàn tháốy thốô i.

Đệ tử: Luyện công trong nhà tổ tiên có sợ không?
Sư phuạ : Chư viạ cháốp trướá c tháôạ t láà  nhiềầu. Sinh mềôạnh

cuả á chá mềạ , cốn cáá i chư viạ cốà n sốố ng chư viạ  cuũ ng khốô ng
chi  phốố i  đướạ c,  cốà n  quáả n  cáả  ngướà i  đáũ  khuáố t.  Tu  háà nh
chíánh Phááp đốố i vớá i ái cuũ ng cốá  chốẫ  tốố t. Pháá p mốô n náày cuả á
tốô i  láà  phááp  mốô n  tiềôạn  lớạ i  nháố t,  tu  luyềôạn  trống  ngướà i
thướà ng. Tốô i cưá  giáả ng đi giáả ng láạ i ráằ ng tu luyềôạn láà  váố n đềầ
ráố t nghiềôm tuá c, chư viạ láạ i đềổ  táô m cáá i náày, đềổ  táô m cáá i kiá,
cáá i  tíành  náày  chư viạ  cuũ ng  khốô ng  dưá t,  cáá i  tíành  kiá  cuũ ng
khốô ng dưá t.  Trống quáá  khưá  thềố  náà ố gốạ i láà  xuáố t giá? Hốà á
thướạ ng hiềôạn náy khốá  nốá i láắ m. Quáá  khưá  hốà á thướạ ng sáu
khi xuáố t giá cáả  chá mềạ  cuũ ng khốô ng nháôạ n, hốáà n tốáà n đốáạ n
tuyềôạ t thềố  duyềôn, ngáy cáả  tềôn cuũ ng đáăạ t láạ i. Víà sáố hốạ  pháả i
đáăạ t  pháá p  dánh? Chíánh láà  đốáạ n  tuyềôạ t  hềố t  tháảy  mốạ i  duạ c
vốạ ng ớả  thềố  gián, khốô ng cốà n báố t kyà  vướng váố n, díánh dáá ng
gíà vớá i nhưũ ng ngướà i kiá, hốạ  mớá i cốá  thềổ  tíũnh táô m xuốố ng máà
tu. Tu luyềôạn láà  mốôạ t  viềôạ c nghiềôm tuá c.  Chư viạ  đưà ng quáả n
nhưũ ng  viềôạ c  kiá,  chư  viạ  chíả  quáả n  tu  luyềôạn  láà  đướạ c  rốầ i.
Nhưng  máà ,  khốô ng  đướạ c  thớà  cuá ng  tốổ  tiềôn  ngáy  trống
phốà ng, [như thềố ] mớá i tốố t vớá i cáả  chư viạ váà  ngướà i đáũ  chềố t,
ngướà i váà  quyả  khốô ng thềổ  ớả  chung phốà ng, duyềôn thềố  gián
đáũ  hềố t.
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Đệ tử: [Tu luyện] Pháp Luân Đại Pháp có ảnh hưởng
đến chơi cổ phiếu không?

Sư phuạ : (Hốạ c viềôn đềầu đáng cướà i chư viạ). Chư viạ đáng
cháố p trướá c váà ố đáá nh báạ c, tốô i nốá i vớá i chư viạ thuá báạ c cuũ ng
cốá  ngướà i  nháảy láầ u đốá !  Cáá i  táô m khi chới cốổ  phiềốu láà  cáá i
táô m gíà,  viềôạ c tốố t háy xáố u tốô i  nốá i ráằ ng hiềôạn náy cốá  nhưũ ng
ngướà i đáũ  ráố t khốá  pháôn đướạ c rốũ . Cốá  ngướà i cốà n hốả i tốô i cốá
thềổ  đáá nh máạ t chướạ c khốô ng, chư viạ cháẳ ng pháả i muốố n áă n
tiềần cuả á ngướà i kháá c sáố? Đốá  cháẳ ng pháả i láà  đáá nh báạ c sáố?
Duà  sáố đi nưũ á tốô i giáả ng chố chư viạ chíánh láà  cáô u nốá i náày:
khốá á giáả ng cuả á chuá ng tốô i táạ i đáôy khốô ng pháả i láà  giáả ng mốôạ t
cáá ch  tuà y  tuà y  tiềôạn  tiềôạn  chố ngướà i  thướà ng,  chuá ng tốô i  cốá
tráá ch nhiềôạm vớá i ngướà i tu luyềôạn cháôn chíánh, [đáôy] láà  giáả ng
chố ngướà i luyềôạn cốô ng. Nềốu chư viạ nốá i viềôạ c gíà trống xáũ  hốôạ i
chư viạ cuũ ng [muốố n] láà m, chư viạ muốố n láà m gíà thíà  cưá  láà m
náốy, cuũ ng khốả i cáần tu luyềôạn.

Đệ tử: Con có con trai  bảy tuổi  gần đây thường kể
rằng trong mộng luyện công cùng với Ngài, ban ngày nhìn
thấy bản thân Ngài luyện công, nhưng nó lại không muốn
học Pháp Luân Đại Pháp?

Sư phuạ : Váôạ y thíà pháả i xềm xềm điềầu nốá  hốạ c láà  gíà? Xềm
xềm điềầu nốá  nhíàn tháốy láà  tháôạ t háy láà  giáả . Chíánh Pháá p hốầ ng
truyềần, má sềũ  nghíũ  hềố t mốạ i  cáá ch đềổ  pháá  hốáạ i.  Báả n tháô n
ngướà i đốá  khốô ng luyềôạn thíà láà  cốá  váố n đềầ .

Đệ tử: Trong thời không nhanh một đời người ta đã
kết thúc, vì sao hiện nay chúng ta vẫn có thể thông qua tu
luyện mà cải biến vận mệnh của người ta?

Sư phuạ : Bớả i víà chuả  thềổ  cuả á chư viạ váẫ n chưá kềố t thuá c,
chuá ng tá  cuũ ng cốá  thềổ  xốáy ngướạ c  thớà i  gián cuả á nhưũ ng
khốô ng gián đốá ,  đáôy  láà  điềầu  tốô i  muốố n  giáả ng trống khốá á
giáả ng. Tiềôạn đáôy tốô i cuũ ng nốá i mốôạ t váố n đềầ  chố mốạ i ngướà i,
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sinh mềôạnh cuả á cốn ngướà i thíà tưạ  míành hốáà n tốáà n cáả i biềốn
khốô ng nốổ i. Báố t cưá  ngướà i thướà ng náà ố cuũ ng khốô ng thềổ  tháy
đốổ i chố chư viạ đướạ c, Giáá c Giáả  cuũ ng khốô ng thềổ  cáả i biềốn chố
chư viạ mốôạ t cáá ch vốô  điềầu kiềôạn, chố nềôn cốn ngướà i khốô ng
chi phốố i đướạ c sinh mềôạnh1 cuả á míành, chư viạ cáà ng khốô ng
chi phốố i nốổ i sinh mềôạnh ngướà i kháá c. Cốá  ngướà i muốố n pháá t
táà i,  kiềốm nhiềầu  tiềần,  chố giá đíành ốổ n  thốả á,  đềổ  hốạ  sốố ng
đướạ c tốố t, rốầ i míành mớá i đi tu luyềôạn. Quáả  thưạ c láà  chuyềôạn
cướà i! Ngướà i náà ố cốá  mềôạnh ngướà i đốá , dáẫ u láà  tháô n nháô n, láà m
sáố cốá  thềổ  đềổ  chư viạ  cáả i biềốn cuốôạ c đớà i ngướà i kháá c đáôy?
Hớn nưũ á náạ n gíà cuũ ng khốô ng cốá , thíà chư viạ tu cáá i gíà? Chư viạ
cốá  biềố t hốạ  cốá  nghiềôạp lưạ c lớá n ngáầ n náà ố khốô ng? Trống cáả
đớà i hốạ  thíà sềũ  pháả i bướá c đi như thềố  náà ố? Chư viạ cốá  thềổ  chi
phốố i  đướạ c ngướà i kháá c cháă ng? Khốô ng chi phốố i  đướạ c. Cốá
thềổ  cốá  ngướà i nghíũ ráằ ng tốô i khốô ng tin, tốô i đáũ  kiềốm đướạ c ráố t
nhiềầu tiềần, tốô i  đáũ  pháá t  táà i  lớá n, thềố  hềôạ  sáu cuả á tốô i  sềũ  kềố
thưà á  thốô i.  Tốô i  tháốy  khốô ng  nháố t  điạnh,  chưá  biềố t  chưà ng
thiềôn tái nháô n hốạ á mốôạ t ngốạ n lưả á láà  khốô ng cốà n gíà cáả , thuá
máố t, rới máố t, khốô ng thềổ  nốá i cháắ c cháắ n điềầu gíà, pháả i xềm
hốạ  cốá  phuá c pháôạ n náày háy khốô ng, khốô ng cốá  phuá c pháôạ n áốy
thíà  cuũ ng khốô ng kềố  thưà á đướạ c gíà  cáả ,  chíánh láà  yá  náày.  Mốẫ i
ngướà i mốẫ i mềôạnh, khốô ng pháả i ngướà i náày cốá  thềổ  cáả i biềốn
váôạ n mềôạnh cuả á ngướà i kiá, thềố  khốô ng đướạ c.

Váôạ y thíà  cuốôạ c đớà i cuả á ngướà i tu luyềôạn cốá  thềổ  cáả i biềốn
đướạ c khốô ng? Đướạ c. Cốá  hái cáá ch cốá  thềổ  tháy đốổ i đướạ c, cốn
ngướà i bướá c trềôn cốn đướà ng tu luyềôạn, cốá  thềổ  cáả i biềốn cuốôạ c
đớà i cuả á hốạ . Mốôạ t ngướà i muốố n tu luyềôạn thíà đốá  chíánh láà  Pháôạ t
tíánh đáũ  xuáố t  lái,  cốá  thềổ  giuá p hốạ  mốôạ t  cáá ch vốô  điềầu kiềôạn.
Nhưũ ng [trướà ng hớạ p] kháá c thíà khốô ng thềổ  láà m tuà y tuà y tiềôạn
tiềôạn,  víà  trống sinh mềôạnh cuả á chư viạ  khốô ng cốá  tu luyềôạn,
nềôn áắ t pháả i cáả i biềốn chố chư viạ, tốáà n bốôạ  thưá  đốá  đềầu pháả i

1 sinh mệnh: hiểu là đường đời (nghĩa trong ngữ cảnh này).
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xáá ố trốôạ n láạ i, nghíũá láà  án báà i láạ i mớá i, điềầu náày láà  cốá  thềổ  láà m
đướạ c.  Cốà n  mốôạ t  tíành  huốố ng  nưũ á,  chíánh  láà  chuá ng  tá  cốá
ngướà i quáá  cháố p trướá c váà ố nhưũ ng thưá  cuả á ngướà i thướà ng,
báằ ng nhưũ ng thuả  đốáạ n khốô ng chíánh đáá ng, hốáăạ c duà ng cáá ch
náà ố đốá  láà m tốổ n háạ i ngướà i kháá c, hốáăạ c chư viạ cáả m tháốy láà
khốô ng láà m háạ i ngướà i kháá c, thốô ng quá nốẫ  lưạ c cuả á báả n tháô n
chư viạ v.v. máà  láà m nhưũ ng sưạ  viềôạ c gíà đốá , dướà ng như láà  chư
viạ đáắ c đướạ c rốầ i. Kyà  thưạ c, chư viạ cốá  thềổ  cáả i biềốn đướạ c ráố t íát,
cuũ ng cốá  lềũ  chư viạ thốô ng quá nốẫ  lưạ c láà m sưạ  viềôạ c đốá , chíánh
láà  cáầ n pháả i nốẫ  lưạ c, chư viạ láà m như thềố  chư viạ mớá i cốá  thềổ
đáắ c đướạ c, đốá  cuũ ng láà  đáũ  án báà i cáả  rốầ i. Nhưng máà , xáá c thưạ c
láà  vềầ  phướng diềôạn nhốả  thíà  cốá  thềổ  cáả i  biềốn, cốà n phướng
hướá ng lớá n thíà khốô ng cáả i biềốn nốổ i. Cáả i biềốn mốôạ t chuá t láà  cốá
thềổ  sềũ  táạ ố nghiềôạp, nềốu khốô ng thíà khốô ng tốầ n táạ i ngướà i tốố t
xáố u. Trống váôạ n mềôạnh cuả á chư viạ khốô ng cốá  án báà i thưá  đốá ,
chư viạ  kháăng  kháă ng  muốố n  [nốá ],  duà ng  thuả  đốáạ n  khốô ng
chíánh  đáá ng  đềổ  đáạ t  đướạ c,  váôạ y  thíà  thưá  chư  viạ  đáạ t  đướạ c
chíánh láà  thưá  cuả á ngướà i kháá c. Như váôạ y chư viạ đáũ  láà m tốổ n
háạ i ngướà i kháá c, chíánh láà  nớạ  ngướà i kháá c, chư viạ láà  đáũ  táạ ố
nghiềôạp rốầ i, chíánh láà  cáá i yá  náày. Đớà i náày khốô ng tráả  thíà đớà i
sáu tráả .

Đệ tử: Vì con tâm tính kém [đã] luyện lẫn với công của
người khác, mấy ngày sau khiến Pháp Luân bị tổn thất thì
làm thế nào?

Sư phuạ :  Tu  luyềôạn  láà  viềôạ c  nghiềôm tuá c,  cốá  ngướà i  hốạ
chíánh láà  khốô ng nghề khuyềôn  ngáă n,  hốạ  cưá  kháă ng kháă ng
luyềôạn láẫ n, kềố t quáả  hốả ng cáả . Phááp Luáô n náày váà  tốáà n bốôạ  bốôạ
cớ  chềố  náày  cuả á  chuá ng  tá,  nhưũ ng  thưá  náày  đáũ  tráả i  quá
nhưũ ng niềôn đáạ i ráố t láà  xá xưá, nhưũ ng thớà i kyà  liạch sưả  ráố t láà
xá xưá,  biềố t  báố nhiềôu thềố  hềôạ  mớá i  híành tháà nh nềôn! Đốá
khốô ng pháả i láà  thưá  máà  ngướà i thướà ng chuá ng tá híành tháà nh
đướạ c, láà  thưá  ráố t tráô n quyá, đáũ  tu luyềôạn xuáố t rá vốô  sốố  Đáạ i
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Giáá c Giáả . Chư viạ nốá i huả y láà  huả y Nốá  đi, trốôạ n láẫn cốô ng kháá c
luyềôạn đáũ  huả y Nốá  rốầ i. Tốô i nốá i vớá i chư viạ ráằ ng, chuá ng tá nốá i
mốôạ t cáô u cáố hớn mốôạ t chuá t, xềá t vềầ  mốôạ t yá  nghíũá náà ố đốá  thíà
Pháá p Luáô n kiá, Nốá  chíánh láà  vuũ  truạ , số vớá i sinh mềôạnh cuả á
tưạ  tháô n chư viạ, số vớá i nguyềôn tháầ n cuả á chư viạ thíà Nốá  tráô n
quyá  hớn khốô ng biềố t báố nhiềôu láầ n. Chư viạ tuà y tiềôạn huả y Nốá
đi, mốạ i ngướà i háũy thưả  nghíũ xềm. Đướng nhiềôn tốô i đáũ  láà  đốôạ
chư viạ,  nềôn máng thưá  náày rá, cốá  thềổ  hốạ c thíà  hốạ c, khốô ng
thềổ  hốạ c thíà  cuũ ng khốô ng cốà n cáá ch náà ố cáả .  Pháà m láà  Pháá p
Luáô n láạ i biạ  biềốn dáạ ng nưũ á, tốô i sềũ  khốô ng tuà y tiềôạn láạ i cáốp
Pháá p Luáô n chố hốạ  nưũ á. [Nềốu] hốạ  tháôạ t sưạ  muốố n hốạ c, nháố t
táô m muốố n hốạ c,  thíà  cốà n pháả i  xềm cốá  pháả i  hốạ  cốá  tháôạ t  sưạ
muốố n hốạ c háy khốô ng, cốá  thềổ  kiềôn tríà tiềốp tuạ c khốô ng. Tháôạ t
sưạ  cốá  thềổ  hốạ c, nềốu cốá  thềổ  hốạ c thíà cáốp chố mốôạ t bốôạ  cớ chềố ,
hốạ  tưạ  míành dáầ n dáầ n thốô ng quá luyềôạn cuũ ng cốá  thềổ  híành
tháà nh Phááp Luáô n.

Đệ tử: Thầy Lý nếu Ngài là Phật, thì Ngài không được
nói, [rằng] hết thảy các Pháp đều là tà?

Sư phuạ : Mốạ i ngướà i hốạ c viềôn chuá ng tá cốá  nghề đướạ c
tốô i nốá i ráằ ng hềố t tháảy cáá c Phááp đềầu láà  táà  khốô ng?  (Không
có!) Ngướà i náày biạ cốn phuạ  thềổ  kiá chi phốố i náũ ố bốôạ  cuả á ánh
tá máà  khốô ng biềố t đáũ  nốá i gíà nưũ á. Nhưũ ng ngướà i chuả  yá  thưá c
khốô ng thánh [tíảnh] thíà khốô ng đốôạ  đướạ c. Thớà i kyà  máạ t Pháá p
hiềôạn náy chíánh láà  ráố t lốáạ n. Hớn nưũ á, nhưũ ng thưá  lốáạ n báá t
nháá ố, táà  mốô n ốái đáạ ố kiá cốá  thềổ  xưá ng đướạ c gốạ i láà  Phááp
khốô ng? Chuá ng cốá  Pháá p gíà  chưá ? Phááp chíả  cốá  mốôạ t:  Cháô n-
Thiềôạn-Nháẫ n!  Nhưũ ng  chíánh  Pháá p  kháá c,  chíánh  giáá ố  kháá c
đềầu láà  Lyá  đướạ c chưá ng ngốôạ  ớả  cáá c táầ ng thưá  kháá c nháu.

Đệ tử: Trong mơ không giữ tâm tính vững vàng thì
làm thế nào?

Sư phuạ :  Váôạ y  láà  táô m tíánh tưạ  tháô n chư viạ  khốô ng kiềôn
điạnh, yềôu cáầ u vớá i báả n tháô n cốà n chưá cáố, nguyềôn nháô n láà
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luá c bíành thướà ng nềần táả ng hốạ c Pháá p chưá vưũ ng cháắ c; chố
nềôn pháả i cháô n tu thưạ c tu, nhưũ ng viềôạ c náày trống tư tướả ng
mớá i cốá  thềổ  cối trốạ ng lềôn.

Đệ tử: Những người chưa từng tham gia lớp học, mà
luyện theo yêu cầu trong sách của Ngài thì  có thể hình
thành Pháp Luân không?

Sư phuạ : Mốạ i ngướà i biềố t ráằ ng, điềầu chuá ng tốô i truyềần láà
tu luyềôạn,  nhưũ ng điềầu tu luyềôạn táầ ng thưá  cáố, chưá  khốô ng
pháả i láà  thưá  chưũ á bềôạnh khốả ề ngướà i gíà, váôạ y thíà yềôu cáầ u đốố i
vớá i ngướà i tá cuũ ng pháả i cáố. Khốô ng pháả i láà  chư viạ cưá  luyềôạn
láà  cốá  thềổ  cốá  đáắ c Pháá p Luáô n, chư viạ luyềôạn tốố t đềốn máốy, thớà i
gián láô u đềốn đáô u, nềốu chư viạ khốô ng thềố tiềôu chuáổ n táô m
tíánh chuá ng tốô i yềôu cáầ u máà  láà m, khốô ng nghiềôm kháắ c yềôu
cáầ u chíánh míành,  khốô ng trốạ ng đưá c,  khốô ng hốạ c  Pháá p,  thíà
khốô ng cốá  gíà  cáả ,  thưá  gíà  cuũ ng khốô ng thềổ  híành tháà nh. Nềốu
chư viạ thềố yềôu cáầ u cuả á Pháá p náày máà  láà m, váôạ y thíà thưá  gíà
cuũ ng cốá  thềổ  đáắ c đướạ c. [Nhưũ ng gíà] đáá ng đướạ c đáắ c, thíà chư
viạ  tưạ  hốạ c cuũ ng như thềố ,  thưá  gíà  cuũ ng khốô ng bốả  sốá t.  Chưũ
trống sáá ch đốá  đềầu láà  Phááp tháô n cuả á tốô i, chố nềôn tưạ  nhiềôn
chư viạ  sềũ  đáắ c đướạ c, cuũ ng khốô ng cáần tưạ  míành pháả i  híành
tháà nh Phááp Luáô n, cuũ ng sềũ  tưạ  nhiềôn cốá  Phááp tháô n cuả á tốô i
báả ố hốôạ  chư viạ.

Đệ tử: Tại xã hội có người công kích Pháp Luân Công
ngay trước mặt học viên Pháp Luân Công, chúng ta nên
duy hộ Pháp Luân Đại Pháp như thế nào?

Sư phuạ : Khốô ng cáầ n đềổ  yá  tớá i hốạ  láà  xống, cuũ ng khốô ng
cáầ n tránh vớá i hốạ  đáố u vớá i hốạ , hốạ  thíách nốá i gíà thíà nốá i náốy,
khốô ng  cáầ n  đềổ  yá  tớá i  hốạ  láà  xống.  Khốô ng  cáố p  chố  hốạ  thiạ
trướà ng, khốô ng nghề láà  đướạ c rốầ i.

Đệ tử: Đệ tử Pháp Luân Đại Pháp có thể tới phòng
sinh sản không?
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Sư phuạ : Điềầu đốá  cốá  quán hềôạ  gíà chưá ? Cốá  nhưũ ng cáô u hốả i
nềôu rá ráố t áố u tríũ, tu luyềôạn Đáạ i Phááp khốô ng sớạ  báố t cưá  thưá
gíà,  nháố t  chíánh ááp  báá ch táà .  Hớn nưũ á,  phốà ng sinh đốá  nốá
cuũ ng khốô ng pháả i láà  táà , cốà n cốá  íách vớá i trềả  nhốả  nưũ á.

Đệ tử: Sách khí công do tác giả không phải là khí công
sư viết thì có những thứ phụ thể tà ma ở trong đó không?

Sư phuạ : Tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, báố t kềổ  hốạ  láà  táá c giáả
cuũ ng váôạ y, háy láà  ngướà i náà ố đốá  cuũ ng váôạ y; khốô ng pháả i láà  khíá
cốô ng sư máà  viềố t rá sáá ch khíá  cốô ng, thíà  cuũ ng sềũ  cốá  nhưũ ng
thưá  phuạ  thềổ  lốáạ n báá t nháá ố khốố ng chềố  hốạ  láà m rá. Tư tướả ng
cuả á hốạ  đềốn [xuáố t hiềôạn] như thềố  náà ố báả n tháô n hốạ  [váẫ n] chố
ráằ ng láà  báả n  tháô n  míành nghíũ  rá.  Cuũ ng cốá  nhưũ ng táá c  giáả
muốố n  viềố t  nhưũ ng thưá  vềầ  phướng diềôạn  khíá  cốô ng,  hốạ  đi
phốả ng  váố n  nhưũ ng  khíá  cốô ng  sư giáả  kiá,  bớả i  víà  hốạ  cuũ ng
khốô ng biềố t cốô ng cuả á khíá cốô ng sư đốá  đềốn tưà  đáô u, [hốạ ] cuũ ng
giốố ng thềố  máà  chiềôu mớà i nhưũ ng thưá  náày, nhưũ ng gíà viềố t lềôn
đốá  cuũ ng đềầu láà  nhưũ ng thưá  kiá như nháu cáả  thốô i. Hiềôạn náy
ớả  xáũ  hốôạ i  ráố t  lốáạ n, cáá c lốáạ i  khíá  cốô ng giáả  đềầu cốá ;  ngáy cáả
khốô ng cốá  thưá  táà  ớả  trống đốá , [sáá ch máà ] khốô ng pháả i láà  khíá
cốô ng sư viềố t thíà cốá  thềổ  tu luyềôạn khốô ng?

Đệ tử: Những lúc rảnh rỗi sau khi luyện công tìm sách
đọc, chủ yếu là đối với một vài danh từ, thuật ngữ không
hiểu muốn đọc nhiều một chút để tìm hiểu mà thôi, chứ
không muốn học nhiều pháp môn?

Sư phuạ : Đưà ng biềôạn giáả i. Táạ i đáôy chuá ng tốô i láà  cốá  tráá ch
nhiềôạm vớá i chư viạ, nhưũ ng thưá  giáả ng ớả  cáá c pháá p mốô n đốá , láà
thưá  cuả á pháá p mốô n đốá ,  cốá  máng thềố nháô n tốố  cuả á phááp
mốô n áốy ớả  bềôn trống, chư viạ cốá  thềổ  duà ng nốá  táạ i chốẫ  chuá ng
tá khốô ng? Táạ i đáôy chuá ng tốô i  giáả ng thềố  náà ố dáạy thềố  náà ố,
thuáôạ t  ngưũ  kháá c cuũ ng khốô ng pháả i  láà  nốôạ i  háà m trống mốô n
náày cuả á chuá ng tốô i. Đốôạ ng táá c háy sáá ch cốá  má phuạ  thềổ  thíà
tưà ng chưũ  đềầu láà  cáá i thưá  đốá . Hềẫ  xềm thíà sềũ  tiềốn nháôạ p váà ố
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tháô n thềổ  chư viạ. Cốà n vềầ  phướng diềôạn tu luyềôạn váà  tri thưá c
Pháôạ t hốạ c, tốô i sềũ  chốạ n mốôạ t sốố  nháô n váôạ t tu luyềôạn trống liạch
sưả  máà  xuáố t báả n, đềầu láà  tốố t, láà  chíánh, đềổ  láà m thưá  đềổ  đốạ c
như tri thưá c thốô ng thướà ng, đềổ  mốạ i ngướà i nháôạ n thưá c.

Đệ tử: Giấy nháp ghi chép Thầy giải đáp câu hỏi trên
lớp học thì xử lý thế nào?

Sư phuạ : Háũy giưũ  láạ i. Ngốáà i rá [tốô i] nốá i vớá i mốạ i ngướà i
ráằ ng, cốá  mốôạ t sốố  ngướà i chuá ng tá ngốầ i đáôy đáũ  quền vớá i viềôạ c
ghi chềáp, nhưng thốô ng thướà ng láạ i nghề giáảng khốô ng tốố t,
chíánh láà  nhưũ ng ngướà i láà m viềôạ c ghi chềáp náày. Víà tư tướả ng
cuả á  hốạ  đáng duà ng váà ố  ghi  chềáp,  nhưng hốạ  thướà ng ghi
khốô ng đáầy đuả  váà  nghề cuũ ng khốô ng đáầy đuả ; chư viạ chíả cốá
[láà ] tíũnh tíũnh máà  nghề. Chư viạ ghi chềáp khốô ng đuả , khi chư
viạ  chiềổu  thềố ghi chềáp máà  láà m,  nhưng trống đốá  khốô ng
tốáà n vềạn, hớn nưũ á ráố t cốá  thềổ  láà  đốáạ n chướng thuả  nghíũá, víà
chư viạ ghi khốô ng tốáà n vềạn. Nềốu chư viạ láà m thềố thíà khốô ng
khềáố  sềũ  khớả i  háôạ u  quáả  báố t  háả ố.  Điềầu tốô i  giáả ng chố mốạ i
ngướà i  chíánh láà  tưà  luá c tốô i  mớả  lớá p  chố tớá i  náy,  [láà ]  kinh
nghiềôạm đáũ  nhiềầu láầ n xáảy rá nhưũ ng viềôạ c náày [nềôn] nốá i chố
mốạ i ngướà i biềố t, trướá c kiá cốá  khốô ng íát ngướà i láà m váôạ y. Đáôy
khốô ng  pháả i  láà  lyá  luáôạ n  trống  ngướà i  thướà ng,  [ghi  chềáp]
thốô ng thướà ng hiềôạu quáả  đềầu khốô ng tốố t, chư viạ nghề khốô ng
tốáà n vềạn váà  chềáp cuũ ng khốô ng tốáà n vềạn. Tướng lái chuá ng
tá sềũ  cốá  sáá ch thíà cốá  thềổ  đốạ c.

Đệ tử: Hiệu quả luyện công có phải có quan hệ với tâm
trạng?

Sư  phuạ :  Khi  táô m  tráạ ng  khốô ng  tốố t  thíà  khốô ng  đướạ c
luyềôạn cốô ng, đáăạ c biềôạ t láà  khi tưá c giáôạ n thíà cáàng khốô ng đướạ c
luyềôạn. Tu luyềôạn chíánh Phááp cáầ n pháả i Nháẫ n, Nháẫ n khốô ng
pháả i láà  sáu khi sinh rá táô m tráạ ng khốô ng tốố t rốầ i mớá i Nháẫ n,
khốô ng pháả i láà  tưá c giáôạ n rốầ i mớá i Nháẫ n. Chư viạ ốô m giưũ  táô m
tráạ ng khốô ng tốố t  váôạ y  thíà  chư viạ  cốà n luyềôạn gíà  đáôy? Trống
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táô m chư viạ náà ố láà  tưá c giáôạ n, náà ố láà  háôạ n, cáá c chuả ng táô m dố
tưá c giáôạ n máà  sinh rá chư viạ  cốá  thềổ  tíũnh láạ i  đướạ c khốô ng?
Chư viạ luyềôạn cốô ng cốá  thềổ  cốá  hiềôạu quáả  tốố t khốô ng? Khốô ng
láà m thềố yềôu cáầ u cuả á Pháá p, khốô ng pháả i luyềôạn chíánh Phááp
thíà  chíánh láà  luyềôạn táà  pháá p. Khốô ng hềầ  nốá i luyềôạn đốôạ ng táá c
náày rốầ i, thíà chư viạ đáũ  láà  [trống] Phááp náày. Cốá  ráố t nhiềầu sư
phuạ  dáạy ngướà i tá, nhưng hốạ  khốô ng láà m thềố tiềôu chuáổ n
táô m tíánh, đáạ ố đưá c máà  sư phuạ  yềôu cáầ u, kềố t quáả  hốạ  luyềôạn rá
đềầu láà  nhưũ ng thưá  táà , lốáạ n báá t nháá ố. Chư viạ chớá  tháốy hốạ
dáạy láà  cốô ng tốố t,  cuà ng mốôạ t  cốô ng phááp nhưng nhưũ ng thưá
luyềôạn rá cốá  thềổ  kháá c nháu; chư viạ pháả i tháôạ t sưạ  láà m thềố
tiềôu chuáổ n táô m tíánh cuả á hốạ . Tu luyềôạn láà  váố n đềầ  nghiềôm tuá c
phi thướà ng.

Đệ tử: Xem sách y học cổ kim có ảnh hưởng đến Pháp
Luân Đại Pháp không?

Sư phuạ : Khốô ng áả nh hướả ng gíà. Xềm sáá ch y hốạ c khốô ng
cốá  áảnh hướả ng gíà. Nhưng nhưũ ng sáá ch y hốạ c khíá cốô ng hiềôạn
náy thíà khốô ng đướạ c xềm.

Đệ tử: Có loại sách Yoga giảng là kinh điển của Thần,
giảng rằng Thần ấy sáng tạo ra tất cả vũ trụ?

Sư phuạ : Đưà ng nghề nhưũ ng thưá  đốá , Yốgá gíà  chưá , thớà i
kyà  máạ t Pháá p nới náà ố cuũ ng khốô ng pháả i láà  tiạnh thốổ .

Đệ tử: Đắc được thông qua lao động cũng là dùng đức
mà đổi lấy phải không?

Sư phuạ : Cuũ ng cốá  quán hềôạ  vớá i phốá  xuáố t lớá n háy nhốả ,
thốô ng thướà ng báả n tháô n láố đốôạ ng đáũ  láà  phốá  xuáố t, đáắ c đướạ c
nhiềầu hớn phốá  xuáố t thíà pháả i cáốp đưá c.

Đệ tử: Chỉ tu tâm tính không luyện công?
Sư phuạ : Váôạ y chư viạ  chíả  láà  ngướà i tốố t chưá  khốô ng pháả i

ngướà i tu luyềôạn. Tướng lái chư viạ chíả cốá  thềổ  láà m ngướà i tốố t,
đớà i sáu đáắ c phuá c báá ố.
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Đệ tử: [Động tác] đẩy Pháp Luân xoay chuyển vì sao
chỉ đẩy xoay bốn vòng mà không cho phép đẩy cho xoay
chín vòng?

Sư phuạ : Đáổy bốố n vốà ng láà  đuả  duà ng rốầ i, đáổy nhiềầu buạ ng
chư viạ sềũ  đáu, chư viạ sềũ  biạ trướá ng buạ ng. Đướng nhiềôn khi
chư viạ hốạ c thíà khốô ng hềầ  gíà, sáu khi hốạ c xống rốầ i, nềốu chư
viạ báắ t đáầ u luyềôạn cốô ng thíà khốô ng đướạ c đáổy nhiềầu hớn, đáổy
nhiềầu chư viạ sềũ  biạ trướá ng buạ ng.

Đệ tử:  Sinh con xong trong vòng một  tháng có  thể
luyện công không?

Sư phuạ : Đướng nhiềôn cốá  thềổ . Điềầu náày khốô ng váố n đềầ
gíà, khốô ng cốá  váôạ n đốôạ ng máạ nh mềũ .

Đệ tử: Chưa từng tham gia lớp học của Thầy, sau khi
làm xong bài công pháp thứ năm lại xuất ra vài bộ động
tác khác?

Sư phuạ : Váôạ y chíánh láà  cốá  thưá  kháá c khốố ng chềố  cốô  tá rốầ i.
Váố n đềầ  náày tốô i đáũ  giáả ng rốầ i, điềầu chuá ng tốô i truyềần chíả láà
náă m bốôạ  cốô ng phááp náày. Cốô  tá cáả m tháốy ráố t tốố t, táô m hốán
hyả  hềẫ  nốổ i  lềôn  liềần  thềố  đốá  máà  [chuyềổn]  đốôạ ng.  Chư  viạ
khốô ng muốố n, thíà  chư viạ  háũy dưà ng láạ i, nốá  cuũ ng sềũ  khốô ng
cốà n  nưũ á.  Khi  chư  viạ  báắ t  đáầ u  đốôạ ng  thềố,  chư  viạ  cáà ng
[chuyềổn] đốôạ ng thíà cáà ng cáố hưá ng, áá i cháà  tốố t quáá , váôạ y thíà
nốá  sềũ  chíả  huy chư viạ.  Nhưng nhưũ ng thưá  đốá ,  chư viạ  chớá
tháốy đốôạ ng táá c cuả á nốá  tháôạ t đớn giáả n, tốáà n đềầu láà  pháá  hốáạ i
tháô n thềổ  chư viạ. Chư viạ chớá  tháốy chư viạ đáá nh rá máốy đốôạ ng
táá c đốá , tốáà n láà  pháá  hốáạ i nhưũ ng thưá  trềôn tháô n chư viạ, chíả
cáầ n mốôạ t luá c thốô i láà  sềũ  cốá  thềổ  huả y đi cốô ng phu cuả á chư viạ.

Đệ tử:  Tín ngưỡng Thiên Chúa giáo lại  luyện Pháp
Luân Đại Pháp?

Sư phuạ : Báà n tớá i váố n đềầ  náày thíà  cốá  lềũ  sềũ  nốá i ráố t cáố,
[chư viạ] láà  ngướà i phướng Đốô ng tốô i chíả cốá  thềổ  táạ i đáôy nốá i
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vớá i mốạ i ngướà i ráằ ng chư viạ gáắ ng sưá c tu. Đáạ i Phááp, chíánh
Pháá p khốá  gáăạ p. Chíả cốá  thềổ  nốá i vớá i chư viạ như váôạ y, [nềốu] tốô n
giáá ố hiềôạn náy cốá  thềổ  đốôạ  nháô n thíà tốô i đáũ  khốô ng tớá i truyềần
Đáạ i Phááp; duà  sáố mốạ i ngướà i háũy ngốôạ ,  chư viạ hiềôạn náy láà
cốn ngướà i,  nốá i  quáá  cáố chư viạ  cuũ ng khốô ng thềổ  tiềốp thu
đướạ c.

Đệ tử: Thanh niên luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể
được phép tồn tại tình yêu khác giới không?

Sư phuạ : Tốô i giáả ng chố mốạ i ngướà i rốầ i, nềốu ớả  táầ ng thưá
náày, báả ố chư viạ thưá  gíà  cuũ ng vưá t bốả  thíà  hốáà n tốáà n khốô ng
kháả  náă ng,  chư viạ  cuũ ng láà m khốô ng nốổ i.  Đướng nhiềôn cốá
nhưũ ng ngướà i đốố i vớá i nhưũ ng viềôạ c náày cốá  thềổ  xềm ráố t nhềạ ;
báố t quáá  tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, [vớá i ngướà i] tu luyềôạn trống
xáũ  hốôạ i,  chuá ng tá  khốô ng đềầ  xướá ng láà m như váôạ y.  Nhưng
Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p chuá ng tá xáá c thưạ c cốá  mốôạ t lốô  nhưũ ng
ngướà i chuyềôn tu. Tướng lái khi chuá ng tá cốá  chuà á, cốá  thềổ
cung cáốp chố hốạ  mốôạ t  trướà ng sớả  tu luyềôạn.  Cốá  ráố t  nhiềầu
táă ng nháô n, sáu khi tu luyềôạn Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp [thíà ớả  láạ i]
trống chuà á cốá  thềổ  sềũ  táạ ố tháà nh khốá  kháă n ráố t lớá n chố hốạ ,
tướng lái pháả i  cáốp chố hốạ  mốôạ t  trướà ng sớả  tu luyềôạn như
váôạ y. Nhưng vớá i bốôạ  pháôạ n tu luyềôạn trống ngướà i thướà ng náày,
chuá ng tốô i khốô ng chuả  trướng chư viạ láà m thềố . Nềốu thềố  ái ái
tu luyềôạn Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p rốầ i đềầu khốô ng kềố t hốô n nưũ á,
khốô ng thềổ  sinh nớả  đớà i sáu nưũ á, cốn ngướà i sềũ  tuyềôạ t chuả ng,
váôạ y thíà khốô ng đướạ c. Chíánh láà  trống giái đốáạ n hiềôạn cốá  chư
viạ  cốá  thềổ  tháà nh  giá  láôạ p  nghiềôạp.  Tu  luyềôạn  trống  ngướà i
thướà ng,  pháả i  phuà  hớạ p  vớá i  tráạ ng  tháá i  náày  cuả á  ngướà i
thướà ng ớả  mưá c đốôạ  tốố i đá. Chuá ng tá láốy víá duạ , chư viạ khốô ng
kềố t hốô n, chá mềạ  chư viạ sềũ  ráố t lố láắ ng chố chư viạ, hốạ  khốô ng
lyá  giáả i chư viạ, ngướà i kháá c cuũ ng khốô ng lyá  giáả i chư viạ. Phuà
hớạ p vớá i tráạ ng tháá i náày cuả á ngướà i thướà ng, đốố i vớá i tu luyềôạn
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cuả á chuá ng tá váẫ n láà  cốá  chốẫ  tốố t. Bớả i víà hốáà n cáả nh phưá c táạ p
nháố t mớá i cốá  thềổ  xuáố t cáố nháô n.

Đệ tử: Đại sư có thể giảng về trải nghiệm tình yêu của
Ngài không?

Sư phuạ : Chư viạ khốô ng pháả i láà  tớá i hốạ c Phááp, chư viạ tớá i
đềổ  láà m gíà? Chư viạ cốà n muốố n biềố t nhưũ ng gíà? Tu luyềôạn láà
viềôạ c nghiềôm tuá c phi thướà ng, hiềôạn náy chư viạ cốà n biạ tíành
dáẫ n đốôạ ng máà  cháốp trướá c váà ố nhưũ ng thưá  náày. Sưạ  cáá ch biềôạ t
lớá n biềố t nhướà ng náà ố!

Đệ tử: Tu thành Pháp Luân Đại Pháp thì có thể tới thế
giới khác không?

Sư phuạ : Muốố n đi đáô u thíà tớá i đốá . Tu tháà nh rốầ i máà . Hiềôạn
táạ i  hốả i  cáô u náày, tướng lái nềốu quáả  thưạ c cốá  mốôạ t  ngáày tu
tháà nh rốầ i, chư viạ sềũ  khốô ng biềố t giáố u máăạ t váà ố đáô u! Chư viạ
khốô ng biềố t lớà i chư viạ nốá i láà  gíà. Hiềôạn náy chư viạ láà  tư tướả ng
cuả á cốn ngướà i, khốô ng cốá  tư duy táạ i cáả nh giớá i cuả á Tháần.

Đệ tử: Khi luyện tĩnh công yêu cầu thanh tịnh vô vi,
không có bất cứ ý niệm nào, vậy phải chăng về tâm tính
cũng phải tu thành loại trạng thái tâm lý này?

Sư phuạ : Đuá ng váôạ y! Nhưng pháả i tưà  tưà  mớá i cốá  thềổ  đáạ t
tớá i, luá c bíành thướà ng pháả i chuá  yá ; báố t kềổ  nháôạ p tíũnh đềốn mưá c
đốôạ  náà ố, chư viạ cuũ ng pháả i biềố t míành đáng ngốầ i đáả  tốạ á táạ i
nới đáôy, đáng luyềôạn cốô ng ớả  đáôy, mốôạ t chuá t tư tướả ng duy
nháố t náày pháả i giưũ  vưũ ng, khốô ng giưũ  vưũ ng thíà chư viạ sềũ  mớ
hốầ  đi máố t khốô ng biềố t gíà  cáả ,  [ngướà i] tu sềũ  khốô ng pháả i láà
chư viạ.

Đệ tử: Học sinh ở trường nỗ lực học tập thi đỗ đại học,
hành vi xứng đáng với cha mẹ thì có trái với Chân-Thiện-
Nhẫn không?

Sư phuạ :  Điềầu  náày  khốô ng tráá i  vớá i  Cháô n-Thiềôạn-Nháẫ n.
Nhưũ ng gíà thuốôạ c vềầ  cháốp trướá c, nhưũ ng gíà khốô ng thuốôạ c vềầ
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cháố p trướá c, ráố t dềẫ  biạ láẫn lốôạ n. Tốô i cốá  thềổ  nốá i chố mốạ i ngướà i
ráằ ng, nhưũ ng viềôạ c láà m đềổ  đáạ t muạ c đíách cáá  nháô n, đềổ  thốả á
máũ n hám mềô , duạ c vốạ ng, đốá  chíánh láà  cháố p trướá c; cốà n láà m
nhưũ ng viềôạ c viạ cốô ng, víà đáạ i chuá ng, víà ngướà i kháá c, hốáăạ c nốẫ
lưạ c láà m tốố t cốô ng táá c váà  báà i táôạ p láạ i láà  điềầu nềôn láà m. Mốạ i
ngướà i thưả  nghíũ xềm, váôạ y đáũ  láà  mốôạ t hốạ c viềôn, láà  mốôạ t hốạ c
sinh thiềôn chưá c cuả á chư viạ chíánh láà  hốạ c táôạ p chố tốố t, víà chư
viạ láà  hốạ c sinh. Váôạ y thíà  cốá  ngướà i nghíũ ráằ ng, muạ c đíách cuả á
tốô i  láà  thi  đáạ i  hốạ c.  Đướng nhiềôn  muạ c  đíách  cuả á  hốạ c  táôạ p
chíánh láà  khốô ng ngưà ng pháá t  triềổn lềôn tríành đốôạ  cáố hớn,
tiềổu hốạ c, trung hốạ c, đáạ i hốạ c; chư viạ cuũ ng khốô ng thềổ  cưá  ớả
máũ i  tiềổu  hốạ c,  kháẳ ng  điạnh  láà  như váôạ y.  Đáũ  váôạ y  chuá ng  tá
muốố n lềôn đáạ i hốạ c thíà điềầu náày cuũ ng khốô ng sái, nhưng máà ,
nềốu chư viạ khốô ng cháă m chíả hốạ c táôạ p, trống đáầ u ốá c chư viạ
cưá  nghíũ lềôn đáạ i hốạ c lềôn đáạ i hốạ c, cưá  máũ i láà  lềôn đáạ i hốạ c, thíà
tốô i  nốá i ráằ ng đốá  chíánh láà  cháốp trướá c. Váôạ y mốạ i ngướà i háũy
nghíũ, chuá ng tá xốáy trớả  áạ i ngướạ c trớả  láạ i giáảng, chư viạ láà
hốạ c sinh thiềôn chưá c cuả á chư viạ chíánh láà  nềôn hốạ c táôạ p chố
tốố t, xưá ng đáá ng vớá i phuạ  huynh, xưá ng đáá ng vớá i nháà  trướà ng,
xưá ng đáá ng vớá i  tháầy  cốô  giáá ố.  Tháầy cốô  víà  chư viạ  máà  phốá
xuáố t,  hốạ  giáả ng báà i  chố chư viạ;  phuạ  huynh cung cáốp chố
chư viạ đi hốạ c, nuốô i chư viạ đi hốạ c. Váôạ y thíà chư viạ xưá ng đáá ng
vớá i phuạ  huynh, xưá ng đáá ng vớá i tháầy cốô  nháà  trướà ng áốy, báả n
tháô n chư viạ nốẫ  lưạ c hốạ c táôạ p chố tốố t, cháẳ ng pháả i chư viạ sềũ  tưạ
nhiềôn lềôn đáạ i hốạ c sáố. Chư viạ cưá  nghíũ tớá i lềôn đáạ i hốạ c, lềôn
đáạ i hốạ c máũ i, chư viạ hốạ c táôạ p khốô ng tốố t liềôạu chư viạ cốá  thềổ
lềôn đáạ i hốạ c khốô ng? Chư viạ khốô ng cáầ n cưá  máũ i nghíũ lềôn đáạ i
hốạ c, đáạ i hốạ c, chư viạ khốô ng thềổ  lềôn nốổ i cháẳng pháả i vốô  íách
háy sáố? Chư viạ khốô ng nghíũ tớá i chuyềôạn đáạ i hốạ c, chư viạ cưá
nốẫ  lưạ c  hốạ c  táôạ p  tốố t  láà  đướạ c  rốầ i.  Chư viạ  hốạ c  táôạ p  chố tốố t
cháẳ ng pháả i sềũ  cốá  đáạ i hốạ c sáố? Sềũ  cốá  nghiềôn cưá u sinh sáố?
Chíánh láà  đáạ ố lyá  như váôạ y. Cốá  mốôạ t nhưũ ng viềôạ c đớn giáả n thốô i,
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nhưng ráố t dềẫ  biạ  láẫn lốôạ n.  Chuá ng tá cốà n cốá  mốôạ t  sốố  ngướà i
láà m nghiềôn cưá u khốá hốạ c, láà m nghiềôn cưá u cốá  tíánh láà  cháố p
trướá c khốô ng? Tháà nh quáả  nghiềôn cưá u cuả á chư viạ,  nhưũ ng
sưạ  viềôạ c máà  chư viạ láà m áốy, láà  sưạ  nghiềôạp cốô ng íách phuạ c vuạ
chố quáả ng đáạ i  xáũ  hốôạ i,  phuạ c vuạ  chố ngướà i kháá c,  láà m tốố t
nhưũ ng sưạ  viềôạ c áốy, đốá  láà  bốổ n pháôạ n cuả á chư viạ. Láà  mốôạ t cốô ng
nháô n thíà cuũ ng pháả i láà m viềôạ c cháă m chíả, xưá ng đáá ng vớá i tiềần
lướng cuả á chư viạ, xưá ng đáá ng vớá i thuà  láố cuả á chư viạ. Pháả i
như váôạ y khốô ng? Bớả i víà ngướà i luyềôạn cốô ng ớả  đáô u thíà cuũ ng
nềôn thềổ  hiềôạn láà  ngướà i tốố t.

Đệ tử: Khi luyện công tiến nhập vào trạng thái hoàn
toàn vong ngã, trạng thái mà ngay cả bất kể âm thanh
nào xung quanh cũng không nghe thấy, cảm thấy thân thể
của mình tiêu [đi] mất?

Sư phuạ : Tráạ ng tháá i náày ráố t tốố t. Chuá ng tá luyềôạn cốô ng
yềôu cáầ u nháôạ p tíũnh, sềũ  xuáố t hiềôạn hái lốáạ i tráạ ng tháá i. Nhưng
khốô ng giốố ng nhưũ ng cốô ng phááp kháá c, hềẫ  ngốầ i đốá  thíà cháẳ ng
biềố t gíà nưũ á, luyềôạn háà ng máốy tiềống đốầ ng hốầ  rốầ i xuáố t điạnh,
áá i  cháà ,  cáả m tháốy dướà ng như ngốầ i  mốôạ t  luá c,  mớá i  cốá  máốy
chuạ c phuá t, nhưng hềẫ  nhíàn đốầ ng hốầ  thíà  đáũ  quá thớà i gián
ráố t láô u rốầ i. Hốạ  cốà n vui mưà ng khốô n táả , điạnh lưạ c tháôạ t láà  cáố,
luyềôạn tháôạ t láà  tốố t. Nềốu chư viạ tu luyềôạn trống nhưũ ng cốô ng
phááp kháá c thíà đềầu sềũ  nốá i chư viạ luyềôạn đướạ c tốố t; nhưng ớả
chốẫ  tốô i đáôy thíà tốô i nốá i hốạ  ráố t đáá ng buốầ n, ráố t đáá ng thướng!
Mốạ i ngướà i biềố t đốá , chuá ng tá tu luyềôạn chíánh láà  đốà i hốả i báả n
tháô n chư viạ pháả i tháôạ t sưạ  tu luyềôạn chíánh míành, đềổ  chư viạ
tháôạ t sưạ  đáắ c cốô ng. Chố nềôn trống tráạ ng tháá i chư viạ điạnh ráố t
sáô u, chư viạ cuũ ng pháả i biềố t míành đáng luyềôạn cốô ng táạ i nới
náày. Chư viạ  sềũ  xuáố t hiềôạn tráạ ng tháá i  như cáô u hốả i  nềôu rá,
khốô ng biềố t náà ố cháô n, náà ố tháô n thềổ , náà ố cáá nh táy, náà ố báà n
táy đi đáô u máố t rốầ i, tháôạ m chíá đáạ i náũ ố cuả á míành cuũ ng khốô ng
cốà n nưũ á, dướà ng như chíả cốá  mốôạ t tư tướả ng ớả  đốá . Tư tướả ng
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trống yá  thưá c áốy, biềố t míành đáng luyềôạn cốô ng nới đáôy, đốá  láà
mốôạ t  tráạ ng tháá i  ráố t tốố t.  Cốà n nưũ á, chuá ng tá cốà n cốá  thềổ  cốá
mốôạ t  lốáạ i  tráạ ng tháá i  kháá c,  giốố ng hềôạ t  đáng ngốầ i  trống vốả
trưá ng gáà  khốô ng thềổ  đốôạ ng đướạ c, vốô  cuà ng myũ  diềôạu, nhưng
biềố t báả n tháô n đáng luyềôạn cốô ng ớả  đáôy, cuũ ng sềũ  xuáố t hiềôạn
tráạ ng tháá i náày.

Đệ tử: Nửa đêm tỉnh giấc phát hiện bản thân đang
làm một số động tác của Pháp Luân Đại Pháp, tự mình
cảm thấy Pháp Luân đang xoay chuyển, dòng năng lượng
rất mạnh?

Sư phuạ : Nềốu tháôạ t sưạ  láà  đốôạ ng táá c cuả á Phááp Luáô n Đáạ i
Pháá p thíà ráố t tốố t, đốá  cốá  thềổ  láà  nguyềôn tháầ n cuả á chư viạ đáng
luyềôạn, đáng giuá p chư viạ luyềôạn. Nềốu láà  đốôạ ng táá c kháá c thíà láà
cốá  váố n đềầ .

Đệ tử: Khi con đang thực hiện bốn bài công pháp đầu
trong thân thể có luồng lực khiến người lay động?

Sư phuạ :  Chuá ng tá cốá  ráố t  nhiềầu ngướà i  ráố t  máẫ n cáả m.
Khi Pháá p Luáô n trống tháô n thềổ  chư viạ đáng chuyềổn đốôạ ng,
sềũ  láắ c lư thềố; đưà ng đốôạ ng thềố Nốá . Cốá  ngướà i khốô ng máẫn
cáả m, lưạ c lướạ ng chuyềổn đốôạ ng ráố t lớá n hốạ  cuũ ng khốô ng cáả m
giáá c rá đướạ c. Tráạ ng tháá i cuả á mốẫ i ngướà i đềầu kháá c nháu.

Đệ tử: Chúng con từng tu luyện Mật tông nhiều năm,
nay đã có công năng và có thể tương thông với Pháp thân
của Đại sư, nếu những điều này đều là thật thì có tác dụng
phụ đạo chúng con tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?

Sư phuạ : Khốô ng cốá  táá c duạ ng phuạ  đáạ ố, máà  cuũ ng khốô ng
cốá  báố t kềổ  táá c phuạ  đáạ ố náà ố. Máôạ t tốô ng láà  Pháá p Lyá  cuả á Như
Lái cuả á  táầ ng vuũ  truạ  tháốp nháố t  náày,  sáố cốá  thềổ  phuạ  đáạ ố
Pháá p cuả á vuũ  truạ  đáôy? Tốô i giáả ng chố mốạ i ngướà i rốầ i, điềầu
nhíàn tháốy láà  tháôạ t háy láà  giáả  đềầu ráố t khốá  nốá i. Cưá  chố điềầu
nhíàn tháốy láà  tháôạ t, thíà cuũ ng ráố t khốá  đáạ t đềốn tríành đốôạ  tướng
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thốô ng vớá i Phááp tháô n cuả á tốô i, Hốạ  sềũ  khốô ng liềôn hềôạ  vớá i chư
viạ như váôạ y; [đốá ] láà  nhưũ ng thưá  máà  chư viạ đáũ  hốạ c trướá c đáôy
diềẫn hốá á rá chố chư viạ đềổ  lưà á chư viạ. Chố nềôn pháả i chuá  yá
nhưũ ng viềôạ c náày, cốô ng náă ng thíà  khốô ng thềổ  nhíàn rá ái cáố
tháố p, máà  láà  láốy táô m tíánh đềổ  pháôn biềôạ t rá quáả  viạ cáố tháố p
cuả á ngướà i tu luyềôạn.

Đệ tử: Đối chiếu với Đại Pháp của Thầy mà viết nhật
ký kiểm tra những chỗ thiếu sót của bản thân thì có được
không?

Sư phuạ : Tốô i nốá i ráằ ng khốô ng nháố t điạnh ghi chềáp chuá ng.
Nềốu chư viạ đáũ  muốố n ghi láạ i thíà cưá  ghi; trống táô m biềố t sái ớả
đáô u,  láầ n  sáu míành chuá  yá  hốạ c  Phááp,  đềầ  cáố báả n tháô n láà
đướạ c rốầ i.

Đệ tử: Khi đọc tác phẩm của Sư phụ thường thường
có vài hàng rất lóa mắt? Hễ kiểm tra thì vừa đúng là vấn
đề mà bản thân gặp phải, có phải là Pháp thân của Thầy
điểm hóa?

Sư phuạ :  Đáôy  đềầu  láà  Phááp  lưạ c  máng thềố trống Đáạ i
Pháá p. Tưà ng chưũ  đềầu láà  Phááp tháô n cuả á Pháôạ t-Đáạ ố-Tháầ n.

Đệ tử: Trong một khoảng thời gian mỗi khi làm sai
một việc hay nói sai một câu đều sẽ bị Pháp thân của Ngài
trừng phạt, nhưng trong một khoảng thời gian khác làm
sai, nói lời sai thì Pháp thân của Ngài lại không quản?

Sư phuạ : Cưá  máũ i quáả n chư viạ, chư viạ váẫ n láà m sái máà
khốô ng biềố t hốố i cáả i, cuũ ng khốô ng thềổ  cưá  máũ i điềổm hốá á như
váôạ y! Ngốáà i rá láạ i nốá i mốôạ t viềôạ c. Cốá  ráố t nhiềầu hốạ c viềôn cưá
muốố n  cáô u  thốô ng  vớá i  Phááp  tháô n  cuả á  tốô i,  muạ c  đíách  thíà,
chíánh láà  muốố n hốả i mốôạ t  sốố  sưạ  viềôạ c, tu luyềôạn thềố  náà ố thềố
náà ố. Tốô i nốá i mốạ i ngướà i náày, chư viạ chíả quáả n viềôạ c tu, [điềầu]
nềôn [đềổ ] chư viạ biềố t, táố t nhiềôn chư viạ sềũ  biềố t; [điềầu] khốô ng
nềôn [đềổ ] chư viạ biềố t, thíà chưá ng tốả  chưá đềốn luá c chư viạ nềôn
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biềố t. Bíành thướà ng chư viạ đốạ c sáá ch chố nhiềầu đốạ c chố tháố u
rốầ i, thíà váố n đềầ  gíà chư viạ cuũ ng đềầu giáả i quyềố t đướạ c, đềầu ớả
trống đốá . Cốá  mốôạ t sốố  váố n đềầ  chư viạ chưá nháôạ n thưá c đướạ c
cuũ ng váôạ y, háy láà  cốá  váố n đềầ  nán giáả i cuũ ng váôạ y, chíả cáầ n sáu
khi chư viạ tháôạ t sưạ  hốạ c Pháá p náày, chư viạ sềũ  pháá t hiềôạn ráằ ng
váố n đềầ  gíà  cuả á chư viạ  cuũ ng khốô ng cốà n nưũ á, tưà ng váố n đềầ
tưà ng váố n đềầ  đềầu đướạ c hốá á giáả i dềẫ  dáà ng.

Đệ tử: Chỉ cần khai công khai ngộ thì chính là chính
quả, là có thể tới được thế giới Pháp Luân phải không?

Sư phuạ : Ngốôạ  cốá  tiềôạm ngốôạ  váà  đốố n ngốôạ . Cáá i ngốôạ  máà  đềốn
cuốố i cuà ng tháôạ t sưạ  hốáà n tốáà n đáả  khái thíà gốạ i láà  viềôn máũn.
Nhưng  cốá  ngướà i  chíả  cốá  thềổ  tu  tớá i  khái  cốô ng  khái  ngốôạ
trống tám giớá i thíà khốô ng gốạ i láà  viềôn máũn, khốô ng thềổ  đáắ c
chíánh quáả . Tốô i nốá i áốy láà  cốá  ngướà i khốô ng thềổ  bốả  rá nốẫ  lưạ c
lớá n như váôạ y, khốô ng cốá  quyềố t táô m tu lớá n như váôạ y, chố nềôn
hốạ  đáạ t khốô ng đướạ c đáắ c chíánh quáả , váôạ y sềũ  khốô ng tớá i đướạ c
thềố  giớá i  Phááp  Luáô n.  Sềũ  cốá  [ngướà i]  khái  ngốôạ  trống tám
giớá i, víà  hốạ  chíả  cốá  thềổ  tu cáố ngáầ n áốy. Tu luyềôạn Đáạ i Pháá p
khốô ng nháố t điạnh đềầu tớá i thềố  giớá i Pháá p Luáô n, ngướà i viềôn
máũ n táạ i quáả  viạ cáố hớn thíà cốá  thềố  giớá i cáố hớn.

Đệ tử: Người ta rớt xuống không gian vật chất này
phải chăng vì có ‘tình’?

Sư phuạ : Khốô ng pháả i đềầu như váôạ y. Bềôn trềôn khốô ng cốá
tíành, trống tám giớá i mớá i cốá  tíành. Chư viạ  rớá t xuốố ng láà  víà
chư viạ  trớả  nềôn khốô ng phuà  hớạ p vớá i  tiềôu chuáổ n bềôn trềôn
nưũ á, mớá i rớá t xuốố ng dướá i. Máà  trống khốô ng gián náày nới
ngướà i thướà ng thíà tíành láà  náăạ ng nháố t. Tíành láà  gốố c rềẫ  sinh rá
táô m cháố p trướá c.

Đệ tử: Phân biệt phụ thể, nguyên thần như thế nào?
Sư phuạ : Hiềôạn giớà  chư viạ pháôn biềôạ t khốô ng nốổ i. Khốô ng

đướạ c cưá  hưá ng thuá  vớá i nhưũ ng viềôạ c náày, bớả i víà phuạ  thềổ  đốá
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váà  tháô n thềổ  cuả á chư viạ  sềũ  biềổu hiềôạn lớá n như nháu, tháô n
thềổ  trướá c đáôy cuả á chíánh chư viạ đềốn đớà i náày cuũ ng sềũ  biềổu
hiềôạn rá, chố nềôn vềầ  cáă n báả n chư viạ ráố t khốá  pháô n [biềôạ t] rốũ
láà  tháô n thềổ  cuả á đớà i trướá c háy láà  phuạ  thềổ . Phuạ  thềổ  cốá  [cáá i]
ớả  trống tháô n thềổ , cốá  [cáá i] ớả  ngốáà i. Ngốầ i trềôn đáầ u, ngốầ i trềôn
vái,  hốáăạ c  báá m sáu cốổ ,  thưá  náày  tướng đốố i  dềẫ  pháô n biềôạ t.
[Thưá ] náằ m trống tháô n thềổ  thíà chư viạ pháô n [biềôạ t] khốô ng rốũ
đướạ c.  Ngướà i  tu  luyềôạn  Đáạ i  Pháá p  thíà  đềầu  khốô ng  tốầ n  táạ i
chuyềôạn phuạ  thềổ  gíà cáả , đốá  láà  tuyềôạ t đốố i khốô ng đướạ c phềáp.

Đệ tử: Xin hỏi bậc trên Phật thì xưng hô thế nào?
Sư  phuạ :  Báôạ c  trềôn  Pháôạ t  náà ố?  Ngướà i  thướà ng  bíành

thướà ng víũnh viềẫn khốô ng đướạ c biềố t viềôạ c cáố như thềố . Vềầ
đáạ i thềổ  tốô i đềầu đáũ  giáảng hái giá lớá n Pháôạ t váà  Đáạ ố, phíáá trềôn
hốạ  cuũ ng láà  Pháôạ t, cuũ ng láà  Đáạ ố. Chư viạ cối nốá  láà  tri thưá c, chư
viạ  bướá c rá khốả i  cưả á náày,  bướá c rá lớá p hốạ c náày,  dáầ n dáầ n
khốô ng cáầ n tớá i  váà i  ngáày thíà  chư viạ  sềũ  khốô ng thềổ  nghíũ  rá
điềầu gíà. Nhưũ ng điềầu tốô i giáả ng náày, chư viạ chíả  cốá  thềổ  biềố t
đướạ c đáạ i kháá i, hớn nưũ á chư viạ mớ mớ hốầ  hốầ  khốô ng thềổ
nốá i rá đướạ c điềầu gíà. Khốô ng thềổ  tu luyềôạn thíà sềũ  xốá á bốả  nốá
trống  kyá  ưá c  trống  đáạ i  náũ ố  cuả á  chư  viạ,  ngướà i  thướà ng
khốô ng đướạ c phềáp biềố t nhưũ ng điềầu náày.

Đệ tử:  Hàm nghĩa chân chính của ‘tình’  trong Phật
Pháp là gì?

Sư phuạ : Láà  mốôạ t  lốáạ i  nháôn tốố  táạ i  táầ ng tháố p nháố t cuả á
Đáạ i Phááp vuũ  truạ , cuả á đáăạ c tíánh vuũ  truạ . Trướá c kiá chuá ng tá
váẫ n chưá hềầ  giáả ng điềầu cáă n báả n náày. Trống Pháôạ t giáá ố đềầu
giáả ng  táô m  cháốp  trướá c,  táô m  cháốp  trướá c  náày,  táô m  cháố p
trướá c kiá; táạ i đáôy chuá ng tốô i cuũ ng báà n vềầ  cáá c chuả ng táô m
cháố p trướá c. Nhưng máà , trống Pháôạ t giáá ố khốô ng hềầ  nốá i tớá i
cáă n báả n cuả á táô m cháốp trướá c láà  gíà; táạ i đáôy chuá ng tốô i giáả ng
rá chố mốạ i ngướà i rốầ i, chíánh víà cốá  ‘tíành’ ớả  đốá . Đướng nhiềôn
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tu luyềôạn tớá i muốố n đáắ c chíánh quáả , thíà vềầ  cớ báả n tíành náày
pháả i bốả .

Đệ tử: Khi luyện công cần đầu lưỡi bắc cầu, lắp răng
giả không thể bắc cầu thì làm thế nào?

Sư phuạ : Láắp ráă ng giáả  cuũ ng khốô ng áả nh hướả ng, trống
miềôạng chư viạ ngáôạ m mốôạ t miềống chíà cuũ ng khốô ng hềầ  gíà, cốô ng
đềầu cốá  thềổ  xuyềôn tháố u chố chư viạ. Điềầu náày khốô ng hềầ  gíà,
chuá ng tá khốô ng pháả i láà  luyềôạn khíá máà  láà  luyềôạn cốô ng.

Đệ tử: Đời trước Ngài là ai?
Sư phuạ : Tốô i chíánh láà  Lyá  Hốầ ng Chíá. Tốô i khốô ng pháả i láà

Pháôạ t Thíách Cá Máô u Ni.
Đệ tử:  Pháp  Luân  Thánh Vương mà  Ngài  nhắc  tới

trong bài giảng trước kia có phải cùng là một với Pháp
Luân Thánh Vương mà Thích Ca Mâu Ni nhắc tới trong
kinh Diệu Pháp Liên Hoa không?

Sư phuạ : Trống liạch sưả  Pháôạ t Thíách Cá Máô u Ni xáá c thưạ c
đáũ  nháắ c  tớá i  Phááp  Luáô n  Tháá nh Vướng.  Trướá c  đáôy  Pháôạ t
Thíách Cá Máô u Ni nhiềầu láần giáả ng nhưũ ng chuyềôạn vềầ  Phááp
Luáô n váà  Pháá p Luáô n Tháá nh Vướng; ngướà i đớà i sáu khi nhớá
láạ i nhưũ ng sưạ  tíành máà  Pháôạ t Thíách Cá Máô u Ni giáả ng áốy, thíà
đáũ  khốô ng thềổ  pháả n áánh chuá ng rá mốôạ t cáá ch tốáà n diềôạn. Chố
nềôn ngướà i đớà i sáu cuũ ng khốô ng thềổ  lyá  giáả i nguyềôn nghíũá
máà  Pháôạ t Thíách Cá Máô u Ni giáả ng, gáôy rá hiềổu láầ m. Sáu láạ i
cốà n sinh rá lốố i nốá i náà ố láà  ngáô n luáô n, thiềố t luáô n, đốầ ng luáô n,
v.v.,  đềầu láà  ngướà i đớà i sáu biềôn táạ ố rá. Thuyềố t ráằ ng Pháôạ t
Thíách Cá Máô u Ni chuyềổn Phááp Luáôn như thềố  như thềố ; [kyà
thưạ c]  viềôạ c  náày  Pháôạ t  Thíách Cá Máô u Ni hốáà n tốáà n khốô ng
giáả ng ráằ ng chíánh míành chuyềổn Pháá p Luáôn. [Máà  láà ] Pháôạ t
Thíách Cá Máô u Ni dưạ  kiềốn tướng lái mốôạ t viềôạ c như váôạ y sềũ
xáảy rá máà  [ÔÔ ng] nhíàn đướạ c, biềố t đướạ c.
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Đệ tử: Buổi tối luyện Thần Thông Gia Trì pháp khi vừa
đả tọa liền mê mê muốn ngủ?

Sư phuạ :  Điềầu náày  tuyềôạ t  đốố i  khốô ng đướạ c,  nháố t  điạnh
pháả i kháắ c phuạ c bềôạnh náày, nềốu khốô ng thíà  kềả  tu luyềôạn cốá
thềổ  khốô ng pháả i  báả n tháô n chư viạ.  Chuá ng tá cáầ n tu luyềôạn
mốôạ t  cáá ch  tíảnh táá ố  minh báạ ch.  Hềẫ  ngốầ i  láà  nguả ,  kyà  thưạ c
khốô ng luyềôạn  cốô ng máà  láà  ngốầ i  nguả  thốô i,  đốá  cuũ ng láà  cán
nhiềẫu.

Đệ tử: Ở Tịnh Độ Cực Lạc chúng sinh không có phiền
não, không có ma luyện thì tu hành như thế nào?

Sư phuạ : Tốô i nốá i vớá i chư viạ ráằ ng khốô ng cốá  phiềần náũ ố
thíà khốô ng thềổ  tu luyềôạn, chố nềôn trống thềố  giớá i Cưạ c Láạ c ráố t
khốá  tu luyềôạn.

Đệ tử: Pháp hiệu của Pháp thân của Sư phụ?
Sư phuạ : Phááp tháô n cuả á tốô i chíánh láà  tốô i, [láà ] nháố t thềổ .

Điềầu náày khốô ng dềẫ  lyá  giáả i láắ m, khốô ng cốá  Pháá p hiềôạu náà ố cáả ,
chíánh láà  Lyá  Hốầ ng Chíá.

Đệ tử: Những nghi vấn trong tu luyện có thể tìm tòi
thảo luận với các học viên cũ mà chúng con cho là luyện
khá tốt được không?

Sư phuạ : Tíàm tốà i tháả ố luáôạ n giưũ á cáá c hốạ c viềôn vớá i nháu
điềầu náày khốô ng hềầ  gíà, ráố t tốố t.

Đệ tử: Khi làm việc vô tình cảm giác thấy chỗ giữa hai
lông mày trước trán nhiều lần phóng xuất ra ánh sáng
màu hồng nhạt, màu xanh lam, màu trắng bạc?

Sư phuạ : Đáôy chíánh láà  hiềôạn tướạ ng khái thiềôn muạ c, cáá c
lốáạ i hiềôạn tướạ ng ráố t láà  nhiềầu. Cốá  ngướà i nốá i náăng lướạ ng náày
cuả á chuá ng cốn láà  áá nh sááng sáố láạ i tốầ n táạ i  trềôn tháô n thềổ
cốn? Hốô m quá tốô i tháốy mốôạ t tớà  cáô u hốả i máà  chưá kiạp giáả i
đáá p. Tốô i báả ố chư viạ náày, nhíàn tháốy láà  áá nh sáá ng láà  víà biềổu
hiềôạn nhíàn tháốy đướạ c dố táầ ng thưá  thiềôn muạ c khốô ng cáố máà
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thốô i, cốà n váôạ t thềổ  tốầ n táạ i kiá nốá  láà  váôạ t cháố t ráố t tháôạ t. Táầ ng
thưá  thiềôn  muạ c  chư viạ  khốô ng cáố thíà  nhíàn  cáá c  thềổ  sinh
mềôạnh táạ i khốô ng gián kháá c sềũ  giốố ng như áá nh sáá ng, víà náă ng
lướạ ng lớá n máà . Nềốu táầ ng thưá  thiềôn muạ c chư viạ ráố t cáố, chư
viạ sềũ  pháá t hiềôạn váôạ t thềổ  bềôn đốá  cốà n tháôạ t hớn cáả  váôạ t thềổ  bềôn
náày máà  chư viạ duà ng máắ t [thiạt] nhíàn tháốy. Chố nềôn ngướà i
tu luyềôạn trống quáá  khưá  mớá i nốá i xáũ  hốôạ i ngướà i thướà ng láà
huyềẫn tướạ ng [hư] giáả .

Đệ tử:  Ngài  nói  rằng  phải  trừ bỏ  tất  cả  tâm  chấp
trước,  nhưng  Ngài  vì  phổ  độ  chúng  sinh  bản  thân  đó
chẳng phải là tâm chấp trước sao?

Sư phuạ : Ngướà i náày hốầ  đốầ  rốầ i! Tháốy mốôạ t ngướà i dướá i
nướá c sáắp chềố t rốầ i, cưá u hốạ  lềôn đốá  láà  cháốp trướá c sáố? Tốô i láà
tớá i  đốôạ  chư viạ,  tốô i  khốô ng pháả i  tớá i  tu luyềôạn,  chư viạ  pháả i
pháô n rốũ  sưạ  viềôạ c náày. Hớn nưũ á tốô i láà  láà m viềôạ c lớá n hớn, táạ i
thềố  gián cốũ i ngướà i báố t quáá  chíả láà  giáả ng Pháá p máà  thốô i.

Đệ tử: Vì phổ độ chúng sinh thoát ly khổ nạn mà tâm
sinh từ bi đó có tính là ‘tình’ không?

Sư phuạ : Trềôn cớ sớả  hiềôạn náy tưà  bi máà  chư viạ nốá i tớá i
thưạ c  tềố  láà  táá c  duạ ng cuả á tíành.  Tưà  bi  khốô ng pháả i  láà  tíành!
Ngướà i thướà ng láà  cốá  tíành; tháă ng hốá lềôn trềôn rốầ i khốô ng cốá
tíành, chư viạ mớá i cốá  thềổ  tháôạ t sưạ  lyá  giáả i tưà  bi láà  gíà.

Đệ tử: Người thiên mục khá cao thường nói cho học
viên đã luyện tới trình độ nào rồi?

Sư phuạ : Hốạ  láà  pháá  hốáạ i Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp. Tốô i báả ố
mốạ i ngướà i náày, chuá ng tá duà  tớá i luá c náà ố cuũ ng khốô ng đướạ c
nghề thềố nhưũ ng lớà i đốá . [Viềôạ c] mốôạ t ngướà i đáũ  luyềôạn đướạ c
cáố ngáầ n náà ố, thíà tuyềôạ t đốố i sềũ  khốô ng tuà y tuà y tiềôạn tiềôạn đềổ  ái
nốá i giáảng [rá]. Cốá  ngướà i dướá i táá c duạ ng cuả á táô m hiềổn thiạ
chíả  thíách nốá i nhưũ ng chuyềôạn náày; thiềôn muạ c đáũ  khái mớả ,
chư viạ cuũ ng khốô ng nháố t điạnh nhíàn tháốy ngướà i kiá tu luyềôạn
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cáố báố nhiềôu. [Trướà ng hớạ p] cưạ c đáăạ c thuà  thưạ c sưạ  ráố t kháá ,
[nềốu] tháôạ t sưạ  cốá  thềổ  nhíàn tháốy thíà hốạ  cuũ ng sềũ  khốô ng nốá i.
Chuá ng tá chiá sềả  vớá i  nháu, nốá i  ráằ ng ánh vềầ  chốẫ  náà ố cốá
cốô ng như thềố  náà ố, luyềôạn rá đướạ c thưá  gíà tốố t, điềầu náày thíà
láạ i kháả  díũ. [Cốà n nốá i] báạ n đáũ  luyềôạn đướạ c báố cáố, tốô i báố
cáố rốầ i, báạ n báố cáố rốầ i, hốạ  báố cáố rốầ i, đốá  chíánh láà  pháá
hốáạ i  Pháá p.  Tuyềôạ t  đốố i  sềũ  khốô ng  đềổ  hốạ  nhíàn  tháốy  hiềôạn
tướạ ng đốá , thềố  cháẳ ng pháả i khuyềốn khíách táô m cháố p trướá c
cuả á ngướà i  tá sáố? Rốầ i  láà  gánh đuá, giưũ á mốạ i ngướà i  vớá i
nháu hiềôạn tướạ ng gíà cuũ ng sềũ  xuáố t hiềôạn. Tốô i váẫ n láà  cáô u nốá i
áốy,  mốạ i  ngướà i duà  tớá i  luá c náà ố cuũ ng pháả i  láốy táô m tíánh tu
luyềôạn đướạ c cáố tháốp [thềố  náà ố] láà m chuáổ n. [Ngướà i] táô m
tíánh khốô ng cáố mớá i láà m nhưũ ng chuyềôạn náày, như váôạ y táô m
tíánh khốô ng cáố liềôạu cốô ng cốá  cáố khốô ng? Cốô ng khốô ng cáố
thíà cốá  thềổ  nhíàn chuáổ n khốô ng?

Đệ tử: Trên lớp học viên mới đã đắc được Pháp Luân,
khí cơ, Pháp thân mà Sư phụ cấp cho, đều cực kỳ trân quý;
căn cứ vào Lý ‘bất thất bất đắc’ của vũ trụ thì chúng con vì
thế mà nên phải phó xuất những gì?

Sư phuạ :  Phááp tháô n đốá  láà  báả ố hốôạ  chư viạ,  chưá  khốô ng
pháả i láà  cáố p chố chư viạ. Kyà  thưạ c tốô i chíánh láà  đềổ  chư viạ đáắ c
Pháá p, đềổ  chư viạ tu luyềôạn, đềổ  chư viạ pháản bốổ n quy cháô n,
chíả cáần cáá i táô m hướá ng thướạ ng cuả á chư viạ thốô i.

Đệ tử: Pháp luân trong Mật tông và Pháp Luân mà
Ngài giảng có khác biệt không?

Sư phuạ : Khốô ng pháả i láà  mốôạ t chuyềôạn. Pháá p luáô n cuả á hốạ
láà  yá  niềôạm, hớn nưũ á láà  yá  niềôạm cốố  yá  khốố ng chềố . Cuả á tốô i láà
thưá  cháô n chíánh, hưũ u híành, thưạ c thềổ .

Đệ tử: Con đã tham quan Thiên Đàn Đại Phật ở Hồng
Kông, xin hỏi Thầy xã hội hiện nay vì sao xây tượng Phật
to lớn như vậy?
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Sư phuạ : Đốá  láà  nhưũ ng viềôạ c ngướà i thướà ng muốố n láà m.
Hiềôạn náy trống Pháôạ t  giáá ố cốá  ráố t nhiềầu ngướà i cốà n muốố n
xáôy chuà á tố hớn, đốá  đềầu láà  viềôạ c ngướà i thướà ng.

Đệ tử: Nếu có người tu thành viên mãn [thì] ở trên kia
có thể thấy Đại Sư không?

Sư phuạ : Chư viạ chíả cáầ n tu cháô n chíánh, khốô ng cáầ n chư
viạ viềôn máũn chư viạ cuũ ng cốá  thềổ  tháốy đướạ c. Đướng nhiềôn
viềôn máũ n thíà cáà ng cốá  thềổ  tháốy đướạ c.

Đệ tử: ‘Đệ tử chuyên tu’ là gì? 'Đệ tử chân tu' là gì?
Sư phuạ : ‘Đềôạ  tưả  chuyềôn tu’ chíánh láà  lốáạ i híành thưá c tu

luyềôạn giốố ng trống chuà á, [hốạ ] thuốôạ c vềầ  đềôạ  tưả  chuyềôn tu. ‘Đềôạ
tưả  cháô n tu’ chíánh láà  đềôạ  tưả  tu luyềôạn cháô n chíánh.

Đệ tử: Con là học sinh lúc bình thường ngồi đả tọa để
đọc sách hoặc làm bài có được không?

Sư phuạ : Bíành thướà ng ngốầ i đáả  tốạ á máà  đốạ c sáá ch hốáăạ c
láà m báà i, váôạ y thíà chư viạ chíả cốá  thềổ  láà  đớn thuáầ n luyềôạn xềốp
báằ ng thốô i, đốá  khốô ng tíánh láà  luyềôạn cốô ng. Duà  sáố cuũ ng cốá
chốẫ  tốố t,  cốá  thềổ  khiềốn thớà i gián xềốp báằ ng láô u hớn, chíả  láà
đớn thuáầ n luyềôạn cháô n.

Đệ tử: Khi tam hoa tụ đỉnh nguyên anh có lớn như
bản thân người ta không?

Sư phuạ : Điềầu đốá  khốô ng thềổ  náà ố. Nguyềôn ánh khi tám
hốá tuạ  đíảnh thíà kíách cớũ  như đưá á trềả  1, 2 tuốổ i, [đốá ] pháả i láà
luyềôạn đướạ c tốố t, cốá  [trướà ng hớạ p] chíả lớá n như đưá á trềả  váà i
tháá ng tuốổ i.

Đệ tử: Thể sinh mệnh sinh ra đồng hóa với đặc tính vũ
trụ  nên chăng chỉ  có  Chân-Thiện-Nhẫn,  làm sao còn có
tính cách tiên thiên?

Sư phuạ : Tíánh cáá ch láà  váố n đềầ  tíánh cáá ch cuả á cốn ngướà i.
Cháẳ ng háạn ngướà i náày háy sốố t ruốôạ t, tíánh cáá ch kháá  gáố p gáá p,
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láà m gíà cuũ ng nhánh; ngướà i kiá thíà tíánh cháôạ m, láà m gíà cuũ ng
cháôạ m.  Tíánh  cáá ch  láà  tíánh  cáá ch,  đáôy  láà  hái  chuyềôạn  kháá c
nháu. Víà sáố váôạ t cháố t báả n nguyềôn tốổ  hớạ p tháà nh nhưũ ng váôạ t
thềổ  kháá c nháu, cốá  gốẫ , cốá  sáắ t, láà  cuà ng mốôạ t chuyềôạn, nhưng
đáăạ c tíánh đềầu láà  Cháô n-Thiềôạn-Nháẫn.

Đệ tử: Đại thủ ấn mà Ngài làm phải chăng có hàm
nghĩa giống như truyền Pháp?

Sư phuạ : Víà điềầu đốá  giáả ng rá láà  cáố hớn mốôạ t chuá t, duà
sáố thíà  cốn ngướà i đáắ c Phááp cuũ ng khốô ng dềẫ , duyềôn pháôạ n
náày  đềốn  cuũ ng  khốô ng  dềẫ  dáà ng,  chíánh  láà  báả ố  mốạ i  ngướà i
đưà ng bốả  lớũ  cớ hốôạ i náày.

Đệ tử: Người ta có thể tu vượt qua tầng thứ sở tại của
cha mẹ sinh ra chủ nguyên thần của họ không?

Sư phuạ : Báôy giớà  chư viạ đưà ng nghíũ viềổn vốô ng. Tốô i báả ố
mốạ i ngướà i náày, chư viạ cốà n chưá biềố t hiềôạn náy chư viạ tháốp
nhướà ng náà ố, chư viạ  cốà n dáá m nghíũ  chuyềôạn cáố như váôạ y.
Mốôạ t ngướà i cốá  thềổ  tu cáố báố nhiềôu cốà n pháả i xềm náă ng lưạ c
chiạu  đưạ ng cuả á báả n  tháô n  hốạ ;  xềm tyả  lềôạ  váôạ t  cháố t  đưá c  váà
nghiềôạp máà  hốạ  máng thềố. Nghíũá láà  cáă n cớ cuả á chư viạ váà
náă ng lưạ c nháẫ n náạ i cuả á chư viạ, nhưũ ng nháôn tốố  náày quyềố t
điạnh chư viạ cốá  thềổ  tu đướạ c báố cáố. Chố nềôn chư viạ nốá i tốô i
láà  muốố n tu cáố ngáầ n áốy, chư viạ khốô ng cốá  sưá c chiạu đưạ ng
đốá , tớá i luá c thíà chư viạ sềũ  biạ điềôn. Nhưng cuũ ng khốô ng pháả i láà
tuyềôạ t đốố i, chíả láà  hiềôạn náy chư viạ láà  tư duy cuả á cốn ngướà i.

Đệ tử: Đỏ cam vàng lục lam chàm tím hữu sắc vô sắc
đại biểu cho tầng thứ khác nhau, từ phương diện nào có
thể nhìn ra? Nếu thiên mục chưa khai mở thì có thể nhìn
ra từ sắc da trên mặt không?

Sư  phuạ :  Nhíàn  khốô ng  rá,  đáôy  khốô ng  pháả i  viềôạ c  máà
ngướà i  thướà ng  nhíàn  đướạ c,  chố  nềôn  máắ t  ngướà i  sềũ  nhíàn
khốô ng rá.
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Đệ tử: Trước kia con học công ABC bị thiên [sai], cứ
luôn có vật thể chạy loạn trong thân thể con, [con đã] lầm
đường lạc lối. Hiện nay quyết tâm tu luyện Pháp Luân Đại
Pháp lại mơ thấy ABC tới can nhiễu?

Sư phuạ : Chư viạ muốố n tu gíà  luyềôạn gíà  thíà  háũy xềm cáá i
táô m cuả á chư viạ thốô i. Táố t cáả  ớả  míành quyềố t điạnh. Táô m tu Đáạ i
Pháá p cuả á chư viạ ráố t kiềôn điạnh rốầ i thíà  ái cuũ ng khốô ng cán
nhiềẫu nốổ i,  cuũ ng khốô ng chố phềáp láạ i  cán nhiềẫu nưũ á.  Tốô i
cuũ ng khốô ng chố phềáp.

Đệ tử: Nguyên thần rất trẻ thì có thể tu được rất cao
không?

Sư phuạ : Điềầu náày khốô ng ớả  viềôạ c nguyềôn tháầ n trềả  háy
khốô ng, giáà  háy khốô ng, khốô ng pháả i bớả i điềầu áốy.

Đệ tử:  Sau khi  nghe [giảng] Đại Pháp biết  được tu
luyện là việc rất cấp bách, làm thế nào mới có thể tăng
thêm tâm Đại Nhẫn dũng mãnh tinh tấn?

Sư phuạ : Cốá  thềổ  Nháẫ n háy khốô ng, Nháẫn tớá i mưá c đốôạ  náà ố
đềầu láà  báả n tháô n chư viạ  quyềố t điạnh. Táă ng thềôm náă ng lưạ c
Nháẫ n thíà khốô ng cốá  [chuyềôạn] huáố n luyềôạn gíà cáả , đốá  đềầu xềm
náă ng lưạ c nháẫ n chiạu cuả á báả n tháô n chư viạ trống chiạu khốổ .
Trống táô m cốá  Phááp, tưà  bi đốố i đáũ i vớá i mốạ i thưá  xung quánh,
gáăạ p pháả i chuyềôạn gíà cuũ ng sềũ  cốá  thềổ  láà m đướạ c tốố t hớn mốôạ t
chuá t.

Đệ tử: Công thân, Pháp thân có gì khác nhau?
Sư phuạ : Chư viạ sềũ  khốô ng cốá  cốô ng tháô n, sáu náày cuũ ng

sềũ  khốô ng cốá . Sáu khi tu luyềôạn viềôn máũ n chíả cốá  thềổ  cốá  Pháá p
tháô n. Hềố t tháảy sinh mềôạnh trống vuũ  truạ  đềầu khốô ng cốá  cốô ng
tháô n.

Đệ tử: Vượt qua một lượt khảo nghiệm các chủng tâm
trong thế gian Pháp, đến xuất thế gian Pháp là mỗi quả vị
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thì vượt qua một lượt, hay là mỗi tầng thượng trung hạ
của quả vị thì vượt qua một lượt?

Sư phuạ : Cốn ngướà i trống quáá  tríành tu luyềôạn vềầ  đáạ i thềổ
láà  án báà i  chố chư viạ  cốn đướà ng hốáà n chíảnh, tưá c láà  mốôạ t
máạ ch đềốn chư viạ khái ngốôạ  áốy láà  mốôạ t quáá  tríành tu luyềôạn,
cáầ n pháả i trống quáá  tríành tu luyềôạn náày máà  táố t cáả  cáá c táô m
cuả á chư viạ tốáà n bốôạ  vưá t bốả  hềố t. Khốô ng pháả i nốá i náà ố láà  mốôạ t
táầ ng thềố  gián Phááp như thềố , mốôạ t táầ ng xuáố t thềố  gián Phááp
như thềố ; mốôạ t máạ ch đềốn khi chư viạ viềôn máũ n, đềầu láà  án báà i
chố chư viạ như váôạ y.

Đệ tử: Thành-trụ-hoại trong vũ trụ phải chăng chính
là cần cho nổ tung toàn bộ tất cả thứ xấu rồi tổ hợp lại
mới?

Sư phuạ : Quáá  khưá  láà  như váôạ y, xáố u tềôạ  thíà huả y đi rốầ i táá i
táạ ố. Nháô n lốáạ i tưà ng nhiềầu láầ n biạ  huả y diềôạ t; mốôạ t sốố  ngướà i
khốô ng lyá  giáả i nốổ i. Chư viạ khốô ng thềổ  đưá ng táạ i gốá c đốôạ  ngướà i
thướà ng máà  suy xềá t nhưũ ng váố n đềầ  náày. Hốô m nốạ  tốô i giáả ng
đáạ ố lyá  náày, tốô i nốá i ráằ ng Pháôạ t Đáạ ố Tháần táạ i táầ ng thưá  ráố t cáố
ráố t cáố nhíàn cốn ngướà i thíà quáả  thưạ c quáá  bềá  nhốả ; máà  Đáạ i
Giáá c  Giáả  ráố t  ráố t  cáố  thíà  tháốy  Như Lái  cuũ ng  như ngướà i
thướà ng; máà  Đáạ i  Giáá c Giáả  cáố hớn cáố hớn nưũ á nềốu hốạ
nhíàn  cốn ngướà i,  thíà  ngáy cáả  vi  khuáổn,  vi  sinh váôạ t  cuũ ng
khốô ng báằ ng. Váôạ y thíà đáạ ố đưá c nháô n lốáạ i nềốu báạ i hốáạ i, điạá
cáầ u sềũ  giốố ng như mốôạ t  quáả  táá ố,  thưá  đốá  đáũ  thốố i  rưũ á,  thíà
cháẳ ng pháả i nềôn nềám nốá  đi sáố? Khốô ng ớả  trống cáả nh giớá i
đốá  thíà ráố t khốá  thềổ  nghiềôạm đướạ c nhưũ ng điềầu náày.

Đệ tử: Xin Ngài tịnh hóa chủ nguyên thần cho đệ tử
chân tu chúng con?

Sư phuạ : Nhưũ ng gíà nềôn cáầ n láà m thíà tốô i đềầu láà m rốầ i; chư
viạ khốô ng đướạ c suy nghíũ lung tung, cốá  nhưũ ng viềôạ c chư viạ
khốô ng hiềổu. Tướng lái chư viạ sềũ  láà  tốố t nháố t.
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Đệ tử: Trong quá khứ có người dùng hương của Quan
Âm dự báo được các  việc,  hiện  giờ  sau khi  dùng Pháp
tượng của Sư phụ khai  quang cho tượng Quan Âm thì
hương phổ có thể dùng không?

Sư phuạ : Chư viạ duà ng hướng phốổ  đốá  láà m gíà? Đốá  cháẳ ng
pháả i láà  cáá ch láà m cuả á ngướà i thướà ng sáố? Ngướà i tu luyềôạn
chư viạ đốáá n biềố t điềầu gíà? Chư viạ muốố n biềố t gíà? Chư viạ cốá
náạ n háy khốô ng? Chư viạ dềẫ  dáà ng trốố n tráá nh, trốố n đướạ c rốầ i
thíà chư viạ khốô ng đềầ  cáố đướạ c nưũ á, váôạ y thíà cốà n tu thềố  náà ố?
Xềm chư viạ cốá  pháá t táà i khốô ng? Chư viạ láà m viềôạ c tốố t, chư viạ
láà m tốố t cốô ng viềôạ c hốáăạ c chuyềôạn láà m áă n láà m đướạ c lớá n, tưạ
nhiềôn  sềũ  cốá .  Nhưũ ng  viềôạ c  náày  đềầu  láà  viềôạ c  trống  ngướà i
thướà ng, khốô ng pháả i viềôạ c cuả á ngướà i tu Đáạ i Phááp. [Ngướà i
thềố] tiềổu đáạ ố đướng nhiềôn cốá  thềổ  duà ng.

Đệ tử: Ngài giảng tu luyện của đệ tử chuyên tu nếu
giống tu hành của hòa thượng trong chùa, vậy là thoát ly
xã hội người thường như thế thì ma luyện tâm tính thế
nào?

Sư  phuạ :  Váố n  đềầ  đềôạ  tưả  chuyềôn  tu  tu  như  thềố  náà ố,
chuá ng tá khốô ng giáả ng táạ i lớá p náày, đốá  láà  viềôạ c cuả á tướng lái.
Đềôạ  tưả  chuyềôn  tu  cuũ ng  pháả i  tớá i  nới  ngướà i  thướà ng,  hốà á
thướạ ng quáá  khưá  cốá  ‘váô n du’, pháả i chiạu khốổ  xin áăn trống
ngướà i thướà ng, khốô ng đướạ c tốầ n tiềần tốầ n váôạ t. Váô n du trống
ngướà i thướà ng cuũ ng láà  cớ hốôạ i tốố t đềổ  má luyềôạn trống ngướà i
thướà ng.

Đệ tử: Khi luyện song bàn có thể trước hết xếp bằng
cho tốt sau đó dùng dây cố định lại để luyện không?

Sư phuạ : Điềầu náày chuá ng tá khốô ng cốá  yềôu cáầ u đáăạ c thuà ,
háũy cáă n cưá  thềố tráạ ng tháá i cuả á míành.

Đệ tử: Quốc gia…?
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Sư phuạ : Ngốáà i rá cốá  hốả i chuyềôạn quốố c giá, nhưũ ng viềôạ c
cuạ  thềổ  nới ngướà i thướà ng, tốô i khốô ng thềổ  giáả i thíách chố chư
viạ. Cốá  nhưũ ng cáô u hốả i liềôn quán tớá i chíánh triạ chư viạ cuũ ng
đưà ng tớá i hốả i tốô i, chuá ng tá xưá náy khốô ng cán thiềôạp chíánh
triạ,  khốô ng cán thiềôạp  pháá p  luáôạ t  kyả  cướng cuả á  quốố c  giá.
Ngướà i luyềôạn cốô ng chuá ng tá láà m thềố  náà ố, thềố  náà ố gốạ i láà  vốô
vi, nềôn láà m thềố  náà ố, nhưũ ng sưạ  viềôạ c náày chuá ng tốô i đềầu đáũ
giáả ng rốầ i.

Đệ tử:  Ai  ai  cũng có sự câu thúc của tâm pháp thì
nhân loại có thể trở thành tịnh thổ1 của Phật gia không?

Sư phuạ : [Nềốu nốá i] tiềôu chuáổ n đáạ ố đưá c cuả á nháô n lốáạ i
đềầu  náô ng cáố trớả  láạ i,  điềầu  náày  thíà  cốá  kháả  náă ng.  Khốô ng
nhưũ ng cốá  kháả  náă ng, máà  đốá  láà  táố t nhiềôn; tưà  hiềôạn táạ i máà  xềá t
thíà láà  như váôạ y. Nềốu nốá i đềầu cốá  thềổ  tháà nh Pháôạ t thíà khốô ng
thềổ  náà ố, ngướà i tá táô m tíánh cáố tháốp kháá c nháu, sưá c chiạu
đưạ ng lớá n nhốả  cuũ ng kháá c nháu. Xáũ  hốôạ i nháôn lốáạ i nháố t điạnh
sềũ  tốầ n táạ i, víà nốá  láà  thềổ  hiềôạn cuả á táầ ng Phááp tháố p nháố t cuả á
Đáạ i Phááp tưà  trềôn xuốố ng dướá i, sềũ  khốô ng tháà nh giốố ng như
thiềôn quốố c đướạ c.

Đệ tử: Người luyện công nếu gãy xương?
Sư phuạ : Cốá  ngướà i cuũ ng luyềôạn cốô ng, bá ngáày đáá nh cáá

hái ngáày phới lướá i, cuũ ng khốô ng luyềôạn thướà ng xuyềôn, cuũ ng
khốô ng chiềổu thềố tiềôu chuáổ n táô m tíánh máà  yềôu cáầ u báả n
tháô n, [váôạ y] chư viạ cuũ ng khốô ng láà  đềôạ  tưả  tu luyềôạn Phááp Luáô n
Đáạ i Phááp, chư viạ chuyềôạn gíà cuũ ng cốá  thềổ  xáảy rá. ÔẦ , tớá i luá c
đốá  chư viạ  nốá i  đềôạ  tưả  luyềôạn  Phááp  Luáô n  Đáạ i  Phááp  biạ  gáũy
xướng rốầ i. Tốô i nốá i vớá i chư viạ ráằ ng nềốu cháô n tu thíà thốô ng

1 tịnh thổ: (i) miền đất thanh tịnh, ngụ ý đạo đức thế gian rất tốt, 
lòng người thanh tịnh; (ii) Tịnh Độ, thế giới thiên quốc mà Phật 
giáo nói đến. Theo thiển ý của dịch giả, Sư phụ trả lời cũng là 
theo hai nghĩa của từ này.
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thướà ng sềũ  khốô ng xáảy  rá  chuyềôạn  gáũy  xướng.  Cốá  trướà ng
hớạ p cáá  biềôạ t nềốu đớà i trướá c nớạ  chuả ng nghiềôạp áốy, thíà  cuũ ng
ráố t khốá  nốá i, chố nềôn pháả i chuá  yá. Phuạ  đáạ ố viềôn khốô ng nềôn
thuá c ềáp hốạ c viềôn mớá i luyềôạn cốô ng, hềẫ  thuá c ềáp thíà sềũ  xuáố t
hiềôạn váố n đềầ , đốá  khốô ng pháả i láà  cáá ch láà m cuả á tốô i. Đáạ i Phááp
cuũ ng giáả ng cáả i  biềốn  cuả á  tưạ  táô m,  thuá c  ềáp  cháẳ ng pháả i  láà
cướũ ng chềố  sáố? Nháố t điạnh pháả i đáăạ c biềôạ t chuá  yá  váố n đềầ  náày.

Đệ tử: Từ sau khi con giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp
cho vài người bạn mới, con cảm thấy tâm tính và trạng
thái thân thể của mình xấu đi, có phải là [do] đã nói với
người khác không?

Sư phuạ : Đáôy háẳ n láà  cáả m giáá c cuả á báả n tháô n chư viạ thốô i.
Cốá  ngướà i hốạ  muốố n hốạ c, chư viạ hềẫ  nốá i láà  hốạ  đáũ  muốố n hốạ c,
chư viạ sềũ  khốô ng cốá  cáả m giáá c tráạ ng tháá i náà ố láà  kềám đi háy
khốô ng kềám đi; [cốà n] kiá láà  tráạ ng tháá i đáng tiạnh hốá á tháô n
thềổ , láà  biềổu hiềôạn tiềôu nghiềôạp.

Đệ tử: Con là thầy giáo trung học rất muốn dạy Pháp
Luân Đại Pháp cho học sinh của con, không biết có đúng
không?

Sư phuạ : Đướng nhiềôn láà  đuá ng. [Ngướà i] khốô ng lyá  giáả i
đướạ c cáố như váôạ y, thíà  váẫ n cốá  thềổ  rềàn luyềôạn tháô n thềổ . Cốá
thềổ  tháôạ t sưạ  lyá  giáả i Pháá p náày, đềầu láà m ngướà i tốố t, nháô n táô m
hướá ng Thiềôạn, tốô i nốá i đốá  cháẳ ng pháả i đáạ i háả ố sưạ  sáố? Nềốu
hốạ  muốố n tu luyềôạn lềôn cáố táầ ng, thíà tốô i nốá i ráằ ng chư viạ đáũ
tíách đáạ i cốô ng đưá c.

Đệ tử: Khi chuyển nhà không cẩn thận lau hỏng ảnh
của Thầy?

Sư phuạ : Láà  vốô  yá, khốô ng ái tráá ch chư viạ cáả .
Đệ  tử:  Nếu  người  sống  quanh  chúng  con  hỏi  con

những thứ liên quan tới luyện công, thì có thể nói cho mọi
người biết và dạy họ luyện không?
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Sư phuạ :  Mốạ i  ngướà i  cốá  nguyềôạn  vốạ ng muốố n hốạ c như
thềố , váôạ y chư viạ cưá  dáạy thốô i. Ngướà i tá chuả  đốôạ ng hốả i chư viạ
cốà n khốô ng dáạy sáố, hốầ ng dướng Phááp máà .

Đệ tử: Vì sao con nói về Pháp Luân Đại Pháp xong thì
từ vô cùng thành tâm lại trở nên có chút hoài nghi về công
lý của Pháp Luân Đại Pháp?

Sư  phuạ :  Điềầu  náày  cốá  nguyềôn  nháô n  nhiềầu  phướng
diềôạn. Ngốôạ  tíánh cuả á chư viạ, nghiềôạp lưạ c tư tướả ng cuả á chư viạ,
báả n tháô n lyá  giáả i khốô ng sáô u, khi chư viạ nốá i vớá i ngướà i kháá c
ngướà i kháá c khốô ng tin. Bớả i  víà  chư viạ  cuũ ng vưà á mớá i hốạ c,
cán  nhiềẫu  đốố i  vớá i  chư  viạ  cốá  thềổ  cuũ ng  cốá  quán  hềôạ  vềầ
phướng diềôạn náày. Thốô ng thướà ng cán nhiềẫu tưà  bềôn ngốáà i
ráố t  nhốả ,  đềầu láà  nghiềôạp  lưạ c  tư tướả ng cuả á chư viạ  váà  báả n
tháô n chư viạ lyá  giáả i Đáạ i Phááp khốô ng sáô u táạ ố tháà nh. Thềôm
váà ố sưạ  khốô ng tin tướả ng cuả á ngướà i kháá c, cốá  thềổ  sềũ  khiềốn
chư viạ náảy sinh cáá ch nghíũ đốá .

Đệ tử: Mùa đông luyện xong Thần Thông Gia Trì Pháp
bỏ chân xuống cảm thấy thân thể rất lạnh, hiện tượng này
có bình thường không?

Sư phuạ : Khi luyềôạn cốô ng thớà i kyà  đáầ u sềũ  khốô ng láôạ p tưá c
đáạ t tớá i cáả nh giớá i ráố t cáố. Ngốầ i ớả  đốá  tháô n thềổ  ráố t dềẫ  chiạu,
áô m áố m, thớà i  kyà  đáầ u sềũ  khốô ng như váôạ y.  Trống giái đốáạ n
đáầ u luyềôạn cốô ng, tháô n thềổ  chư viạ láà  cốá  nghiềôạp lưạ c, thưá  náày
láà  thưá  đền,  láà  cốá  tíánh  láạ nh.  Luyềôạn  cốô ng  chíánh  láà  tiềôu
nghiềôạp, cáả m tháốy cốá  chuá t máá t, láạ nh, cốá  tốầ n táạ i hiềôạn tướạ ng
náày.  Thềôm nưũ á láà  muà á đốô ng,  tháô n thềổ  chư viạ  sềũ  khốô ng
tháôạ t nhánh chốá ng láôạ p tưá c cáả i biềốn, đốá  láà  khốô ng thềổ , vềầ  sáu
thíà sềũ  ốổ n.

Đệ tử: Trước kia bản thân không giữ vững tâm tính
hiện nay bắt đầu tu thì có còn kịp không?
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Sư phuạ :  Hiềôạn giớà  cháẳ ng pháả i  cốá  ráố t  nhiềầu hốạ c viềôn
mớá i đềầu mớá i báắ t đáầ u tu sáố. Nhưng máà , xáá c thưạ c láà  pháả i
nhánh lềôn, đáăạ c biềôạ t láà  nhưũ ng ngướà i lớá n tuốổ i.

Đệ  tử:  Khi  thấy  người  khác  khó  khăn  mà  giúp  đỡ
người ta thì nghiệp lực của bản thân sẽ chuyển hóa thành
đức hay sẽ lấy đức của người khác?

Sư phuạ : Chư viạ tháốy ngướà i kháá c khốá  kháăn thíà giuá p đớũ
ngướà i  tá,  háà nh Thiềôạn,  láà m viềôạ c  tốố t  máà .  Khi chư viạ  giuá p
ngướà i tá láà m viềôạ c tốố t, nềốu viềôạ c áốy ráố t khốá , chư viạ sềũ  chiạu
khốổ ,  thíà  nghiềôạp  lưạ c  cuả á  tưạ  tháô n chư viạ  sềũ  đướạ c chuyềổn
hốá á.  Thốô ng  thướà ng  chuả  đốôạ ng  giuá p  đớũ  ngướà i  tá  láà  tưạ
nguyềôạn thíà sềũ  khốô ng chuyềổn hốá á đưá c. Viềôạ c áốy cốá  mốôạ t giáá
triạ nháố t điạnh, thíà láạ i láà  mốôạ t chuyềôạn kháá c. Ngốáà i rá thướà ng
háy cốá  náạ n cuũ ng cốá  thềổ  láà  đáng tráả  nghiềôạp, hốáăạ c cốá  quán
hềôạ  nháô n duyềôn gíà  đốá ; ngướà i tu luyềôạn duạ ng táô m váà ố viềôạ c
náày  thíà  sềũ  láà m chuyềôạn  xáố u,  víà  chư viạ  nhíàn  khốô ng  tháốy
quán hềôạ  nháô n duyềôn trống đốá , chố nềôn chuá ng tốô i mớá i báả ố
ngướà i  luyềôạn  cốô ng  pháả i  thuả  đưá c,  vốô  vi.  Điềầu  chuá ng  tốô i
giáả ng  cốà n  cốá  mốôạ t  táầ ng  yá  nghíũá  như  thềố  náày:  Ngướà i
thướà ng  ngướà i  tá  giáả ng  tíách  đưá c,  tíách  đưá c,  đốá  láà  ngướà i
thướà ng láà m viềôạ c  cuả á  ngướà i  thướà ng,  hốạ  láà  dố Pháá p cuả á
táầ ng ngướà i thướà ng ướá c thuá c. Cốà n chư viạ láà  dố Phááp cuả á
táầ ng tu luyềôạn ướá c thuá c, cháốp trướá c váà ố nhưũ ng viềôạ c náày láà
khốô ng đuá ng đáô u.

Đệ tử: Nếu chân tu Pháp Luân Đại Pháp thì Thầy có
an bài ma nạn đến tu thành đắc chính quả không?

Sư phuạ : Đuá ng váôạ y. Ngướà i trống quáá  tríành tu luyềôạn đềầu
pháả i cốá  náạn, hớn nưũ á náạ n láà  dố nghiềôạp báả n tháô n táạ ố rá, tưà
trống náạ n máà  đềầ  cáố táô m tíánh báả n tháô n chư viạ. Chư viạ sềũ
gáăạ p  cáá c lốáạ i  chuyềôạn phiềần phưá c,  chư viạ  đốố i  đáũ i  rá sáố?
Chư viạ  thềổ  hiềôạn rá chư viạ  láà  ngướà i luyềôạn cốô ng thềố  náà ố?
Khốô ng số đố vớá i ngướà i kháá c; chố nềôn trống tốáà n bốôạ  quáá
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tríành tu luyềôạn đềầu sềũ  gáăạ p cáá c váố n đềầ  như thềố , mốôạ t máạ ch
đềốn khi chư viạ viềôn máũ n. Hớn nưũ á máũ i chố tớá i viềôn máũ n
mớá i thốô i, đềầu thềổ  hiềôạn rá váố n đềầ  chư viạ cốá  thềổ  kiềôn điạnh
đốố i  vớá i  Phááp  háy khốô ng,  sềũ  xuáố t  hiềôạn  kháả ố  nghiềôạm vềầ
phướng diềôạn náày; vềầ  cáă n báả n đốố i vớá i Pháá p máà  chư viạ cốà n
khốô ng tin tướả ng, thíà khốả i cáầ n báà n cáá i kháá c nưũ á.

Đệ tử: Đối với những người có căn cơ vừa và thấp mà
nói, so sánh ra thì thế giới Cực Lạc và thế giới Pháp Luân
thì cái nào dễ tu luyện hơn? [Theo] Đại Đạo ở giữa của vũ
trụ tu được nhanh, hay theo biên duyên tu được nhanh?

Sư phuạ : Khốô ng thềổ  số sáá nh tu luyềôạn Đáạ i Phááp vớá i cáá i
kháá c. Trống quáá  tríành tu luyềôạn, duà  chố chư viạ tu như thềố
náà ố thíà  đềầu yềôu cáầ u như nháu, tiềôu chuáổn yềôu cáầ u như
nháu. Tu đướạ c cáố báố nhiềôu chư viạ  đáắ c đướạ c táầ ng thưá
cáố báốy nhiềôu, điềầu đốá  trống tốô n giáá ố gốạ i láà  quáả  viạ,  đáắ c
đướạ c quáả  viạ cáố báố nhiềôu.

Đệ tử: Quảng Châu có rất nhiều người thờ Quan Công
thì có thể dùng ảnh của Ngài khai quang cho Quan Công
không?

Sư phuạ : Quán Cốô ng, trống liạch sưả  Pháôạ t giáá ố gốạ i đốá  láà
Bốầ  táá t Giáà  Lám, nhưng láà  dố ngướà i báá i láạy rá. Váôạ y víà sáố
Đáạ ố giá cuũ ng thớà  Quán Cốô ng? Đốá  láà  phốá  nguyềôn tháầ n cuả á
ốô ng áốy tu tháà nh. Cốà n cốá  nhưũ ng ngướà i  láà m áă n cuũ ng thớà
Quán Cốô ng, cối đốá  láà  Tháầ n Táà i, trềôn đốá  tốáà n láà  ngướà i báá i
láạy rá, hốáăạ c láà  đốôạ ng váôạ t phuạ  thềổ . Chư viạ duà ng Phááp tháô n
cuả á tốô i  khái quáng đềổ  láà m gíà? Pháôạ t  láạ i  khốô ng quáả n viềôạ c
chư viạ pháá t táà i. Cốá  thềổ  láà  khi chư viạ gáăạ p náạ n thíà Pháôạ t, Bốầ
Táá t sềũ  giuá p chư viạ, cốà n pháả i láà  giuá p đớũ  ngướà i cốá  cáă n cớ tốố t
kiá, hốáăạ c láà  ngướà i tu luyềôạn. Tháôạ t sưạ  cưá u vớá t chư viạ thốáá t
khốả i bềổ  khốổ  ngướà i thướà ng náày, chưá  khốô ng pháả i chố chư
viạ pháá t táà i. Mốôạ t ngướà i bềôạnh gíà cuũ ng khốô ng cốá , náạn gíà cuũ ng
khốô ng cốá , thốáả i máá i dềẫ  chiạu, sốố ng cốà n dềẫ  chiạu hớn cáả  tháầ n
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tiềôn, thíà báả ố chư viạ tu luyềôạn chư viạ cuũ ng khốô ng láà m; cốà n
pháả i chiạu khốổ . Lềôn thềố  giớá i Cưạ c Láạ c gíà chưá ? Ngáy láôạ p tưá c
đáôy cuũ ng đuả  cưạ c láạ c1 rốầ i; náà ố cốá  chuyềôạn như váôạ y. Ngướà i tá
đớà i  náày quá đớà i  kháá c nghiềôạp  táạ ố rá khốô ng tráả  cốá  đướạ c
khốô ng? Muốố n tráả  nghiềôạp  sáố cốá  thềổ  sốố ng dềẫ  chiạu đướạ c
chưá ? Kyà  thưạ c nhưũ ng thưá  chư viạ báá i láạy rá áốy cuũ ng váôạ y, háy
nhưũ ng thưá  phuạ  thềổ  kiá cuũ ng váôạ y, nhưũ ng thưá  lốáạ n báá t nháá ố
áốy, nốá  khốô ng hềầ  giuá p chư viạ  mốôạ t  cáá ch vốô  điềầu kiềôạn.  Nốá
muốố n láốy đi, láốy đi tưà  trềôn tháô n thềổ  chư viạ, chố nềôn chư viạ
đưà ng nhíàn váà ố pháá t táà i đốá  láạ i khốô ng pháả i láà  chuyềôạn tốố t.
Đướng nhiềôn ngướà i tá cốá  tiềần táà i háy khốô ng nốá  cốá  nguyềôn
nháô n phưá c táạ p, khốô ng pháả i cáầ u láà  đướạ c, láà  báả n tháô n míành
máng đềốn tưà  đớà i trướá c.

Đệ tử: Thước đo giữa tình thân, tình yêu, tình bạn và
yêu thương sinh ra từ tâm từ bi thì nên đo lường như thế
nào?

Sư phuạ : Hiềôạn táạ i chư viạ cốà n chưá thềổ  nghiềôạm rá cốn
ngướà i khốô ng cốá  ‘tíành’ láà  tư viạ gíà, nềôn cuũ ng khốô ng biềố t ‘tưà
bi’ láà  gíà. Tưà  bi máà  chư viạ báôy giớà  tướả ng tướạ ng váẫ n láà  xuáố t
pháá t tưà  tíành, dố đốá  chư viạ thềổ  nghiềôạm khốô ng đướạ c. Náà ố láà
táô m táôạ t đốố , táô m hốán hyả, táô m tránh đáố u, táô m khốô ng phuạ c
náà ố  đốá ,  táô m sớạ  háũ i  cuả á  cốn ngướà i,  duà  sáố cuũ ng láà  cáá c
chuả ng duạ c vốạ ng, cháố p trướá c váà ố cáá c lốáạ i cáá c thưá  thíà đềầu
cáầ n bốả  đi. Thíách háy khốô ng thíách, láà m viềôạ c gíà đốá , yềôu thíách
váà  khốô ng yềôu thíách, muốố n áă n gíà  khốô ng muốố n áăn gíà,  cáố
hưá ng thềố  náà ố thềố  náà ố, khốô ng cáố hưá ng thềố  náà ố thềố  náà ố,
hềố t tháảy đềầu báắ t nguốầ n tưà  cáá i tíành náày. Cốn ngướà i chíánh
víà cáá i tíành náày máà  sốố ng. Váôạ y hốả i sinh mềôạnh cáố cáốp sốố ng
máà  khốô ng cốá  tíành thíà sáố? Ắi ái cuũ ng máăạ t máày láạnh cưá ng
vớá i nháu ư, khốô ng pháả i thềố  đáô u. Ngướà i tá máà  tốố ng khưá  cáá i
tíành náày, thíà  táô m tưà  bi hiềổn hiềôạn rá. Cốà n Đáạ i Giáá c Giáả  víà

1 cực lạc: sung sướng.
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sáố cốá  thềổ  đốôạ  nháôn? Bớả i  víà  hốạ  cốá  tưà  bi,  hốạ  thướng xốá t
chuá ng sinh.

Đệ tử:  Để [rèn]  luyện xếp  bằng [nên]  khi  ngủ nằm
ngửa mà xếp bằng?

Sư phuạ : Điềầu náày thíà ngướạ c láạ i chuá ng tốô i khốô ng pháả n
đốố i.  [Như nốá i] tốô i  ềáp ềáp cháô n,  hốáăạ c  míành chốạ n phướng
phááp  gíà  đốá  luyềôạn  cháô n;  nhưng  chuá ng  tốô i  khốô ng  chuả
trướng  mốạ i  ngướà i  đềầu  láà m  váôạ y.  Ngốáà i  rá  [cốá ]  nhưũ ng
ngướà i  máắ c  nớạ  nghiềôạp  lưạ c  vềầ  phướng diềôạn  náày,  cốà n  cốá
ngướà i tu lềôn ráố t cháôạ m, máũ i cuũ ng khốô ng đềầ  cáố đướạ c, ngốôạ
tíánh cuũ ng khốô ng lềôn đướạ c, hốạ  chíả luyềôạn đốôạ ng táá c. Chíánh láà
nhưũ ng ngướà i náày nềốu tháôạ t sưạ  duà ng thưá  gíà đốá  đềổ  ềáp, hốáăạ c
chốạ n biềôạn  phááp cướũ ng chềố  náà ố đốá ,  “páă ng” mốôạ t  cáá i  gáũy
xướng. Điềầu đốá  cốà n táạ ố tháà nh tốổ n tháố t ráố t lớá n chố chuá ng
tá,  ngướà i  kháá c sềũ  nốá i  láà  dố luyềôạn  Phááp Luáô n Đáạ i  Phááp.
Chố nềôn chuá ng tá khốô ng thềổ  nghíàn ngướà i  như mốôạ t  yềôu
cáầ u mốạ i  ngướà i  láà m như váôạ y,  víà  cáá c lốáạ i  tíành huốố ng cuả á
mốẫ i ngướà i ráố t phưá c táạ p.

Đệ tử: Đôi khi nằm mơ sẽ trở thành hiện thực điều đó
có phải…?

Sư phuạ : Đềôm náằ m mớ mốôạ t giáố c, hốô m sáu ráố t láà  giốố ng,
hốáăạ c váà i ngáày sáu, chuyềôạn áốy quáả  tháôạ t xuáố t hiềôạn. Hốáăạ c khi
chuá ng tá láà m viềôạ c gíà đốá , cáả m tháốy hềôạ t như trướá c kiá míành
tưà ng láà m viềôạ c náày, trống kyá  ưá c láạ i chưá tưà ng láà m, nhưng
láạ i  cáả m tháốy míành mốôạ t  luá c náà ố đốá  đáũ  láà m viềôạ c náày;  ráố t
nhiềầu ngướà i  đềầu cốá  cáả m giáá c náày.  Trống đớà i  trướá c cuả á
chư viạ,  hốáăạ c  ráố t  láô u trướá c kiá chư viạ  tưà ng láà m viềôạ c đốá ,
cuũ ng cốá  thềổ  láà  chư viạ tưà ng tiềốn nháôạ p trướá c váà ố viềôạ c sềũ  xáảy
rá vớá i chư viạ. Nhíàn tháốy đướạ c chíánh láà  nguyềôn nháô n như
váôạ y.
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Đệ tử: Đôi khi Chân và Nhẫn xung đột, nếu biết rõ có
người nói dối thì dựa vào Chân mà chỉ ra hay là Nhẫn?

Sư phuạ : Váẫ n láà  cáô u tốô i nốá i đốá , láà m ngướà i luyềôạn cốô ng
thuả  đưá c chưá  khốô ng máố t đưá c. Ngướà i thướà ng báôy giớà  đềầu
thềố  cáả  rốầ i, biềốn tháà nh hềẫ  mớả  miềôạng láà  nốá i dốố i, đáôy láà  viềôạ c
ngướà i thướà ng chư viạ quáả n khốô ng nốổ i. Chư viạ chíả  rá chố
hốạ  nốá i tớá i chốẫ  đáu cuả á hốạ , hốạ  tháôạ t sưạ  sềũ  háôạ n chư viạ, háôạ n
chư viạ tớá i nghiềốn ráă ng nghiềốn lớạ i. Dố đốá  chuá ng tá láà m sáố
tu luyềôạn tốố t báả n tháô n míành đốá  mớá i láà  sốố  mốôạ t.  Quáả  thưạ c
gáăạ p pháả i  ngướà i  cưạ c xáố u viềôạ c  cưạ c xáố u,  váố n đềầ  lớá n máng
tíánh nguyềôn táắ c, [như] giềố t ngướà i phốá ng hốả á máà  chư viạ
máăạ c kềôạ , thíà tốô i nốá i chư viạ táô m tíánh báố t háả ố. Chíánh láà  xềm
chư viạ đốố i đáũ i vớá i nhưũ ng váố n đềầ  náày thềố  náà ố.

Đệ tử: Học viên Pháp Luân Đại Pháp có thể học cạo
gió?

Sư phuạ : Tu luyềôạn Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p chư viạ láà m thưá
náày  láà m gíà?  Báả n tháô n chư viạ  cáạ ố  háy láà  cáạ ố chố ngướà i
kháá c? Tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, đốá  láà  vu thuáôạ t, trướá c kiá ớả
Đốô ng Báắ c chuá ng tá [chíả khi] cốá  ‘khiềôu đáạ i tháầ n’ mớá i láà m
cáá i đốá . Khiềôu đáạ i tháầ n, điềôn điềôn rốầ  rốầ , khiềôu đáạ i tháầ n láà
phuạ  thềổ , háắ n mớá i láà m cáá i viềôạ c đốá .

Đệ tử: Người luyện võ thuật đồng thời tu luyện Pháp
Luân Đại Pháp thì có bị ảnh hưởng phá hoại không?

Sư phuạ : Khốô ng, vốũ  thuáôạ t thuáầ n tuá y thíà khốô ng. Nhưng
nốôạ t sốố  vốũ  thuáôạ t Đáạ ố giá láà  máng thềố nhưũ ng thưá  nốôạ i tu,
nềôn sềũ  cán nhiềẫu. Víá duạ  nhưũ ng lốáạ i như Tháá i Cưạ c Quyềần,
Híành YÝ, Báá t Quáá i thíà khốô ng đướạ c luyềôạn, chư viạ luyềôạn thíà sềũ
láẫ n váà ố. Nốá  thuốôạ c vềầ  khíá cốô ng, như váôạ y bốôạ  nhưũ ng thưá  tốô i
cáà i  chố chư viạ  sềũ  biạ  lốáạ n.  Đướng nhiềôn tốô i  cuũ ng khốô ng
pháả i láà  báả ố chư viạ cưá  pháả i luyềôạn Phááp Luáô n Đáạ i Phááp, chư
viạ cáả m tháốy Tháá i Cưạ c tốố t, Híành YÝ, Báá t Quáá i tốố t thíà chư viạ
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cưá  luyềôạn. Nhưng tốô i chíả láà  nốá i chố chư viạ cáá i Lyá  náày, ráằ ng
luyềôạn cốô ng, tu luyềôạn láà  váố n đềầ  nghiềôm tuá c,  pháả i chuyềôn
nháố t.

Đệ tử: Con khi luyện công có lúc vô ý thức mà nhìn
thấy bên cạnh thân thể của mình có một bóng ảnh giống
mình đang luyện công?

Sư phuạ : Phốá  nguyềôn tháầ n thốô ng thướà ng khốô ng đềổ  nốá
rớà i  tháô n thềổ  tu luyềôạn,  đềầu  láà  cuà ng mốôạ t  chốẫ  vớá i  chư viạ,
cuà ng vớá i  chư viạ  đốầ ng thớà i  tu,  đốầ ng thớà i  luyềôạn.  Đướng
nhiềôn cuũ ng khốô ng pháả i láà  tuyềôạ t đốố i, cốá  thềổ  cốá  tíành huốố ng
cáá  biềôạ t, trống thớà i kyà  điềầu chíảnh tháô n thềổ  chố chư viạ nốá  rá
ngốáà i láà  cốá  thềổ  đốá .

Đệ tử: Vào ngày thứ hai và ngày thứ ba của lớp học
nôn ra một khối giống như sợi gỗ lại giống như thứ vải
vụn, mấy ngày tiếp sau đều nôn ra máu, đều ho ra máu?

Sư phuạ : Đáôy cháẳ ng pháả i háả ố sưạ  sáố. Như tốô i giáảng, cốá
ngướà i miềôạng nốô n trốô n tháá ố; duà  sáố cuũ ng cáầ n tiạnh hốá á nốôạ i
táạ ng tháô n thềổ  chư viạ, thíà chư viạ mớá i cốá  thềổ  cháô n chíánh tu
luyềôạn. Khốô ng tiạnh hốá á, thíà  vớá i tháô n thềổ  dớ báổ n áốy, hốáà n
tốáà n khốô ng thềổ  xuáố t cốô ng. Chố nềôn hiềôạn tướạ ng náày hềố t
sưá c tốố t, cốá  ngướà i đi ngốáà i rá thưá  giốố ng cuạ c máá u, cáả  máá u
láẫ n muả . Tốô i nốá i mốạ i ngướà i náày, chíánh víà cốn ngướà i chuá ng
tá thưá  gíà cuũ ng áă n, chuyềôạn báố t háả ố náà ố cuũ ng láà m, tháô n thềổ
biạ láà m tháà nh ráố t tềôạ . Dáẫ u sáố cuũ ng pháả i đáổy rá tiạnh hốá á đi,
sáu náày  mốạ i  ngướà i  háũy  tu  luyềôạn  chố tốố t.  Cốá  ráố t  nhiềầu
ngướà i  khốô ng tu luyềôạn  sềũ  máắ c  bềôạnh áá c  tíánh.  Sáu khi  tu
luyềôạn khi điềầu chíảnh tháô n thềổ  đềầu đáũ  báà i xuáố t rá rốầ i.

Đệ tử:  Đạt đến tam hoa tụ đỉnh phải  chăng có  thể
thoát khỏi sinh tử?

Sư phuạ : Phááp Luáô n Đáạ i Phááp chuá ng tá khi tu luyềôạn tớá i
táầ ng thưá  tám hốá tuạ  đíảnh, láà  tớá i táầ ng thưá  cáố nháố t cuả á tu
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luyềôạn thềố  gián Pháá p, nhưng váẫ n chưá rá khốả i  tám giớá i.
Váôạ y tu luyềôạn tiềốp vềầ  phíáá trướá c, hốạ  sềũ  tiềốn nháôạ p váà ố tráạ ng
tháá i tiạnh báạ ch thềổ , tháô n thềổ  hốáà n tốáà n đướạ c váôạ t cháố t cáố
náă ng lướạ ng chuyềổn hốá á.  Tớá i  luá c  náày,  thíà  mớá i  bướá c  váà ố
thớà i kyà  quáá  đốôạ  giưũ á thềố  gián Phááp váà  xuáố t thềố  gián Pháá p,
váôạ y thíà  ráố t nhiềầu viềôạ c đềầu sềũ  láà m xống chố chư viạ trống
thớà i kyà  quáá  đốôạ  náày. Đướng nhiềôn khi chư viạ xuáố t khốả i tu
luyềôạn thềố  gián Pháá p, chư viạ mớá i thưạ c sưạ  thốáá t khốả i luáô n
hốầ i sinh tưả  [váà ] xuáố t khốả i tám giớá i.

Đệ tử: Mức độ nhẫn chịu khi đả tọa rất khó nhẫn chịu,
nhẫn tiếp nữa tiếp tục đả tọa thì  đó có phải tâm chấp
trước không?

Sư phuạ : Khốô ng pháả i táô m cháốp trướá c. Khi chư viạ nháẫ n
chiạu láà  nháẫ n chiạu thốố ng khốổ , chư viạ đáng chiạu khốổ , chư viạ
đáng phốá  xuáố t. Đốá  khốô ng pháả i táô m cháố p trướá c, đốá  láà  tiềôu
nghiềôạp. Quáá  khưá  cốá  ngướà i khốô ng hiềổu, hốạ  ớả  đốá  luyềôạn xềốp
báằ ng đáả  tốạ á, cháô n hốạ  hềẫ  khốá  chiạu thíà cháô n hốạ  liềần tháá ố rá,
hốáạ t đốôạ ng hốáạ t đốôạ ng rốầ i láạ i luyềôạn tiềốp; sáu đốá  hềẫ  khốá  chiạu
cháô n hốạ  láạ i tháá ố rá, hốáạ t đốôạ ng hốáạ t đốôạ ng rốầ i láạ i luyềôạn tiềốp.
Hốạ  tướả ng ráằ ng luyềôạn váôạ y tốố t láắ m, kyà  thưạ c khốô ng khớả i táá c
duạ ng náà ố cáả . Cháô n chíánh đáả  tốạ á hềẫ  ngốầ i đốá  xềốp báằ ng khi
ráố t đáu, khi đáu ráố t kiạch liềôạ t, thíà pháá t hiềôạn rá nghiềôạp lưạ c
ráố t lớá n ráố t lớá n đáng tiềôu đi. Tiềôu đi rốầ i [máà ] váôạ t cháố t náày
báố t diềôạ t, nốá  sềũ  chuyềổn hốá á tháà nh váôạ t cháố t máà u tráắ ng. Víà
chư viạ  đáũ  phốá  xuáố t,  đáũ  chiạu khốổ  rốầ i,  nốá  sềũ  chuyềổn hốá á
tháà nh đưá c. Víà thốô ng thướà ng đáả  tốạ á láà  đáu tưà ng tráôạ n, đáu
mốôạ t tráôạ n quáả  đuá ng láà  khốô ng chiạu nốổ i, láá t nưũ á nốá  láạ i đớũ
hớn; rốầ i láá t nưũ á nốá  láạ i báắ t đáầ u đáu. Nốá  váà  tu táô m tíánh láà
[cốá ] liềôn đớá i, chố nềôn nốá  sềũ  láà m náá ố [lốáạ n] táô m. Nhốạ c cáá i
gáô n cốố t, khốổ  cáá i táô m chíá, khi đáả  tốạ á láà m náá ố lốáạ n cáá i táô m
náày  cuả á  chư  viạ,  náá ố  lốáạ n  tớá i  mưá c  khốô ng  chiạu  nốổ i,  chíả
muốố n nháố c xuốố ng, đốá  khốô ng pháả i láà  Nháẫ n.
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Đệ tử: Nghiêm chỉnh tu luyện tâm tính theo yêu cầu
của Ngài, thì đời này nhất định có thể luyện được xuất thế
gian Pháp phải không?

Sư phuạ : Ắi cốá  thềổ  nốá i thềố  vớá i chư viạ? Chư viạ cốá  quyềố t
táô m áốy khốô ng? Náă ng lưạ c nháẫ n chiạu, mưá c đốôạ  nháẫ n náạ i cuả á
chư viạ cáầ n pháả i chíánh chư viạ quyềố t điạnh; sư phuạ  líũnh tiềốn
mốô n, tu háà nh táạ i cáá  nháôn.

Đệ tử:  Ban ngày có thể giữ vững phương diện tâm
tính nào đó, nhưng trong mơ không làm được?

Sư phuạ : Bán ngáày, hềố t sưá c minh báạ ch máà  giưũ  táô m tíánh
đốá  đướng nhiềôn láà  ráố t dềẫ , kháả ố nghiềôạm táô m tíánh cuả á chư
viạ tu đướạ c cháắ c cháắ n khốô ng, giưũ  đướạ c vưũ ng váà ng khốô ng.
Khi chư viạ đáng nguả , hốáăạ c trống điạnh vớá i điạnh lưạ c ráố t sáô u
máà  kháả ố  nghiềôạm chư viạ,  đốá  láà  chuáổ n nháố t,  xềm chư viạ
vưũ ng cháắ c khốô ng. Ắi cuũ ng sềũ  xuáố t  hiềôạn váố n đềầ  náày,  giưũ
khốô ng  vưũ ng  thíà  thuyềố t  minh ráằ ng  váẫ n  chưá cháắ c  cháắ n
láắ m.

Đệ tử: Người có phụ thể tới học Pháp Luân Đại Pháp
thì có phải là phụ thể sẽ bị giết chết?

Sư  phuạ :  Phááp  náày  cuả á  chuá ng  tá  khốô ng  chố  phềáp
nhưũ ng thưá  đốôạ ng váôạ t náày tớá i nghề, nốá  khốô ng dáá m váà ố, váà ố
đáôy thíà  chuá ng tốô i  sềũ  pháả i  xưả  lyá.  Chuá ng tốô i  đềầu  triềôạ t  đềổ
thánh lyá  tháô n thềổ  chố hốạ c viềôn váà ố ngáày thưá  bá.

Đệ tử: Sau khi luyện công nhập tĩnh nhìn thấy một số
động vật lại gần mình hoặc ở một bên quan sát?

Sư phuạ : Chư viạ  khốô ng cáầ n quáả n nốá . Nềốu nốá  tớá i  bềôn
tháô n chư viạ,  thíà  chư viạ  gốạ i  tềôn cuả á Tháầy.  Nốá  láà  hiềốu kyà
muốố n xềm xềm thíà máăạ c kềôạ  nốá . Khốô ng chố phềáp nốá  láạ i gáầ n.

Đệ tử: Khi luyện bài công pháp thứ năm gia trì hình
trụ giữa hai lòng bàn tay có dòng khí rất mạnh?
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Sư phuạ : Giá tríà  láà  giá tríà đốáà n náă ng lướạ ng đốá , tưá c láà
cáá c chuả ng cốô ng náă ng, chuá ng đá sốố  láà  cốô ng náă ng híành cáầ u,
dáạ ng cáầ u. Lốáạ i cốô ng náăng náày láà  nhiềầu nháố t, cốô ng náă ng đốá
háà ng nghíàn háà ng váạ n [lốáạ i] khốô ng hềố t. Lốà ng báà n táy đốố i
nháu như váôạ y láà  giá tríà  [cốô ng náă ng] dáạ ng [híành] truạ ,  đáả
xuáố t rá giốố ng như lásềr, náà ố láà  chướả ng thuả  lốô i. Giưũ á báà n
táy sềũ  cốá  luốầ ng khíá ráố t máạ nh mềũ ; cốá  ngướà i máẫ n cáả m, cốá
ngướà i khốô ng máẫn cáả m.

Đệ tử: ‘Phó ý thức’ mà Ngài nói phải chăng là ‘linh
hồn’ mà bình thường vẫn nói?

Sư phuạ : Khốô ng đướạ c duà ng lốáạ i dánh tưà  quáá  khưá  đốá
máà  đưá váà ố đáôy, tốô i láà  kềố t hớạ p khốá hốạ c nháôn thềổ  hiềôạn
náy váà  khốá hốạ c hiềôạn náy máà  giáả ng nhưũ ng điềầu náày, giáả ng
tớá i mưá c khốô ng thềổ  rốũ  ráà ng hớn. Náà ố láà  bá hốầ n báảy pháá ch,
hốáăạ c thềố  náà ố thềố  náà ố, ráố t chung chung. Luạ c phuả  nguũ  táạ ng
cuả á chư viạ đềầu láà  híành tướạ ng cuả á báả n tháô n chư viạ; tưà ng tềố
báà ố trềôn tháô n thềổ  chư viạ đềầu láà  híành tướạ ng cuả á báả n tháô n
chư viạ; tưà ng vi láạ p cuả á cốô ng cuả á chư viạ đềầu láà  híành tướạ ng
cuả á báả n tháô n cuả á chư viạ. Bá hốầ n báảy pháá ch náà ố đốá  máà  hốạ
nốá i láà  chíả vềầ  thưá  gíà, ráố t chung chung. Hớn nưũ á chư viạ cốá
chuả  nguyềôn tháầ n, phốá  nguyềôn tháầ n cuả á chư viạ.  Điềầu tốô i
vưà á giáảng cuũ ng khốô ng pháả i  láà  mềô  tíán náà ố cáả .  Khốá hốạ c
hiềôạn náy cuả á chuá ng tá đáũ  nháôạ n thưá c đướạ c váố n đềầ  đốá  rốầ i.
Cáắ t  lớá p  chuốôạ t  báạ ch  cốn,  láốy  tềố  báà ố  cuả á  nốá ,  cáắ t  rá  mốôạ t
miềống tềố  báà ố, duà ng náà ố láà  truyềần dáẫ n, sáu khi tiềốp thu
đướạ c tưà  khốáả ng cáá ch xá xốô i  háà ng nghíàn dáăạ m, híành áả nh
cuả á tềố  báà ố hiềổn hiềôạn  rá chíánh láà  híành tướạ ng cuả á chuốôạ t
báạ ch cốn đốá , mốôạ t tềố  báà ố. Đốá  khốô ng pháả i láà  tốô i giáả ng huyềần
hốáăạ c gíà, hiềôạn náy khốá hốạ c kyũ  thuáôạ t pháá t triềổn tớá i ngáày
náy cốá  ráố t nhiềầu thưá  chư viạ chố ráằ ng láà  mềô  tíán, thíà  hiềôạn
náy đềầu đáũ  đướạ c chưá ng thưạ c láà  khốá hốạ c. Khốá hốạ c chưá
pháá t triềổn tớá i  bướá c đốá  hốáăạ c láà  thưá  chuá ng tá nháôạ n thưá c
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đướạ c rốầ i  nhưng chưá đướạ c phốổ  cáôạ p  rá,  thíà  khốô ng nháố t
điạnh láà  chuá ng khốô ng tốầ n táạ i.

Đệ  tử:  Khi  Ngài  giảng  bài  thấy  phía  trước  có  một
mảng hoa cúc màu vàng là đại biểu ý tứ gì?

Sư  phuạ :  Điềầu  chư  viạ  nhíàn  tháốy  láà  tưà ng  đốáà n  tưà ng
đốáà n áánh sáá ng máà u váà ng, chưá  khốô ng pháả i hốá cuá c. Bềôn
trống áá nh sáá ng máà u váà ng đốá  cốá  sưạ  áả ố diềôạu, hốạ c viềôn náày
cuả á chuá ng tá cáă n cớ ráố t kháá .

Đệ tử: Con là một người công tác khoa học kỹ thuật từ
nghìn dặm hữu duyên tới đây nghe Ngài truyền thụ Pháp
Luân Đại Pháp, trong mấy lần nghe giảng con đều nhìn
thấy Pháp thân của Ngài, trong tâm thật cao hứng, nhưng
thoáng cái lại không còn nữa, có phải là kết quả của tâm
hoan hỷ?

Sư  phuạ :  Khốô ng  pháả i.  Ráố t  nhiềầu  ngướà i  luá c  mớ  mớ
máà ng máà ng vốô  tíành tháốy mốôạ t  sốố  cáảnh tướạ ng, víà  sáố láạ i
khốô ng nhíàn tháốy nưũ á? Víà  khi chư viạ nhíàn tháốy, tư tướả ng
chư viạ  hềẫ  yá  thưá c đướạ c láà  tốô i  tháốy rốầ i, tốô i  muốố n nhíàn kyũ
mốôạ t chuá t, liềần biềốn máố t. Hềẫ  chư viạ muốố n nhíàn kyũ  thíà chíánh
láà  đáũ  đốôạ ng tớá i cốn máắ t, víà chư viạ quền duà ng máắ t [thiạt náày]
nhíàn cáá c thưá . Khi chư viạ duà ng thiềôn muạ c nhíàn cáá c thưá  mốôạ t
cáá ch vốô  yá  thưá c thíà mớả  máắ t háy nháắ m máắ t cuũ ng như nháu.
Cốá  ngướà i  quền nháắ m máắ t máà  nhíàn,  cốá  ngướà i  quền mớả
máắ t máà  nhíàn, chố nềôn chư viạ muốố n nhíàn kyũ  mốôạ t chuá t thíà
cốn máắ t đáũ  đốôạ ng rốầ i. Chư viạ hềẫ  đốôạ ng cốn máắ t thíà láạ i cháạy
thềố dáôy  tháầ n kinh chưá  khốô ng cháạy  thềố đướà ng thốô ng
đáạ ố náày, chố nềôn chư viạ láạ i khốô ng nhíàn tháốy, nghíũá láà  hiềôạn
náy chư viạ váẫ n chưá biềố t duà ng.

Đệ tử: Người khác nhau phải chăng chỉ có thể tu tới
tầng thứ khác nhau?
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Sư phuạ : Đướng nhiềôn điềầu náày cuũ ng khốô ng tuyềôạ t đốố i.
Tốô i nốá i vớá i mốạ i ngướà i rốầ i, hốạ  cốá  váố n đềầ  Nháẫ n, đốá  khốô ng
pháả i điềầu tuyềôạ t đốố i.

Đệ tử: Có thể đăng, tuyên truyền Pháp Luân Đại Pháp
của Thầy trên tạp chí hải ngoại không?

Sư phuạ : Hốầ ng dướng Phááp Luáô n Đáạ i Pháá p, máốy náă m
náy tốô i khốô ng cốá  chuả  đốôạ ng láà m viềôạ c như váôạ y, nhưng đềầu
láà  hốạ c viềôn chuả  đốôạ ng láà m. Chuá ng tá ngáy cáả  ngướà i viềố t báà i
dướà ng như cuũ ng ráố t íát, trềôn báá ố chíá cuũ ng ráố t íát đáă ng. Lớá p
hốạ c cuả á chuá ng tá tốổ  chưá c lớá n ngáầ n náày, đềầu láà  mốạ i ngướà i
đáũ  tưạ  tháô n thốạ  íách, cáả m tháốy Phááp Luáôn Đáạ i Pháá p tốố t thíà
mớá i tớá i. Hốô m náy thám giá mốôạ t ngướà i, láầ n sáu thíà láà  mốôạ t
ngướà i  nháà ,  tiềốp  láầ n  sáu nưũ á  thíà  ngáy cáả  hốạ  háàng  tháô n
thíách cuũ ng dáẫ n tớá i, đềầu láà  như váôạ y máà  báắ t đáầ u đốô ng lềôn.
Báả n tháô n mốạ i ngướà i cáả m tháốy tốố t, tốô i nốá i ráằ ng điềầu đốá  cốá
sưá c thuyềố t phuạ c máạ nh nháố t, cốà n tốố t hớn cáả  tuyềôn truyềần
kiá. Đướng nhiềôn tuyềôn truyềần cuũ ng láà  áắ t khốô ng thềổ  thiềốu,
trướá c  kiá  cốá  ráố t  íát  ngướà i  giuá p  chuá ng  tá  láà m  viềôạ c  náày.
Đướng nhiềôn chuả  đốôạ ng láà m cuũ ng láà  hốạ c viềôn cuả á chuá ng tá
tưạ  míành láà m, cốá  thềổ  láà m.

Đệ tử: Nếu trong nhà con nuôi chó thì  có thể luyện
công trong nhà không?

Sư phuạ : Nhưũ ng thưá  náày, ráố t dềẫ  đáắ c linh khíá. Đáắ c đướạ c
linh khíá thíà chuá ng sềũ  háạ i ngướà i. Pháôạ t giáá ố quáá  khưá  cốá  cáô u,
gốạ i láà  ‘báố t sáá t báố t dướũ ng’. Chuyềôạn náày cuũ ng đưà ng xềm mốôạ t
cáá ch tuyềôạ t đốố i, tưá c láà  chuá ng tá cốá  thềổ  xưả  lyá  nốá  chố tốố t như
thềố  náà ố láà  đướạ c rốầ i.

Đệ tử: Mấy ngày nay dù con đi tới đâu cũng đều cảm
thấy tiếng âm nhạc của Pháp Luân Đại Pháp?

Sư phuạ : Như váôạ y ráố t tốố t, đáôy gốạ i láà  thiềôn nhíũ  thốô ng.
Trềôn trớà i cuũ ng đáng nghề áô m nháạ c luyềôạn cốô ng náày.
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Đệ tử: Không thể vẽ vạch và chú thích vào tập tài liệu
phải không?

Sư  phuạ :  Cốá  nhưũ ng  gíà  tốô i  viềố t  hốáăạ c  láà  tốô i  nốá i,  mốạ i
ngướà i đưà ng váạ ch lềôn. Đáăạ c biềôạ t láà  cuốố n sáá ch «Chuyềổn Pháá p
Luáô n»,  chuá ng tá  cốá  ráố t  nhiềầu ngướà i  đáũ  khái  thiềôn muạ c
nhíàn tháốy, nốá i ráằ ng tốả á rá áá nh váà ng kim, tưà ng chưũ  đềầu láà
Pháá p tháô n cuả á tốô i. Cốn ngướà i láà  cốá  nghiềôạp lưạ c, tháô n thềổ
cuả á nhưũ ng đềôạ  tưả  chưá tu xuáố t thềố  gián Phááp cuũ ng khốô ng
thuáầ n tiạnh, chư viạ váạ ch lềôn mốôạ t nềá t buá t đền thui đốá , bớả i víà
tháô n thềổ  cuả á chư viạ cốà n chưá đáạ t đướạ c tiạnh hốá á cáố đốôạ .
Tưà ng nềá t buá t đềầu láà  híành tướạ ng cuả á báả n tháô n chư viạ, đốầ ng
thớà i cốà n máng thềố nghiềôạp lưạ c.

Đệ tử: Con là một quân nhân, đôi khi trên đường công
tác một hai tuần không thể luyện công, thì có thu hồi lại
Pháp Luân không?

Sư phuạ : Điềầu náày thíà khốô ng. Đốá  láà  víà cốô ng táá c cuả á chư
viạ.  Tu  luyềôạn  náày,  tu  mớá i  láà  thưá  nháố t,  láà  chuả  yềốu  nháố t.
Cháẳ ng háạ n chư viạ láà  ngướà i tu luyềôạn Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p,
cốá  yềôu cáầ u táô m tíánh báả n tháô n mốôạ t cáá ch nghiềôm kháắ c, bíành
thướà ng chuá ng tá láà m ráố t tốố t, bớả i víà cốô ng táá c pháả i đi cốô ng
táá c mốôạ t khốáả ng thớà i gián, Phááp Luáô n cuả á chư viạ, cốô ng cuả á
chư viạ, khốô ng nhưũ ng sềũ  khốô ng yềốu đi máà  cốà n đềầ  cáố lềôn.
Víà sáố? Bớả i víà tốô i đáũ  giáả ng, cốô ng thưạ c sưạ  quyềố t điạnh táầ ng
thưá  cáố tháố p cuả á chư viạ láà  tu máà  rá, chưá  khốô ng pháả i luyềôạn
máà  rá. Chuá ng tá thốô ng quá thuả  pháá p đốôạ ng táá c máà  luyềôạn,
chíả  báố t  quáá  láà  giá cướà ng thưá  hiềôạn  cốá  đốá ,  giá tríà  chuá ng.
Trướá c kiá chuá ng tá cuũ ng cốá  khốô ng íát ngướà i đi cốô ng táá c, hềẫ
đi cốô ng táá c láà  nưả á tháá ng, trớả  vềầ  nhíàn mốôạ t cáá i thíà cốô ng náày
láạ i cốà n táă ng. Nốá i ráằ ng tốô i đi tớá i đáô u cuũ ng láà  mốôạ t ngướà i tốố t,
đềầu duà ng Pháá p náày đềổ  yềôu cáầ u báả n tháô n. Sáu khi trớả  vềầ
luyềôạn cốô ng nhiềầu hớn bốổ  sung láạ i láà  đướạ c.
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Đệ tử: Những người từng tham gia chiến tranh có thể
tu luyện không?

Sư phuạ : Táạ i đáôy cốá  mốôạ t váố n đềầ  thềố  náày, trống tốô n giáá ố
quáá  khưá  giáảng, sáu khi sáá t sinh đáăạ c biềôạ t láà  sáu khi láà m tốổ n
háạ i máạng ngướà i thíà ráố t khốá  tu luyềôạn. Mốôạ t sốố  ngướà i tưà ng
tráả i  quá nhưũ ng niềôn đáạ i  chiềốn tránh, cốà n mốôạ t  sốố  ngướà i
tưà ng rá tiềần tuyềốn, đốố i đáũ i vớá i váố n đềầ  náày như thềố  náà ố?
Tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, điềầu chuá ng tá giáả ng láà  trưà  bốả  táô m
cháố p trướá c cuả á cốn ngướà i, đềầu láà  [dố] ngướà i tá xuáố t pháá t
tưà  nguyềôạn vốạ ng chuả  quán cuả á míành, láà  tưạ  tư, táô m cháố p
trướá c trống xáũ  hốôạ i  ngướà i thướà ng máà  táạ ố tháà nh viềôạ c sáá t
sinh. [Cốà n] như tíành huốố ng chiềốn tránh đềầu thuốôạ c vềầ  biềốn
hốá á cuả á thiềôn tướạ ng, biềốn hốá á cuả á xáũ  hốôạ i máng tớá i. Chư viạ
chíả báố t quáá  láà  mốôạ t pháầ n tưả  trống váôạ n đốôạ ng biềốn hốá á cuả á
thiềôn tướạ ng, biềốn hốá á cuả á xáũ  hốôạ i; nềốu khốô ng cốá  táá c duạ ng
cuả á pháầ n tưả  áốy,  thíà  cuũ ng khốô ng thềổ  cáố u tháà nh lốáạ i  biềốn
hốá á náày cuả á thiềôn tướạ ng. Chố nềôn váố n đềầ  náày mốạ i ngướà i
pháả i pháôn táá ch nốá  rá, đốá  láà  hái chuyềôạn kháá c nháu.

Đệ tử: Nghe nói tiểu thuyết thần thoại «Tây Du Ký» là
một cuốn sách tu luyện?

Sư phuạ : Cuũ ng khốô ng pháả i láà  sáá ch tu luyềôạn náà ố hềố t, nốá
viềố t vềầ  mốôạ t quáá  tríành tu luyềôạn ráố t sinh đốôạ ng. Cáô u chuyềôạn
náày  nốá i  vềầ  chíán  chíán  táá m mưới  mốố t  náạ n,  gáăạ p  pháả i  ráố t
nhiềầu má náạn,  híành tháá i  cuả á  má náạ n láà  kháá c  nháu.  Hốạ
chíánh láà  tu luyềôạn quá má náạ n cáá c lốáạ i híành tháá i, máũ i chố
tớá i luá c cuốố i cuà ng hốạ  chíả thiềốu mốôạ t náạn cuũ ng khốô ng đướạ c,
mốôạ t náạ n đốá  cốà n pháả i bốổ  sung váà ố, chíánh láà  yá  náày.

Đệ tử: Người nam học xếp bằng phải chăng cần phải
xếp chân trái lên trước, chân phải lên sau không?

Sư phuạ : Ngướà i nám đớn báà n cháô n tráá i  ớả  trềôn, cháô n
pháả i ớả  dướá i; ngướà i nưũ  cháô n pháả i ớả  trềôn, cháô n tráá i ớả  dướá i.
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Sống báà n chíánh láà  tưà  máăạ t ngốáà i láốy cháô n ớả  phíáá dướá i xềốp
lềôn trềôn thíà chíánh láà  sống báà n. Víà sáố pháả i láà  cháô n tráá i cuả á
nám ớả  trềôn cháô n pháả i cuả á nưũ  ớả  trềôn? Kềố t áốn cuũ ng váôạ y, bớả i
víà nám thuốôạ c vềầ  thềổ  thuáầ n dướng; nưũ  thuốôạ c vềầ  thềổ  thuáầ n
áô m. Luyềôạn cốô ng pháả i chuá  trốạ ng cáô n báằ ng áô m dướng, ưá c
chềố  thuáầ n áô m hốáăạ c thuáầ n dướng cuả á chư viạ, táă ng cướà ng
áô m  váà  dướng  cuả á  chư  viạ,  khiềốn  áô m  dướng  cáô n  báằ ng.
Cháẳ ng háạ n chư viạ láà  nưũ  cốá  lớạ i chố viềôạ c pháá t huy [pháầ n]
dướng cuả á chư viạ ưá c chềố  [pháần] áô m cuả á chư viạ, nốá  cốá  mốôạ t
táá c duạ ng như váôạ y.

Đệ tử: Nghe băng ghi âm giảng Pháp của Ngài, một
hôm buổi sáng con nằm trên giường không mở mắt thì
nghe thấy có người nói chuyện cạnh giường con, đột nhiên
cảm thấy toàn thân nặng trĩu không thể cử động, tiếp đó
xương hàm của con bị người ta dùng lực đè xuống, tỉnh
dậy thì phát hiện thấy hóa ra miệng vốn ngậm không chặt
tự nhiên lại khép lại được, sau đó người khác nhìn thấy
cũng nói rằng xương hàm đã thấp đi?

Sư phuạ : Đốá  láà  máốy Phááp tháô n đáng điềầu chíảnh tháô n
thềổ  chố chư viạ.

Đệ  tử:  Mỗi  khi  con  đứng  trước  gương  luyện  công,
nhắm mắt thường nhìn thấy bóng của mình trong gương
một cách vô ý thức giống như âm bản của ảnh đen trắng?

Sư phuạ : Thiềôn muạ c khi mớá i khái mớả  thíà nhíàn mốạ i thưá
đềầu láà  đền tráắ ng, nhíàn tráắ ng thíà tháà nh đền, nhíàn đền thíà
tháà nh tráắ ng.

Đệ tử: Luyện tĩnh công xếp bằng khó nhẫn nhưng lại
không muốn bỏ xuống,  nhớ tới  lời  của Thầy có phải là
thêm vào ý niệm không?

Sư phuạ : Đốá  khốô ng pháả i  láà  thềôm yá  niềôạm. Nhớá  láạ i  lớà i
cuả á Tháầy táă ng cướà ng Nháẫ n cuả á chuá ng tá, muốố n kiềôn tríà,
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đốá  khốô ng đướạ c tíánh láà  yá  niềôạm gíà cáả , láà  mốôạ t phướng diềôạn
cuả á tinh táố n.

Đệ tử: Tại điểm luyện công học viên cũ nói rằng trên
thân con có thứ gì đó?

Sư phuạ : Khốô ng đướạ c nghề ngướà i tá nốá i lung tung. Cốá
ráố t nhiềầu hốạ c viềôn sáu khi khái thiềôn muạ c, tưạ  táô m sinh rá
áả ố giáá c, hớn nưũ á hốạ  cốà n khốô ng pháôn rốũ  phuạ  thềổ  váà  híành
tướạ ng  máng thềố  tưà  đớà i  trướá c.  Nhưng híành  tướạ ng  đốá
cuũ ng khốô ng nháố t điạnh láà  chuả  nguyềôn tháầ n cuả á chư viạ, cốà n
cốá  thềổ  láà  híành tướạ ng cuả á phốá  nguyềôn tháầ n, chố nềôn cáăn
báả n hốạ  khốô ng pháôn rốũ  nhưũ ng sưạ  viềôạ c  náày. Khốô ng đướạ c
nghề mốôạ t sốố  hốạ c viềôn nốá i lung tung. Pháô n biềôạ t khốô ng rốũ
máà  nốá i lung tung thíà chíánh láà  lốáạ n Phááp.

Đệ tử: Đôi khi con gặp phải vấn đề khó không thể giải
khai con nhìn vào ảnh của Thầy, lúc này ảnh của Thầy sẽ
lấp lánh rung động, xung quanh Pháp Luân cũng lấp lánh
rung động, mỗi lúc đó con lại chảy nước mắt, tâm trạng
cũng trở nên tốt hơn?

Sư phuạ : Đốá  láà  mốôạ t lốáạ i hiềôạn tướạ ng, đềôạ  tưả  cháô n tu thíà
cáá c lốáạ i hiềôạn tướạ ng đềầu sềũ  gáăạ p. Khíách lềôạ  chư viạ tinh táố n.

Đệ tử: Chúng con có thể dùng tiêu chuẩn Chân-Thiện-
Nhẫn để kiểm tra bất kỳ loại công pháp nào là chính Pháp
hay tà pháp không?

Sư phuạ :  Đướng nhiềôn láà  [váôạ y].  Đáăạ c  tíánh cuả á vuũ  truạ
chíánh láà  Cháô n-Thiềôạn-Nháẫn, khốô ng pháả i thưá  riềông cốá  cuả á
cốô ng [phááp] chuá ng tá. Đáôy chíánh láà  đáăạ c tíánh cuả á vuũ  truạ ,
chuá ng tá chiềổu thềố Cháô n-Thiềôạn-Nháẫn máà  tu. Khốô ng phuà
hớạ p vớá i  đáăạ c  tíánh Cháô n-Thiềôạn-Nháẫ n,  khốô ng phuà  hớạ p vớá i
đáăạ c tíánh cuả á vuũ  truạ , thíà đềầu láà  táà .

Đệ tử: Chỉ có khí cơ, nhưng con phải khắc khổ tu luyện
thời gian bao lâu thì mới có thể hình thành Pháp Luân?
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Sư phuạ : Váôạ y pháả i xềm báả n tháô n chư viạ cốá  thềổ  chiạu khốổ
háy khốô ng thềổ  chiạu khốổ , cốá  háạ  quyềố t táô m tu háy khốô ng.
Nềốu chư viạ  thưạ c sưạ  háạ  quyềố t táô m, quyềố t táô m tu, chư viạ
thưạ c sưạ  đáạ t rốầ i, thưạ c sưạ  biềố t trướá c đáôy míành đáũ  sái rốầ i,
hớn nưũ á cốà n láà m tốố t hớn, thíà tốô i nghíũ ráằ ng khốô ng chưà ng
cốà n cáố p Pháá p Luáôn chố chư viạ, điềầu đốá  đềầu cốá  thềổ . Tưá c láà
nhưũ ng sưạ  viềôạ c náày khốô ng tuyềôạ t đốố i.

Đệ tử: Trên con đường tu luyện đã từng gặp phải rất
nhiều ma nạn, người như vậy thông qua nỗ lực thì đều có
thể tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không?

Sư phuạ : Phááp Luáô n Đáạ i Phááp chíả cáầ n chư viạ muốố n tu
cốá  duyềôn pháôạ n, [thíà] ái cuũ ng cốá  thềổ  đềốn tu. Táạ i đáôy chuá ng
tốô i  nháố n máạ nh [ráằ ng ngướà i] khốô ng muốố n tu, thíà  chư viạ
đưà ng cốố  kềáố hốạ  tớá i, cháẳng háạn ngướà i tá khốô ng tháốy hưá ng
thuá , khốô ng tin chư viạ láạ i cưá  kháăng kháăng nốá i ráằ ng đi thốô i,
kháă ng kháă ng kềáố ngướà i tá váà ố hốạ c, tốô i nốá i như váôạ y khốô ng
đướạ c.

Đệ tử: Phụ thể đã theo con 28 năm, sau khi học Pháp
Luân Đại Pháp tới nay chưa rời khỏi thì làm thế nào? Có
thể tu thành chính quả không?

Sư phuạ : Thềố mốôạ t thớà i gián láô u như váôạ y, chư viạ cuũ ng
khốô ng đuốổ i  nốá  đi.  Muạ c  đíách chư viạ  hốạ c  Phááp Luáô n Đáạ i
Pháá p pháả i cháă ng muốố n đuốổ i nốá  đi? Chíánh láà  đềổ  đuốổ i nốá
máà  tớá i hốạ c Phááp Luáô n Đáạ i Phááp, đáôy láà  hưũ u cáầ u máà  hốạ c.
Pháá p náày truyềần rá láà  đềổ  cốn ngướà i cháô n chíánh tu luyềôạn,
ngáy cáả  điềầu chíảnh tháô n thềổ , trưà  bềôạnh chố chư viạ cuũ ng cốá
muạ c đíách láà  đềổ  chư viạ tu luyềôạn. Chư viạ nốá i tốô i chíánh láà  tớá i
cáầ u triạ  bềôạnh,  [thíà]  chuá ng tốô i  đềầu khốô ng thềổ  láà m nhưũ ng
viềôạ c náày chố chư viạ. Tốô i đáôy khốô ng pháả i láà  giáả ng khíá cốô ng
thốô ng thướà ng, máà  đềầu láà  nhưũ ng thưá  trềôn táầ ng thưá  cáố
hớn. Báả n tháô n háũy thưả  nghíũ  xềm míành đốố i  đáũ i  như thềố
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náà ố, mốôạ t sốố  viềôạ c đềầu láà  váố n đềầ  cuả á báả n tháô n. Đưà ng nốá i láà
28 náă m, máà  2800 náă m cuũ ng chíả láà  viềôạ c trống nhááy máắ t.

Đệ tử: Vì sao lúc bình thường những chuyện về tâm
tính thì có thể Nhẫn, tới khi ngủ nằm mơ thì không Nhẫn
được?

Sư phuạ :  Tưá c  láà  váẫ n chưá vưũ ng cháắ c,  tu luyềôạn  cháôn
chíánh láà  viềôạ c  nghiềôm tuá c  phi thướà ng.  Chư viạ  nốá i  trống
ngướà i thướà ng tốô i vốô  yá  hưũ u yá, duà  sáố cuũ ng láà  tuà y tiềôạn thốô i,
váôạ y thíà chư viạ náằ m mớ sềũ  khốô ng thềổ  vướạ t quán đướạ c.

Đệ  tử:  Chủ  động  quan  tâm  giúp  đỡ  những  đồng
nghiệp, bạn bè xung quanh với vô vi mà Thầy giảng? Có
mâu thuẫn hay không?

Sư phuạ : Váẫ n láà  cáô u nốá i đốá , hiềôạn táạ i báả ố chư viạ buốô ng
bốả  táố t cáả  mốạ i viềôạ c hưũ u vi láà  điềầu khốô ng thềổ . Hiềôạn táạ i chư
viạ cốố  gáắ ng tưạ  míành máà  ngốôạ , tưạ  míành máà  láà m, dáầ n dáầ n ráố t
nhiềầu sưạ  viềôạ c  sềũ  cốá  thềổ  buốô ng bốả  đướạ c  hềố t,  tưà ng chuá t
mốôạ t. Nhưng giuá p đớũ  nhưũ ng ngướà i xung quánh đáắ c Phááp
láạ i láà  chuyềôạn kháá c.

Đệ tử: Chuyển Đại Pháp Luân có ý nghĩa gì?
Sư phuạ : Đốá  chíánh láà  chuyềổn Pháá p Luáô n lớá n. Lớá n tớá i

mưá c đốôạ  náà ố? Duà  sáố Nốá  ráố t láà  lớá n. Nềốu tốô i Chíánh Phááp táạ i
thiềôn thềổ  lớá n ngáầ n náà ố thíà sềũ  chuyềổn Phááp Luáô n lớá n ngáầ n
áốy.

Đệ tử:  ‘Âm dương nhãn’  mà người  ta  vẫn nói  nhìn
thấy quỷ hồn, người đó đã khai thiên mục phải không?

Sư phuạ : Duà  sáố thíà tốô i báả ố mốạ i ngướà i náày, hềẫ  chư viạ
nhíàn tháốy thưá  máà  ngướà i thướà ng nhíàn khốô ng tháốy, thíà  láà
thiềôn  muạ c  cuả á  chư viạ  tháốy.  Đướng nhiềôn  đướà ng thốô ng
chíánh cuả á thiềôn muạ c náày náằ m táạ i đáôy, cốà n cốá  ngướà i bíành
thướà ng ớả  viạ tríá sớn cáăn máà  nhíàn cuũ ng kháá  nhiềầu. Đướng
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nhiềôn cốá  nhưũ ng ngướà i cáá  biềôạ t cuũ ng cốá  thềổ  thốô ng quá cốn
máắ t máà  nhíàn.

Đệ tử: Khi con ngồi đả tọa thân trên ngả về phía sau,
hai chân vênh lên hầu như không thể ngồi vững được?

Sư phuạ : Đáôy chíánh láà  chư viạ  giốố ng như thốô ng máạ ch
máà  tốô i giáả ng, ngáả  vềầ  phíáá sáu chíánh láà  máăạ t trướá c cuả á tháô n
thềổ  chư viạ đáũ  thốô ng tốố t, máăạ t sáu chưá thốô ng tốố t thíà sềũ  cáả m
tháốy tríũu xuốố ng. Đềầu thốô ng tốố t rốầ i thíà tháô n thềổ  sềũ  cáố t lềôn,
sềũ  cốá  cáả m giáá c sáắp báy lềôn.

Đệ tử: Luyện công phải chuyên nhất có một vấn đề con
chưa rõ, người luyện Pháp Luân Đại Pháp có thể bảo trì
một số sở thích sinh hoạt vốn có không?

Sư phuạ : Hiềôạn táạ i chư viạ cốá  thềổ  láà m như váôạ y, nốá i ráằ ng
hốô m náy khiềốn chư viạ ngáy láôạ p tưá c buốô ng bốả  hềố t tháố t tíành
luạ c duạ c, chư viạ cốá  láà m đướạ c khốô ng? Hốáà n tốáà n khốô ng láà m
đướạ c. Bớả i víà cốá  mốôạ t sốố  trống quán niềôạm cuả á chư viạ đềầu đáũ
híành tháà nh tráạ ng tháá i tưạ  nhiềôn rốầ i, chố nềôn chư viạ cuũ ng
khốô ng thềổ  ngốôạ ,  thềổ  nghiềôạm đướạ c cáá i táô m tháá i khốô ng tốố t
đốá  cuả á míành; nghíũá láà  nốá i mốạ i ngướà i trống quáá  tríành tu
luyềôạn,  chư viạ  pháả i  nghiềôm kháắ c  yềôu cáầ u báả n tháô n,  dáầ n
dáầ n lốáạ i bốả  đi cáá c chuả ng táô m cháố p trướá c, sềũ  dáầ n dáầ n đềầ
cáố lềôn trềôn; luá c đốá  ngáy cáả  nghíũ  tớá i cáô u hốả i máà  chư viạ
vưà á nềôu rá thíà chư viạ cuũ ng sềũ  đốả  máăạ t.

Đệ tử: Pháp Luân Đại Pháp từng cứu vớt nhân loại
trong những thời kỳ khác nhau khi nhân loại  gặp phải
kiếp nạn phải không?

Sư phuạ : Tốô i giáả ng đáạ ố lyá  thềố  náày nhềá , nốá i ráằ ng nháô n
lốáạ i tớá i thớà i kyà  nguy hiềổm cuũ ng váôạ y, hốáăạ c láà  cốá  kiềốp náạ n
cuũ ng váôạ y,  máăạ c  duà  chuá ng tốô i  khốô ng giáảng vềầ  nốá ,  nhưng
chuá ng tốô i cuũ ng đáũ  nhíàn tháốy, nháô n lốáạ i khốô ng thềổ  cưá  đềổ
đáạ ố đưá c trướạ t dốố c máũ i như thềố  náày, trướạ t dốố c tiềốp nưũ á thíà
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đướng nhiềôn sềũ  nguy hiềổm. Váôạ y thíà sưạ  viềôạ c máà  hốô m náy
chuá ng tá láà m náày, mốạ i ngướà i thưả  nghíũ  xềm, truyềần cốô ng
lềôn cáố táầ ng vốố n díũ chíánh láà  ‘đốôạ  nháô n’. Thềố  náà ố gốạ i láà  cưá u
vớá t nháô n lốáạ i láà m viềôạ c tốố t? Tốô i cốố  gáắ ng hềố t kháả  náă ng cuả á
míành láà m viềôạ c cuả á tốô i. Sưạ  viềôạ c chư viạ hốả i cáố quáá , khốô ng
thềổ  chíả rốũ  rá.

Đệ tử: Chỗ khác biệt giữa Nhẫn và người ba phải là ở
đâu?

Sư phuạ : ‘Ngướà i bá pháả i’ [láà  đướạ c] hiềổu thềố  náà ố? Tiềôu
chuáổ n máà  chư viạ váạ ch rá chố hốạ  láà  gíà? Cháẳ ng háạn ngướà i
kiá trống hốáà n cáả nh phưá c táạ p, hềẫ  quáả n ái đốá  thíà  đềầu biạ
cốô ng kíách, tháốy đướạ c đềầu láà  váôạ y, cuũ ng khốô ng cốá  cáá ch náà ố,
chi báằ ng thốả á hiềôạp cáầ u tốáà n. Láà  mốôạ t ngướà i thướà ng, khốô ng
muốố n dáẫ n lưả á  đốố t  míành,  tốô i  nghíũ  ráằ ng ngướà i  náày  cuũ ng
khốô ng nháố t  điạnh láà  như ngướà i  bá pháả i  máà  chư viạ  nốá i.
Cháẳ ng háạ n cốá  náă ng lưạ c đốá  máà  khốô ng quáả n, thíà tốô i nốá i ráằ ng
đốá  mớá i láà  ngướà i bá pháả i. Cốà n Nháẫ n máà  chuá ng tốô i giáả ng, láà
Nháẫ n cáá c chuả ng duạ c vốạ ng táô m cháố p trướá c cuả á báả n tháô n
chư viạ, íát máng láạ i phiềần náũ ố khốô ng cáầ n thiềố t chố chư viạ,
đốá  cuũ ng khốô ng pháả i láà  bá pháả i gíà cáả .

Đệ tử: Nếu gặp nguy hiểm nào đó tới tính mạng?
Sư phuạ : Nềốu chư viạ láà  ngướà i tu luyềôạn cháô n chíánh, thíà

khi  án  báà i  cốn  đướà ng  tu  luyềôạn  chố chư  viạ  sáu náày  sềũ
khốô ng án báà i  chố chư viạ  nhưũ ng thưá  náày.  Hềố t  tháảy  mốạ i
chuyềôạn đềầu cốá  quán hềôạ  nháôn duyềôn, khốô ng pháả i tốầ n táạ i
ngáẫ u nhiềôn; khốô ng án báà i nốá  chố chư viạ, chư viạ sềũ  khốô ng
gáăạ p pháả i. Nốá  cốá  quán hềôạ  gíà vớá i viềôạ c tu luyềôạn cuả á chư viạ?
Nhưũ ng thưá  khốô ng cốá  quán hềôạ  vớá i  tu luyềôạn  cuả á  chư viạ,
chuá ng tốô i đềầu gáắ ng hềố t mưá c khốô ng án báà i. Thưạ c sưạ  giềố t
chư viạ rốầ i thíà chư viạ cốà n cốá  thềổ  tu luyềôạn khốô ng? Nhưng cốá
mốôạ t điềổm, ngướà i thướà ng máà  khốô ng thềổ  tu luyềôạn, hốáăạ c láà
hốạ  láà  ngướà i khốô ng nốẫ  lưạ c, ngướà i máà  bá ngáày đáá nh cáá  hái
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ngáày phới lướá i, ngướà i máà  cuũ ng khốô ng nghiềôm kháắ c chiềổu
thềố  Pháá p  yềôu  cáầ u  báả n  tháô n,  ngướà i  như  váôạ y  thíà  cuũ ng
khốô ng pháả i láà  ngướà i tu luyềôạn, váôạ y thíà ngướà i thướà ng gáăạ p
pháả i chuyềôạn gíà thíà  hốạ  váẫ n pháả i gáăạ p pháả i chuyềôạn đốá  thốô i,
hốạ  chíánh láà  ngướà i thướà ng.

Đệ  tử:  Khi  tâm  tình  bất  ổn  thì  có  thể  luyện  công
không?

Sư phuạ : Khi táô m tíành khốô ng tốố t thíà khốô ng đướạ c luyềôạn
cốô ng. Chư viạ cuũ ng khốô ng thềổ  nháôạ p tíũnh, chư viạ ớả  đốá  giáôạ n
sốô i suà ng suạ c, chư viạ cốá  láà m đướạ c Nháẫ n cuả á Cháô n-Thiềôạn-
Nháẫ n đốá  khốô ng? Chư viạ  cuũ ng khốô ng láà m đướạ c?  Chư viạ
luyềôạn Nốá  láà m gíà? Cốá  pháả i váôạ y khốô ng? Nháẫ n khốô ng pháả i láà
tưá c  giáôạ n  rốầ i  thíà  mớá i  nháẫn,  máà  láà  hốáà n  tốáà n  khốô ng tưá c
giáôạ n.

Đệ tử: Tư duy của người khác tiến nhập vào đầu não
con khiến con không thể nhập tĩnh, thậm chí ngủ cũng ngủ
không ngon giấc, con không biết đây có phải là chuyện tốt
hay không?

Sư phuạ : Cốá  mốôạ t chuả ng cốô ng náă ng, cốá  thềổ  biềố t đướạ c tư
tướả ng cuả á ngướà i kháá c, cuũ ng gốạ i láà  ‘thá táô m thốô ng’. Cháẳ ng
háạ n chư viạ cốá  thềổ  biềố t đướạ c tư tướả ng cuả á ngướà i kháá c, vốố n
díũ  láà  chuyềôạn  tốố t,  nhưng pháả i  giưũ  vưũ ng đướạ c  báả n  tháô n.
Trống đáầ u náũ ố cuả á cốn ngướà i hiềôạn náy chuyềôạn xáố u náà ố
cuũ ng nghíũ tớá i, tháôạ m chíá khốô ng quền biềố t chư viạ, vưà á gáăạ p
máăạ t chư viạ đáũ  khốô ng nghíũ điềầu tốố t vềầ  chư viạ. Chố nềôn chư
viạ cốố  gáắ ng máăạ c kềôạ  nhưũ ng viềôạ c đốá . Cuũ ng như tốô i hốô m náy
ngốầ i  táạ i  đáôy,  tốô i  tháôạ t  lốà ng kiềôn tríà  giáả ng chố mốạ i  ngướà i
đềốn thềố ,  trống hốôạ i  trướà ng cốá  nhưũ ng ngướà i pháá t xuáố t rá
nhưũ ng tư tướả ng gíà  cuũ ng cốá , tốô i hốáà n tốáà n khốô ng đi cáả m
thuạ  nhưũ ng thưá  đốá  cuả á cáá c viạ.
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Đệ tử: Khi con đang luyện Thần Thông Gia Trì Pháp,
đôi khi có một vài đồ ngọt rơi vào trong miệng không biết
là vật gì?

Sư phuạ :  Đốá  chíánh  láà  khi  chu thiềôn  cuả á  chư viạ  váôạ n
chuyềổn tưà  trống máạ ch sềũ  cháảy rá cáá c thưá , [láà ] thưá  máà  chư
viạ  cáả m nháôạ n đướạ c.  Khốô ng pháả i  đềầu như váôạ y,  tráạ ng tháá i
cuả á mốẫ i ngướà i láà  kháá c nháu.

Đệ tử: Nhắm mắt lại hễ hơi nhập tĩnh thì giống như
nằm mơ, trong đại não xuất hiện một cảnh hoặc người
khá cố định, cổ đại hay hiện đại đều có thì có phải là ảo
giác không?

Sư  phuạ :  Đốá  cuũ ng  khốô ng  pháả i  láà  áả ố  giáá c,  chíánh  láà
nguyềôn nháôn thiềôn muạ c cuả á chư viạ táạ ố tháà nh.

Đệ tử: Tâm chấp trước của con người có phải là một
kiểu tư duy [theo] thói quen?

Sư phuạ : Đốố i  vớá i  ngướà i thướà ng bíành thướà ng máà  nốá i
thíà  đáũ  híành tháà nh tưạ  nhiềôn rốầ i. Dáẫ u sáố hềẫ  mớả  miềôạng láà
lớạ i íách cáá  nháô n, đáầ u ốá c hềẫ  đốôạ ng thíà láạ i láà  lớạ i íách cáá  nháô n,
đềầu đáũ  híành tháà nh tưạ  nhiềôn rốầ i.  Nhưng nốá  cuũ ng khốô ng
pháả i láà  thưá  đềốn tưà  tiềôn thiềôn, đốá  láà  thưá  híành tháà nh háôạ u
thiềôn, thưá  khốô ng tốố t náày nhiềầu rốầ i, sềũ  dáầ n dáầ n khiềốn míành
biềốn tháà nh mốôạ t [ngướà i] tư tướả ng phưá c táạ p.

Đệ tử: Trước đây con luyện công pháp khác, một hôm
đang đọc tạp chí «Khoa học và khí công» nhìn thấy bức
ảnh của Thầy liền sinh ra một cảm giác rất vui vẻ,  đột
nhiên có một thứ gì đó từ [huyệt] Bách Hội tiến nhập vào
trong  não,  thế  là  liền  chuyển  sang học  Pháp  Luân  Đại
Pháp?

Sư phuạ :  Chíánh láà  nốá i  cáă n  cớ cuả á  chư viạ  ráố t  tốố t,  cốá
duyềôn đáắ c Đáạ i Pháá p. Chư viạ hềẫ  cốá  háả ố cáả m, muốố n hốạ c, váôạ y
thíà liềần giuá p chư viạ, Phááp Luáô n cuả á tốô i ớả  đáô u cuũ ng cốá .
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Đệ tử:  Màu nền của [bìa]  sách vở và băng đĩa của
Pháp Luân Đại Pháp vì sao đều là màu xanh lam?

Sư phuạ : Điềầu náày thíà cuũ ng khốô ng cốá  nguyềôn nháô n đáăạ c
thuà  gíà, bớả i víà duà ng máắ t cuả á ngướà i thướà ng máà  nhíàn vuũ  truạ ,
sềũ  pháá t hiềôạn báầ u trớà i láà  máà u lám tháẫ m, máà u lám lám, chố
nềôn chuá ng tốô i bềàn duà ng táầ ng yá  nghíũá đốá . Bớả i víà Pháá p Luáô n
Đáạ i Phááp vốố n láà  chiềổu thềố đáăạ c tíánh cuả á vuũ  truạ  máà  luyềôạn,
chiềổu thềố nguyềôn lyá  diềẫn hốá á cuả á  vuũ  truạ  máà  luyềôạn,  láà
điềầu tố lớá n như thềố . Chuá ng tốô i bềàn biềổu hiềôạn yá  nghíũá vềầ
máà u sáắ c cuả á vuũ  truạ  như váôạ y. Nhưng máà  cuũ ng khốô ng pháả i
tuyềôạ t  đốố i,  bớả i  víà  máà u sáắ c náày duà ng máắ t thiạt nhíàn thíà  láà
như váôạ y, khốô ng gián náày thíà  láà  như thềố  náày, khốô ng gián
kháá c láạ i khốô ng pháả i như thềố ; hớn nưũ á nốá  cốà n cốá  sưạ  biềốn
hốá á tháà nh máà u sáắ c kháá c.

Đệ tử: Sau khi luyện Thần Thông Gia Trì Pháp kết ấn,
đôi khi đả thủ ấn lại một lần như lúc bắt đầu luyện công
hay làm một số động tác khác?

Sư phuạ : Như váôạ y thíà khốô ng đuá ng. Đáả  láạ i mốôạ t láầ n nưũ á
chố chư viạ, yá  tưá  láà  chư viạ háũy nhíàn xềm, đốá  khốô ng pháả i láà
táà , ngáy sáu đốá  láạ i [cốá  đốôạ ng táá c kháá c thíà láà ] máng thưá  táà
tớá i chố chư viạ. Mốạ i ngướà i nháố t điạnh pháả i ghi nhớá , chư viạ
pháả i  tưạ  míành tu luyềôạn mốôạ t  cáá ch minh minh báạ ch báạ ch.
Lớà i náày tốô i nốá i đềầu ráố t náăạ ng, tốô i máng thềố cốô ng ráố t máạnh
đáá nh váà ố trống náũ ố chư viạ, thềố  máà  cốá  ngướà i hốạ  đuá ng láà
khốô ng đướạ c, hốạ  khốô ng thềổ  buốô ng bốả  chuá t táô m hốán hyả  đốá .
Hềẫ  xuáố t  hiềôạn mốôạ t  lốáạ i  cớ náà ố đốá  dáẫ n đốôạ ng hốạ  luyềôạn,  áá i
cháà ,  táô m hốán hyả  láôạ p tưá c nốổ i  lềôn, cáố hưá ng lềôn, hốạ  liềần
thuáôạ n  thềố  đốá  máà  luyềôạn.  Đốá  láà  chư viạ  luyềôạn  mốôạ t  cáá ch
minh minh báạ ch báạ ch sáố? Láà  chư viạ  muốố n  luyềôạn  mốôạ t
cáá ch chuả  quán sáố? Chư viạ  luyềôạn chố ái? Ắi luyềôạn cốô ng
ngướà i  đốá  đáắ c  cốô ng váố n đềầ  náày  láà  váố n đềầ  nghiềôm trốạ ng
nhướà ng náà ố!
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Đệ tử: Thầy nhấn mạnh luyện công tập thể có phải là
vì để tránh tà ma can nhiễu?

Sư phuạ : Khốô ng pháả i. Chư viạ cốá  Phááp tháô n cuả á tốô i, cốá
Pháá p  Luáô n  đềầu  đáng quáả n  chư viạ,  tưá c  láà  nốá i  yá  tưá  náày.
Chuá ng tá luyềôạn cốô ng táôạ p thềổ  láà  đềổ  khi mốạ i ngướà i gáăạ p pháả i
váố n đềầ  gíà thíà cốá  thềổ  chiá sềả  vớá i nháu, cuà ng nháu tháả ố luáôạ n,
cốá  thềổ  đềầ  cáố tốố t hớn nưũ á, láà  víà muạ c đíách đốá .

Đệ tử: Bình thường khi luyện công ở nhà tâm tính con
khá bình tĩnh, [nhưng mà] cũng có một ít những tín tức
bất hảo can nhiễu tới tâm của con. Một năm nay vẫn luôn
mong  mỏi  được  gặp  Thầy…  Thưa  Thầy  con  nghĩ  phải
chăng con có hiện tượng linh thể [tầng] thấp phụ thể?

Sư phuạ : Luyềôạn Pháá p Luáô n Đáạ i Phááp thíà ớả  đáô u rá linh
thềổ  [táầng] tháố p phuạ  thềổ?  Láà  duyềôn  pháôạ n  đớà i  trướá c  táạ ố
nềôn. Chư viạ khốô ng hốạ c Đáạ i Pháá p, chíả muốố n gáăạ p tốô i, đốá  láạ i
láà  cháốp trướá c, chố nềôn đáũ  kềáố dáà i hớn mốôạ t náă m máà  váẫ n
khốô ng ngốôạ .

Đệ tử: Đôi khi nằm trên giường đột nhiên toàn thân tê
dại như có người đè chân tay xuống không thể nhúc nhích
được?

Sư phuạ : Chuá ng tá cốá  kháá  nhiềầu ngướà i luyềôạn cốô ng sềũ
xuáố t hiềôạn táy dướà ng như khốô ng thềổ  đốôạ ng đáôạ y đướạ c, tháô n
thềổ  khốô ng thềổ  đốôạ ng  đáôạ y  đướạ c,  hiềôạn  tướạ ng náày cuũ ng láà
mốôạ t hiềôạn tướạ ng tốố t máà  ráố t phưá c táạ p. Ngướà i tá luyềôạn cốô ng
sềũ  xuáố t hiềôạn tráạ ng tháá i náày, cốá  mốôạ t lốáạ i cốô ng gốạ i láà  ‘điạnh
cốô ng’, cuũ ng cốá  thềổ  khiềốn báả n tháô n cáả m thuạ  đướạ c. Chố nềôn
chuá ng tá cốá  ngướà i đốôạ t nhiềôn cáả m tháốy táy khốô ng thềổ  đốôạ ng
đướạ c,  đốá  láà  mốôạ t  lốáạ i  hiềôạn  tướạ ng.  Cốà n cốá  mốôạ t  lốáạ i  hiềôạn
tướạ ng nưũ á chíánh láà  chuả  nguyềôn tháầ n đáũ  ly thềổ . Cốà n cốá  khi
Sư phuạ  điềầu chíảnh tháô n  thềổ  chố chư viạ  cốá  luá c  cuũ ng sềũ
khiềốn chư viạ điạnh láạ i.
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Đệ tử: Vì để nhập tĩnh liền niệm tên của Thầy?
Sư phuạ : Tốô i đáũ  giáảng nguyềôn nháô n nháôạ p tíũnh khốô ng

đướạ c. Niềôạm tềôn, cốá  thềổ  tốố t hớn chuá t, cuũ ng chíả khớả i đướạ c
táá c duạ ng mốôạ t niềôạm tháy váạ n niềôạm. Muốố n hốáà n tốáà n thánh
tiạnh thíà pháả i trưà  bốả  táô m cháố p trướá c cuả á cốn ngướà i mớá i cốá
thềổ  đáạ t đướạ c.

Đệ tử: Đạo lý Chân-Thiện-Nhẫn mà Thầy giảng và đạo
lý trong «Kinh Thánh» của Thiên Chúa giáo của chúng con
là khác vỏ đồng chất1, đây là cảm thụ của con; cho nên con
vừa tín phụng Jesus Christ của chúng con vừa làm [tập
theo] Pháp Luân Đại Pháp?

Sư phuạ : Chố phềáp chư viạ cốá  mốôạ t quáá  tríành nháôạ n thưá c
Đáạ i Phááp, sáu náày chư viạ minh báạ ch rốầ i háũy nốá i.

Đệ tử: Trong khi luyện công nhìn thấy có thứ gì đó
làm hại bản thân mình thì gọi lớn tên của Thầy?

Sư phuạ :  Đuá ng váôạ y,  láà  láà m như váôạ y.  Trống khi luyềôạn
cốô ng pháá t hiềôạn cốá  gíà đốá  đáá ng sớạ  thíà chư viạ cốá  thềổ  kềôu tềôn
cuả á tốô i, cháẳ ng quá chư viạ  khốô ng kềôu thíà  nốá  cuũ ng khốô ng
láà m háạ i chư viạ đướạ c. Kềôu tềôn báả n tháô n nốá  cuũ ng láà  váố n đềầ
tin háy khốô ng tin váà ố Đáạ i Pháá p váà  Sư phuạ . Kyà  thưạ c Phááp
tháô n váẫ n luốô n trốô ng chưà ng.

Đệ tử:  Lần này sau khi con học tập Pháp Luân Đại
Pháp tại Quảng Châu trở về sẽ tổ chức những người ở quê
nhà cùng nhau luyện có được không?

Sư phuạ : Đướng nhiềôn láà  cốá  thềổ . Chư viạ cốá  thềổ  tốổ  chưá c
chố mốạ i ngướà i táạ i quềô  nháà  hốạ c, nềốu ngướà i hốạ c nhiềầu lềôn,
náắ m vưũ ng đướạ c tốố t  rốầ i,  chư viạ  cốà n cốá  thềổ  tốổ  chưá c  mốạ i

1 dị khúc đồng công: (thành ngữ) khúc [nhạc] khác nhau nhưng 
cùng công [kỹ], ngụ ý là các phương pháp khác nhau nhưng 
giống nhau về hiệu quả hay kết quả, hoặc biểu đạt cùng một thứ
nhưng với cách thức khác nhau.
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ngướà i tháà nh láôạ p mốôạ t điềổm luyềôạn cốô ng. Hốầ ng Pháá p chíánh
láà  đốôạ  nháôn.

Lời kết

Pháá p náày đềốn hốô m náy chuá ng tốô i đáũ  giáả ng xống tốáà n
bốôạ  rốầ i. Nhiềầu hớn nưũ á cốá  thềổ  giáảng khốô ng? Pháô n rá máà
giáả ng thíà  váẫ n cốá  thềổ  giáảng, tốô i  ngốầ i  đáôy giáả ng mốôạ t  náă m
cuũ ng  cốá  thềổ  giáả ng,  nhưng  láạ i  khốô ng  cốá  chốẫ  tốố t  chố  tu
luyềôạn cuả á chuá ng tá sáu náày. Cốá  ráố t nhiềầu váố n đềầ  pháả i dưạ á
váà ố mốạ i ngướà i ngốôạ  [rá], váố n đềầ  cuạ  thềổ  tốô i cuũ ng khốô ng thềổ
giáả ng chố chư viạ. Cáá c váố n đềầ  cuạ  thềổ  tốô i đềầu giáả ng chố chư
viạ rốầ i, thíà chư viạ cốà n ngốôạ  gíà nưũ á? Chư viạ thưạ c hiềôạn gíà nưũ á?
Cớ hốôạ i,  hốáà n cáả nh tu luyềôạn cuả á chư viạ  cuũ ng khốô ng cốà n
nưũ á, điềầu kiềôạn cuũ ng khốô ng cốà n nưũ á, chố nềôn mốạ i ngướà i
gáăạ p pháả i váố n đềầ  cuạ  thềổ  thíà  pháả i tuáô n thềố Phááp náày máà
láà m, láà m thềố  náà ố chố tốố t. Nhưũ ng điềầu tốô i  cáầ n giáả ng chố
mốạ i ngướà i thíà  vềầ  cớ báả n đềầu đáũ  giáả ng rá rốầ i, cốà n cốá  thềổ
thám kháả ố báă ng ghi áô m tốô i  giáả ng báà i  ớả  nhưũ ng lớá p hốạ c
kháá c. Thớà i gián mướà i buốổ i hốạ c náày, tốô i đáũ  giáả ng chố mốạ i
ngướà i  ráố t  nhiềầu  thưá .  Táạ i  lớá p  hốạ c  náày  tốô i  cốá  chiạu  tráá ch
nhiềôạm vớá i  mốạ i  ngướà i háy khốô ng, mốạ i ngướà i tưạ  cốá  cốô ng
luáôạ n,  nhưũ ng váố n đềầ  náày tốô i  cuũ ng khốô ng giáả ng nưũ á. Lớá p
hốạ c  cuả á  chuá ng tá  nhíàn  chung tốô i  chố ráằ ng tốố t  đềạp  phi
thướà ng, cốá  thuả y cốá  chung, hớn nưũ á cuốố i cuà ng chuá ng tá đáũ
kềố t thuá c nốá  mốôạ t cáá ch viềôn máũ n.

Mốạ i ngướà i xá xốô i nghíàn dáăạ m tưà  nới kháá c gáố p ruá t tớá i
đáôy đáũ  tớá i hớn 3.000 ngướà i, xá nháố t láà  Háắ c Lống Giáng,
Táô n  Cướng,  tưà  nới  cáá ch  bốố n,  náă m  nghíàn  km,  hớn táá m
nghíàn dáăạ m vốôạ i  đềốn đáôy. Đướà ng xáá  xá xốô i,  mốạ i  ngướà i đáũ
chiạu  khốổ  ráố t  nhiềầu,  tháôạ m chíá  cốá  mốôạ t  sốố  ngướà i  chi  phíá
khốô ng đuả , háàng ngáày áă n myà  áă n liềần, gáăạ m lướng khốô  cuũ ng
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cốá . Víà  điềầu gíà  đáôy? Mốạ i ngướà i tớá i đáôy, chíánh láà  víà đềổ  hốạ c
Pháá p náày, đáắ c Pháá p náày, pháả i khốô ng? Chố nềôn mốạ i ngướà i
cuũ ng biềố t  Pháá p náày tráô n quyá.  Đướng nhiềôn trống mướà i
buốổ i hốạ c náày, tốô i đáũ  cốố  gáắ ng thốả á máũn yềôu cáầ u cuả á mốạ i
ngướà i,  cốố  gáắ ng cung cáố p thuáôạ n  tiềôạn  chố mốạ i  ngướà i,  tốô i
cuũ ng cốố  gáắ ng giáả ng chố mốạ i ngướà i nhiềầu hớn, giáả ng Nốá
chố tháố u, đềổ  mốạ i  ngướà i cốá  thềổ  lyá  giáả i  đướạ c, sáu náày tu
luyềôạn cốá  Pháá p cốá  thềổ  dưạ á váà ố. Cuũ ng tưá c láà ,  trống mướà i
buốổ i  hốạ c  náày mốạ i  ngướà i  nhíàn váà ố tốô i,  tốô i  đáng dáẫ n dáắ t
mốạ i ngướà i lềôn cáố táầ ng cuũ ng váôạ y, tiạnh hốá á tháô n thềổ  chố
mốạ i ngướà i cuũ ng váôạ y, váôạ y thíà muạ c đíách, láà  đềổ  sáu náày mốạ i
ngướà i cốá  thềổ  tu luyềôạn. Cuũ ng tưá c láà , sáu khi mướà i buốổ i hốạ c
quá đi  rốầ i  thíà  pháả i  nhíàn  váà ố  mốạ i  ngướà i.  Cốá  thềổ  tu háy
khốô ng? Cốá  thềổ  đướạ c  háy khốô ng?  Váôạ y  thíà  láạ i  hốáà n  tốáà n
pháả i trốô ng ớả  chư viạ. Nhưng máà  chuá ng tốô i giáảng, đáũ  láà  ngốầ i
táạ i đáôy rốầ i, mốạ i ngướà i đềầu láà  duyềôn pháôạ n. Tốô i nghíũ ráằ ng,
khốô ng ngáạ i chư viạ trớả  vềầ  háũy bốả  rá mốôạ t phền cốô ng phu,
xềm xềm sềũ  thềố  náà ố. Cốá  thềổ  kiềôn tríà thíà chư viạ háũy kiềôn tríà
vưũ ng,  tiềốp  tuạ c  tu.  Phốá  xuáố t  báố nhiềôu sềũ  đáắ c  đướạ c  báốy
nhiềôu, đốá  láà  cháắ c cháắ n.

Chuá ng  tá  cốá  ráố t  nhiềầu  kinh  nghiềôạm,  ráố t  nhiềầu  hốạ c
viềôn cốá  ráố t nhiềầu thềổ  hốôạ i tu luyềôạn tưạ  tháô n cuả á míành, tốô i
nghíũ  cuũ ng đuả  đềổ  cung cáố p chố chuá ng tá ráố t  nhiềầu kinh
nghiềôạm váà  cáá c báà i hốạ c. Tốá m láạ i mốôạ t cáô u, chíánh láà  hốô m náy
chuá ng tá  ngốầ i  đáôy  khốô ng  thềổ  láũ ng phíá  táá m ngáày,  mướà i
ngáày náày  hốáăạ c  thớà i  gián láô u hớn mốôạ t  cáá ch vốô  íách.  Cốn
ngướà i muốố n tháôạ t sưạ  đáắ c đướạ c điềầu cháô n chíánh quáả  láà  ráố t
khốá , hềẫ  đáắ c đướạ c rốầ i máà  khốô ng tráô n quyá  Nốá , tướng lái hốố i
háôạ n cuũ ng khốô ng kiạp. Ngướà i Trung Quốố c cốá  cáô u gốạ i láà  “Quá
thốô n  náày  rốầ i  thíà  khốô ng  cốà n  nháà  trốạ  nưũ á”,  cốá  pháả i  váôạ y
khốô ng? Nghíũá láà  chuá ng tá thốô ng quá giáả ng báà i mốạ i ngướà i
cốá  thềổ  đềầu đáũ  cáả m thuạ  đướạ c, khốô ng cốá  mốôạ t hốà á thướạ ng
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hốáăạ c mốôạ t ngướà i tu Đáạ ố náà ố giáảng báà i như tốô i. ỞỞ  nướá c tá,
tốô i nốá i ráằ ng cháô n chíánh dáẫ n dáắ t ngướà i lềôn cáố táầ ng, giáả ng
Pháá p táạ i táầ ng thưá  cáố hớn náày, chíả cốá  mốôạ t míành cáá  nháô n
tốô i  đáng  láà m,  tốáà n  thềố  giớá i  cuũ ng  chíả  cốá  tốô i  đáng  láà m.
Nhưng máà  báố t kềổ  như thềố  náà ố, muạ c đíách chíánh láà  cốá  thềổ
khiềốn mốạ i ngướà i trống mốôạ t thớà i kyà  liạch sưả  như thềố  náày,
trống mốôạ t hốáà n cáảnh nháôn táô m ráố t phưá c táạ p như thềố  náày
cốá  thềổ  đáắ c chíánh Pháá p, cốá  thềổ  tháôạ t  sưạ  đáạ t đướạ c đềầ  cáố,
tháôạ t sưạ  cốá  thềổ  đáạ t đướạ c tu luyềôạn. Duà  chố chư viạ khốô ng tu
luyềôạn, thíà  chư viạ tưà  lớá p hốạ c náày trớả  đi, chư viạ cuũ ng biềố t
láà m mốôạ t ngướà i tốố t, tốô i tin sềũ  như váôạ y.

Ráố t nhiềầu hốạ c viềôn nốá i vớá i tốô i, thưá Tháầy sáu khi cốn
nghề xống máốy khốá á giáả ng cuả á Ngáà i,  thềố  giớá i  quán cuả á
cốn đềầu đáũ  pháá t sinh chuyềổn biềốn. Láà  như váôạ y, hiềôạn náy
cốn ngướà i trống đáạ i tráà ố lưu, trống dốà ng cháảy lớá n đáũ  cối
thưá  sái láầ m tháà nh thưá  đuá ng đáắ n; cối thưá  xáố u tháà nh thưá
tốố t; cối áá c tháà nh thiềôạn, đềầu đáũ  híành tháà nh quán niềôạm. Khi
ngướà i tá đềầu đáng cháốp trướá c, truy cáầ u trống dốà ng cháảy
lớá n như váôạ y, khi tốô i láôạ p tưá c giáả ng nhưũ ng nháôạ n thưá c hốáà n
tốáà n kháá c vớá i quán niềôạm cuả á chư viạ, cốá  ráố t nhiềầu hốạ c viềôn
mớá i, báắ t đáầ u tiềốp thuạ  thíà hốạ  cuũ ng biềố t láà  tốố t, nhưng khốô ng
nháố t điạnh láà  ngáy láôạ p tưá c cốá  thềổ  lyá  giáả i, nốá i mốôạ t cáá ch tháôạ t
rốũ  ráà ng đướạ c. Sáu náày chư viạ cốà n pháả i khốô ng ngưà ng táă ng
cướà ng máà  hốạ c, máà  luyềôạn, máà  nghề, thíà chư viạ mớá i cốá  thềổ
tưà ng bướá c lyá  giáả i, láà m sáô u thềôm nháôạ n thưá c. Chố nềôn tốô i
cuũ ng hy vốạ ng mốạ i ngướà i sáu khi nghề xống báà i giáả ng náày
thíà  đưà ng cốá  thưá  gíà  cuũ ng quềôn hềố t,  trớả  vềầ  pháả i đốạ c sáá ch
chố nhiềầu, nghề báă ng ghi áô m chố nhiềầu, mớá i cốá  thềổ  khiềốn
chư viạ khốô ng ngưà ng đáạ t đướạ c đềầ  cáố.

Tốô i khốô ng muốố n giáả ng nhiềầu nưũ á. Cuốố i cuà ng táăạ ng chố
mốạ i  ngướà i  mốôạ t  cáô u, trống quáá  tríành chư viạ  tu luyềôạn vềầ
sáu, nềốu khi chư viạ cáả m tháốy ráố t khốá  Nháẫ n, nềốu khi chư viạ
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cáả m tháốy khốô ng thềổ  đướạ c nưũ á,  chư viạ  háũy nghíũ  tớá i  cáô u
náày cuả á tốô i, láà  cáô u gíà? Chíánh láà  ‘Nán háà nh náăng háà nh; nán
Nháẫ n náă ng Nháẫ n’. Hy vốạ ng mốạ i ngướà i đềầu cốá  thềổ  trống tu
luyềôạn Đáạ i Phááp viềôn máũn cốô ng tháà nh!
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Ghi chú: (ghi chuá  cuả á ngướà i diạch Trung-Viềôạ t, chíả cốá  táá c duạ ng thám 
kháả ố)

ái nhân: ngướà i hốô n phốố i, vớạ  hốáăạ c 
chốầ ng.

an đỉnh thiết lư, thái dược, 
luyện đan: đáăạ t đíảnh láôạ p lốà  háá i 
thuốố c luyềôạ n đán. Đáôy láà  mướạ n 
cáá ch nốá i cuả á luyện ngoại đan 
(luyềôạ n chềố  thuốố c đán dướạ c bềôn 
ngốáà i) đềổ  miềôu táả  viềôạ c luyện nội 
đan (kềố t đán trống tháô n ngướà i 
luyềôạ n cốô ng).

bách mạch: trăm mạch; láà  nốá i 
kháá i quáá t táố t cáả  cáá c đướà ng kinh 
máạ ch trống tháô n thềổ , cáá c máạch 
náăng lướạ ng (chưá  khốô ng pháả i nốá i 
cốn sốố  100). Víá duạ : bách mạch 
giai thông (mớả  hềố t cáá c kinh 
máạ ch), nhất mạch đới bách mạch 
(mốôạ t đướà ng máạ ch dáẫn mớả  táố t cáả  
cáá c pháầ n cốà n láạ i).

bản sự: táà i náă ng, kháả  náăng, náăng 
lưạ c; cuũ ng cốá  cáá ch đốạ c láà  bổn sự.

bất khả tư nghị: khốô ng thềổ  nghíũ 
báàn, vướạ t khốả i nháôạ n thưá c thốô ng 
thướà ng, ráố t khốá  tin.

bất nhị pháp môn: khốô ng hái 
pháá p mốô n, chíả chuyềôn nháố t thềố 
mốôạ t mốô n.

bất sát bất dưỡng: khốô ng giềố t 
(sát) váà  cuũ ng khốô ng nuốô i (dưỡng).

bất thất bất đắc: khốô ng máố t 
khốô ng đướạ c; bất thất giả bất 
đắc: kềả  khốô ng máố t thíà khốô ng 
đướạ c (diềẫn giáả i nghíũá bềầ  máăạ t 
chưũ ).

bất thất giả bất đắc: kềả  khốô ng 
máố t thíà khốô ng đướạ c, khốô ng máố t 
thíà khốô ng đướạ c; đắc tựu đắc 
thất: [muốố n] đướạ c thíà pháả i máố t.

bên này, bên kia: Trống mốôạ t sốố  
ngưũ  cáảnh, bên này láà  đềổ  nốá i vềầ  
phíáá bềô n khốô ng gián váôạ t cháố t máà  
ngướà i thướà ng nháôạ n thưá c, tưá c láà  
khốô ng gián chuá ng tá đáng sinh 
sốố ng, váà  bên kia láà  đềổ  nốá i vềầ  phíáá 
bềô n khốô ng gián kháá c.

bế quan: đốá ng cưả á; cốá  mốô n sưả  
duạ ng híành thưá c bế quan tu luyện, 
láà  nốá i trống giái đốáạ n tu luyềôạ n đốá  
thíà ngướà i tá khốô ng giáố tiềốp vớá i 
ngướà i kháá c (cốá  thềổ  váẫ n liềôn hềôạ  ráố t 
íát mốôạ t váà i ngướà i tháôn cáôạ n).

bổn môn, bổn phái: mốô n pháá i 
chuá ng tá; cuũ ng cốá  cáá ch đốạ c láà  bản 
môn, bản phái.
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cân: cốá  thềổ  láà  1 cân = 0,5kg.

chân thể: tháô n thềổ  cháô n chíánh 
(diềẫn nghíũá bềầ  máăạ t).

chiều kim đồng hồ: vềầ  Phááp 
Luáô n, chiềầ u kim đốầ ng hốầ  cốá  thềổ  
táạm híành dung báá nh xề Phááp 
Luáô n tưạ á mốôạ t chiềốc đốầ ng hốầ  trềố 
trống buạ ng dướá i nới đán điềầ n vớá i 
máăạ t đốầ ng hốầ  hướá ng rá ngốáà i 
trướá c buạ ng.

chính thường: điềầu bíành thướà ng 
như lềũ  rá nốá  pháả i thềố ; nhiềầu chốẫ  
đướạ c diạch tháà nh bình thường.

chỉ thượng đàm binh: (tháà nh 
ngưũ ) bàn việc quân sự trên giấy, lyá
luáôạ n suốô ng, nốá i suốô ng khốô ng thưạ c
thi cốá  tíánh thưạ c tềố .

chúng gia chi sở trường: (tríách 
láốy) sớả  trướà ng cuả á cáá c giá [pháá i], 
(gốm chốạ n) cáá i háy cuả á mốạ i nháà .

Chủ, Chúa: Đáôy láà  hái cáá ch đốạ c 
cuả á cuà ng mốôạ t tưà  tiềống Háá n. Thốô ng
thướà ng đướạ c diạch láà  Chủ như 
trống báà i náày.

chủ tể: láà m chuả ; cuũ ng đốạ c láà  chúa
tể.

chuyên tu: híành thưá c tu luyềôạ n 
chuyềô n nghiềôạp. Víá như trướà ng 
hớạ p hốà á thướạ ng xuáố t giá, sáu đốá  
tu luyềôạ n Pháá p Luáô n Đáạ i Pháá p thíà 

khốô ng lềũ  láạ i hốáà n tuạ c, nềôn hốạ  váẫ n 
tiềốp tuạ c tu luyềôạ n Pháá p Luáô n Đáạ i 
Pháá p thềố híành thưá c chuyềôn tu, 
tưá c láà  hốạ  váẫ n láà  táă ng nháô n xuáố t 
giá; tuy nhiềô n viềôạ c tiềốp tuạ c ớả  láạ i 
chuà á Pháôạ t giáá ố cốá  thềổ  sềũ  láà  khốá  
kháă n chố hốạ  (nháôạ n thưá c cáá  nháô n 
cuả á ngướà i diạch).

cơ: chưũ  cơ trống cáá c tưà  cớ cáố u, bốôạ
cớ, bốôạ  mááy, tốáà n cớ (bốôạ  cớ xốáy 
chuyềổn), cớ chềố , khíá cớ; tùy cơ 
nhi hành: háà nh thềố bốôạ  cớ, láà  yá  
nốá i đốôạ ng táá c thuáôạ n thềố khíá cớ máà
di chuyềổn; gia cường giá cá cơ: 
giá cướà ng bốôạ  cớ náày, láà m bốôạ  cớ 
vưũ ng máạ nh lềôn.

cổ huấn: ráă n dáạy giáá ố huáố n cuả á 
ngướà i xưá.

công lý, công pháp: thềố táôạ p 
quáá n khíá cốô ng thớà i báốy giớà , công 
pháp láà  đềổ  nốá i vềầ  đốôạ ng táá c báà i 
luyềôạ n cốô ng, váà  công lý láà  nốá i vềầ  lyá  
thuyềố t cớ lyá.

cước thải lưỡng chỉ thuyền: 
(tháà nh ngưũ ) chân đặt trên hai 
thuyền, yá  láà  cuà ng muốố n thềố 
nhiềầu cáá i mốôạ t luá c, báắ t cáá  hái táy, 
cáá i gíà cuũ ng muốố n.

Đại Đạo chí giản chí dị: Đáạ i Đáạ ố 
láà  giáản diạ nháố t (nghíũá bềầ  máăạ t 
chưũ ).
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đại tự tại: ráố t ung dung tưạ  táạ i; 
sinh mềôạ nh đốầ ng hốá á vớá i tiềôu 
chuáổn táô m tíánh ớả  táầ ng thưá  cáố đốá ,
Phááp lưạ c tố lớá n, thíà gốạ i láà  đại tự 
tại (diềẫn giáả i cuả á ngướà i diạch).

đả kỳ hiệu: nốá i lấy cờ hiệu hốáăạ c 
vung cờ hiệu cuả á ái đốá  nghíũá láà  nốá i
mượn danh nghĩa cuả á ngướà i kiá 
máà  láà m rá gíà đốá  (lốố i nốá i cuả á ngướà i
Hốá), kiềổ u ngướà i Viềôạ t nốá i mạo 
danh, khoác áo.

dẫn hỏa thiêu thân: (tháà nh ngưũ )
dẫn lửa đốt mình, tưạ  vướá ng váà ố 
tíành huốố ng biạ cốô ng kíách.

đáp kiều: báắ c cáầ u; thiệt đầu đáp 
kiều → đáầu lướũ i báắ c cáầ u.

điểm hóa: gớạ i yá  chố báằ ng cáá c 
cáá ch kháá c nháu chưá  khốô ng nốá i 
tháẳ ng, láà  đềổ  ngướà i tá tưạ  ngốôạ  rá.

đỉnh thiên lập địa: đáầu đốôạ i trớà i 
cháôn đáạp đáố t, sưà ng sưũ ng giưũ á trớà i
đáố t.

đoạn chương thủ nghĩa: láốy cáá i 
nghíũá khi đáũ  táá ch khốả i ngưũ  cáảnh 
(váă n chướng), tríách dáẫ n rá ngốáà i 
ngưũ  cáả nh cốá  thềổ  láàm hiềổu sái đi.

độc tu: tu mốôạ t míành đớn đốôạ c; 
đơn truyền: truyềần dáạy đớn lềả  
(thướà ng nguạ  yá  láà  cháô n truyềầ n chố 

mốôạ t đềôạ  tưả ), tráá i vớá i phổ truyền láà
truyềầ n rốôạ ng chố nhiềầu ngướà i.

dữ nhân vi thiện: đốố i đáũ i thiềôạ n 
vớá i ngướà i kháá c.

Hằng hà sa số: số cát sông Hằng, 
yá  nốá i nhiềầu khốô ng đềốm xuềổ .

hảo sự: chuyềôạ n tốố t.

hiện thế hiện báo: cốá  bááố ưá ng 
ngáy, quáả  báá ố nháũ n tiềần; hiện thế 
→ đớà i náà y, hiện báo → bááố ưá ng 
ngáy hiềôạn giớà .

hồng quan, vi quan: mưá c tố lớá n 
(hồng) hốáăạ c nhốả  (vi); víá như số 
sáá nh tướng đốố i thíà khốô ng gián cáố u
tháà nh tưà  pháô n tưả  đướạ c xềm láà  
hồng quan váà  khốô ng gián cáố u 
tháà nh tưà  cáốp nguyềôn tưả  thíà láà  vi 
quan.

hư: táạ m hiềổu láà  tráá i nghíũá vớá i tưà  
“thực:”; “hư” trống tưà  hư không, 
hư hư thực thực.

hùng sư: sư tưả  đưạ c.

hữu nghị: bềà  báạ n (friềndship).

hỷ nộ ai lạc, thất tình: nốá i chung 
vềầ  cáá c tráạ ng tháá i tíành cáảm; thất 
tình → báảy thưá  tíành, hỷ (mưà ng) nộ
(giáôạ n dưũ ) ái (yềôu thướng) ố (cháá n
ghềá t) ai (buốầ n) lạc (vui) cụ (sớạ  
háũ i) (diềẫn nghíũá bềầ  máăạ t chưũ , liềôạ t 
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kềô  7 thưá  tíành náày cốá  thềổ  kháá c 
nháu).

Khí công Nghiên cứu Hội, Nhân 
thể Nghiên cứu Hội: táạ m diạch láà  
Hội Nghiên cứu Khí công, Hội 
Nghiên cứu Nhân thể (tháô n thềổ  
ngướà i).

khiêu đại thần: tưạ á như nháảy 
đốầ ng, lềôn đốầ ng ớả  Viềôạ t Nám; khiêu 
→ nháảy.

khởi nguyên: nguốầ n gốố c, xuáố t xưá ,
khớả i thuả y.

kim tân, ngọc dịch: nốá i vềầ  hái 
tuyềốn nướá c bốạ t dướá i lướũ i (cáá ch 
gốạ i cuả á Đáạố giá), trống luyềôạ n tháô n 
thíà [khíá cuả á] nướá c bốạ t ớả  đốá  đướạ c 
tíánh láà  thuốôạ c vềầ  dược vật, tưạ á như
khíá cuả á tinh huyềố t cuũ ng đướạ c tíánh
láà  thuốôạ c vềầ  dướạ c váôạ t, dược 
(thuốố c) như trống cáôu an đỉnh 
thiết lư thái dược luyện đan máà  
Đáạố giá đềầ  cáôạ p đềốn. Nghíũá bềầ  máăạ t:
kim → váà ng, ngọc → ngốạ c, tân 
dịch → nướá c bốạ t; như váôạ y hiềổu 
nghíũá bềầ  máăạ t thíà kim tân ngọc 
dịch cuũ ng láà  víá nướá c bốạ t như váà ng
ngốạ c.

Ki Tô giáo: cốá  báả n diạch láà  Cơ Đốc 
giáo, thềố cáá ch phiềôn áôm quá 
tiềống Háá n.

La Hán sơ quả: cốá  báà i diạch láà  quả
vị sơ cấp của La Hán; trống pháầ n 
Giải đáp thắc mắc tại buổi giảng 
Pháp ở Tế Nam (cuũ ng cuốố n sáá ch 
náày), Sư phuạ  cốá  duà ng tưà  La Hán 
sơ cấp quả vị, váà  đướạ c diạch 
tháà nh quả vị sơ cấp của La Hán.

lai vô tung khứ vô ảnh: tớá i lui 
khốô ng đềổ  láạ i dáố u vềố t híành áả nh gíà; 
táạ m diạch láà  đến không ai hay đi 
không ai biết.

liễu ám hoa minh hựu nhất 
thôn: yá  láà  váẫ n cốá  lớà i giáả i duà  tíành 
huốố ng ráố t bíá rốầ i, đớà i ngướà i tháă ng 
tráầ m nhưng chớá  vốôạ i náả n chíá; 
tháà nh ngưũ  xuáố t xưá  tưà  cáô u thớ: sơn
trùng thủy phục nghi vô lộ, liễu 
ám hoa minh hựu nhất thôn → 
nốn nướá c cháôạ p truà ng như hềố t lốố i, 
sáá ng tốố i liềẫu hốá láạ i thốô n láà ng.

luân, luân tử, luân xa: bánh xe; 
Pháp Luân: hiềổ u nghíũá bềầ  máăạ t láà  
bánh xe Pháp.

lý: dặm, 500m.

ly thể: rớà i khốả i tháô n thềổ .

ma: chưũ  “ma” 魔 trống tưà  ma 
luyện đướạ c viềố t trống cáá c kinh 
sáá ch cuũ ng láà  chưũ  “ma” trống cáá c 
tưà  ma tính, ma nạn, ma quỷ, Ma 
Vương. Lưu yá  láà  cốá  mốôạ t tưà  đốầ ng 
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áôm ma luyện, vớá i chưũ  “ma” 磨 
viềố t kháá c (máà i giuũ á, cốạ  sáá t, giáày 
vốà ); khi đốá  ma luyện nghíũá láà  máà i 
giuũ á rềàn luyềôạ n, đáôy láà  nghíũá phốổ  
biềốn đướạ c hiềổu ớả  xáũ  hốôạ i. Thềố 
thiềổn yá  cuả á ngướà i diạch, thíà “ma 
luyện tâm tính” đướạ c hiềổu láà  rèn 
luyện tâm tính, mài luyện tâm tính
(tố tềmpềr ốnề’s náturề, thềố 
cáá ch duà ng tưà  ngốáà i xáũ  hốôạ i), vớá i 
hốà n đáá  máà i láà  nháôn tốố  “ma” (như 
trống tưà  ma tính, ma quỷ).

mệnh trung chú định: đáũ  điạnh 
trống mềôạnh láà  thềố  rốầ i.

nãi bạch thể: tháô n sưũ á tráắng, 
tháô n tráắ ng như sưũ á; nãi → sưũ á.

nan nhẫn năng nhẫn, nan hành 
năng hành: khốá  nháẫ n máà  nháẫ n 
đướạ c, khốá  láà m máà  láà m đướạ c, [ái] 
nháẫn đướạ c điềầu khốá  nháẫn, [thíà] 
láà m đướạ c điềầu khốá  láà m (diềẫn giáả i 
nghíũá bềầ  máăạ t).

nhất mạch đới bách mạch: mốôạ t 
đướà ng máạch dáẫ n mớả  táố t cáả  cáá c 
máạ ch cốà n láạ i.

nhục thân, nhục thể: tháô n thềổ  
xáá c thiạt; yá  láà  nốá i pháầ n tháô n thềổ  ớả  
khốô ng gián náày máà  tá nhíàn tháốy 
đướạ c báằ ng cáăạ p máắ t thiạt náày.

Nó: Khi nốá i vềầ  Pháá p Luáôn, Phááp, 
Đáạ i Pháá p, Lyá  cuả á vuũ  truạ , đáăạ c tíánh 
cuả á vuũ  truạ , v.v. ớả  ngốô i thưá  bá, thíà 
duà ng tưà  “Nốá ” (viềố t hốá). Trống 
nhiềầu báà i diạch kháá c, duà ng tưà  
“ÔÔ ng” (viềố t hốá). Đáôy láà  hái lốố i 
diạch cuả á cuà ng mốôạ t tưà  tiềống Háá n —
他 (tha)— đáạ i tưà  ngốô i thưá  bá chíả 
ngướà i.

nội tu, ngoại tu: tu trống váà  tu 
ngốáà i (diềẫn thềố nghíũá bềầ  máăạ t).

ô yên chướng khí: khốá i đền khíá 
náăạ ng, chướá ng khíá muà  miạt, báầ u 
khốô ng khíá khốô ng láà nh máạ nh.

Phật môn: cưả á Pháôạ t.

Phật sự, Pháp sự: cáá ch gốạ i đềổ  chíả
cáá c viềôạ c láàm như in kinh, quyềôn 
tiềần xáôy chuà á, v.v.; yá  tưá  láà  láà m cáá c 
viềôạ c cuả á nháà  Pháôạ t ớả  thềố  gián, 
hốáằ ng dướng Đáạ ố Pháá p ớả  cốũ i 
ngướà i.

phó xuất: chi tráả , nốẫ  lưạ c phíá tốổ n 
bốả  rá.

phụ đạo: hướá ng dáẫn, dáẫ n dáắ t; hốẫ  
trớạ , trớạ  giuá p.

phương Tây họ là giảng ‘văn 
minh’: hiềổu láà  người phương Tây 
họ có chủ trương và chú trọng vấn
đề văn minh trong ứng xử; chưũ  
“giảng” trống mốôạ t sốố  trướà ng hớạ p 
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cốà n máng nghíũá chủ trương, chú 
trọng.

quá liễu giá cá thôn khả một 
hữu giá cá điếm: (tháà nh ngưũ ) 
qua thôn này thì không còn quán 
trọ thế này nữa đâu, yá  láà  cớ hốôạ i 
chíả cốá  váôạ y.

quan: cưả á, cưả á áả i; cốá  thềổ  đướạ c 
hiềổu láà  khảo nghiệm; mốôạ t sốố  huyềôạ t
viạ cuũ ng đướạ c gốạ i láà  quan, hốáăạ c đại
quan (cưả á lớá n); quá quan → vượt
quan, vướạ t quá kháả ố nghiềôạm.

quán: rốá t váà ố, tướá i váà ố, đốổ  váà ố.

quỷ: ngướà i ớả  cốũ i áôm đướạ c gốạ i láà  
quỷ, ngướà i chềố t tháà nh quỷ; ma láà  
chíả nhưũ ng gíà thuốôạ c vềầ  phuạ  diềôạ n, víá
như chíánh diềôạn thíà cốá  Pháp 
Vương, cốà n phuạ  diềôạn thíà cốá  ma 
vương.

quỷ hồn: hiềổu láà  sinh mệnh cõi 
âm; dáôn gián váẫ n hiềổu ‘áôm dướng 
nháũ n’ láà  nhíàn đướạ c quyả  hốầ n, nhíàn 
đướạ c cáả  hái cốũ i áôm dướng.

soán môn: hiềổu láà  thay đổi sang 
môn phái khác khác, soán cải đầu 
nhập sang môn hạ khác; soán → 
đốổ i, đuốổ i, háạ  bềôạ , tháy cáá i náày báằ ng 
cáá i kháá c, víá duạ  soán ngôi, soán vị.

sư phụ lĩnh tiến môn, tu hành 
tại cá nhân: sư phuạ  dáẫ n váà ố cưả á, 
tu luyềôạ n láà  ớả  cáá  nháôn míành.

Suy chuyển Pháp Luân: đáổy 
Pháá p Luáôn xốáy chuyềổn, đốôạ ng táá c 
trống báà i cốô ng pháá p Quán thông 
Lưỡng cực pháp.

tâm: tim; can: gán; phế, phế 
tạng: phốổ i.

tam thiên đả ngư lưỡng thiên 
sái võng: (tháà nh ngưũ ) ba ngày 
đánh cá hai ngày phơi lưới, láà m 
viềôạ c biềống nháá c khốô ng cáần cuà  
cháă m chíả, hốô m láà m hốô m khốô ng.

Tạng Mật: Máôạ t tốô ng Táôy Táạ ng.

tẩu đan đạo: đi thềố cốn đướà ng 
luyềôạ n đán.

tay: trống sáá ch náày, chuá ng tốô i 
thốố ng nháố t cáá ch diạch cáá c bốôạ  pháôạ n 
như sáu: cánh tay, hốáăạ c tay láà  chíả 
‘táy’ nốá i chung (thủ, arm); bắp tay
láà  đốáạ n tưà  vái đềốn khuyảu (đại tý, 
upper arm); cẳng tay láà  đốáạ n tưà  
cuà i chốả  đềốn báà n táy (tiểu tý, 
forearm).

thập ác bất xá: mướà i tốôạ i áá c 
khốô ng thềổ  thá (nghíũá bềầ  máăạ t chưũ ).

tha tâm thông: [cốô ng náăng] biềố t 
đướạ c suy nghíũ cuả á ngướà i kháá c 
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(diềẫn trềô n nghíũá bềầ  máăạ t chưũ ); tha 
→ ngướà i kháá c.

thất tình lục dục: 7 tíành váà  6 duạ c 
(hám muốố n), láà  nốá i chung cáá c thưá
tíành cáảm hám muốố n; lục dục → 6 
hám muốố n ưá ng vớá i 6 giáá c quán 
cuả á ngướà i tá (trống đốá  tư duy 
cuũ ng đướạ c tíánh láà  mốôạ t giáá c quán).

thấu minh thể: thềổ  trống suốố t.

thể cảm: cáảm ưá ng tháôn thềổ , nháạy 
cáả m cáảm nháôạ n đướạ c ngướà i ớả  gáầ n 
thềố  náà ố.

thế duyên: duyềôn thềố  gián; đoạn 
tuyệt thế duyên → cáắ t đưá t cáá c 
duyềô n thềố  gián.

thế phong nhật hạ: (tháành ngưũ ) 
thốá i đớà i sá đốạ á, đáạ ố đưá c thềố  gián 
trướạ t xuốố ng háà ng ngáày.

thiên lão nhị tha lão đại: táạm 
diạch láà  nhất nó nhì trời.

thiên sai: lềôạ ch láạ c, [luyềôạ n cốô ng] 
xáảy rá váố n đềầ .

Thiên thể: chưũ  thể náày cuũ ng láà  
chưũ  thể trống cáá c tưà  tùng quả thể, 
thân thể, nhân thể (tháôn thềổ  
ngướà i), Phật thể, sinh mệnh thể, 
v.v.

thỉnh thần dung dị tống thần 
nan: (tháà nh ngưũ ) mời thần đến 
thì dễ tiễn thần đi thì khó.

thị trường: nhưũ ng ái muá báán 
mốôạ t sáả n pháổ m thíà láà  thị trường 
cuả á sáả n pháổm đốá , nhưũ ng ái xềm 
chướng tríành TV náà ố đốá  thíà láà  thị 
trường cuả á chướng tríành đốá , 
nhưũ ng ái đốạ c mốôạ t tớà  báá ố háy cuốố n
sáá ch háy wềbsitề thíà láà  thị trường 
cuả á tớà  báá ố, cuốố n sáá ch, wềbsitề đốá ,
nhưũ ng ái nghề ngướà i tá nốá i thuyềố t
thíà láà  thị trường cuả á ngướà i đốá .

thời thần: thời thần, canh giờ; 
thềố cáá ch tíánh 12 giớà  mốôạ t ngáày tý 
sửu dần… tuất hợi, mốôạ t thời thần 
láà  báằng 2 tiềống đốầ ng hốầ .

thủ đức: giưũ  gíàn đưá c; thủ → giưũ .

thuyết lai tựu lai, thuyết đáo 
tựu đáo, thuyết tẩu dã tựu tẩu: 
nốá i tớá i láà  tớá i, nốá i đềốn láà  đềốn, nốá i 
đi cuũ ng láà  đi luốô n; hiềổu láà  di 
chuyển như ý cực kỳ chớp nhoáng.

tiên thiên: cáá i cốá  bán đáầ u láà  tiên 
thiên; tráá i vớá i hậu thiên láà  vềầ  sáu 
mớá i cốá . Trống báà i náày, cốá  chốẫ  tưà  
tiên thiên đướạ c diạch tháà nh bẩm 
sinh.

tĩnh chỉ: yềôn tíũnh dưà ng háẳ n láạ i; 
tĩnh → yềôn láăạ ng, khốô ng xáố đốôạ ng, 
chỉ → dưà ng láạ i.
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tịnh thổ: (i) miềần đáố t thánh tiạnh, 
nguạ  yá  đáạố đưá c thềố  gián ráố t tốố t, 
lốà ng ngướà i thánh tiạnh; (ii) cuũ ng 
đốạ c láà  Tiạnh Đốôạ , thềố  giớá i thiềôn 
quốố c máà  Pháôạ t giáá ố nốá i đềốn.

toàn cơ: bốôạ  cớ xốáy chuyềổn; toàn 
→ chuyềổn đốôạ ng xốáy vốà ng.

tổ thành: tốổ  hớạ p máà  tháà nh (nghíũá
bềầ  máăạ t chưũ ).

trực chỉ nhân tâm: chíả tháẳng váà ố
cáá i táôm cuả á ngướà i tá.

Trung Y: Y hốạ c Trung Quốố c.

trường luyện công: nới luyềôạ n 
cốô ng táôạ p thềổ , cuũ ng gốạ i láà  điểm 
luyện công.

tu bổ: sưả á chưũ á.

tự lý hành gian: giữa những 
dòng chữ, nghíũá láà  áổ n đáằ ng sáu 
nhưũ ng chưũ  náày, cáá i yá  tưá , cáá i nháôn 
tốố  kềàm thềố; tự → chưũ , hành → 
dốà ng, háà ng, lý → bềôn trống, gian 
→ trung gián, ớả  giưũ á nhưũ ng cáá i 
đốá .

tự ngã: cáá i tốô i.

tự nhiên nhi sinh, tự nhiên nhi 
diệt: táạm diạch láà  tự nhiên mà 
sinh, tự nhiên mà diệt.

tương đề bình luận: đáăạ t hái cáá i 
ngáng háàng nháu máà  bíành luáôạ n, 
máà  đềầ  cáôạ p đềốn.

tưởng nhập phi phi: suy nghíũ 
váổ n vớ, viềổn vốô ng, háũ ố huyềần, 
lung tung.

tương phụ tương thành: cuà ng 
dưạ á váà ố nháu, cuà ng tháà nh tưạ u chố
nháu, cuà ng thuáôạ n thềố nháu máà  
cáả i biềốn.

tu tại tiên luyện tại hậu: tu 
trướá c luyềôạ n sáu, tu ớả  viạ tríá trướá c 
luyềôạ n ớả  viạ tríá sáu (nghíũá bềầ  máăạ t 
chưũ ).

tu tại tự kỷ, công tại sư phụ: tu 
láà  ớả  míành, [diềẫn hốáá ] cốô ng láà  dố 
sư phuạ  láà m (nghíũá bềầ  máăạ t chưũ ).

tự tư, vị tư: íách kyả, víà míành (“tư” 
như trống tưà  “tư tâm”); tráá i vớá i vị
tha; tha → ngướà i kháá c.

tùy cơ nhi động: thuáôạ n thềố bốôạ  
cớ máà  đốôạ ng.

tùy kỳ tự nhiên: thuáôạ n thềố tưạ  
nhiềôn, khốô ng truy cáầ u, khốô ng 
khiềôn cướũ ng.

ức: 100,000,000, tráă m triềôạ u.

Văn nghệ chi song: trống báà i 
diạch láà  Cửa sổ văn nghệ.
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vạn sự giai hữu nhân duyên: 
mốạ i thưá  đềầu cốá  nháô n duyềôn.

văn thể: văn nghệ thể thao, cáá c 
hốáạ t đốôạ ng giáả i tríá nốá i chung.

vạn vật giai hữu linh: váạ n váôạ t 
đềầu cốá  linh tíánh, linh tríá, linh thềổ .

vật cực tất phản: khi đềốn giớá i 
háạ n cưạ c đốôạ  rốầ i thíà pháả n đáảố trớả  
láạ i.

vô khổng bất nhập: khốô ng lốẫ  
hốổ ng náàố láà  khốô ng chui váà ố, lền 
lốả i kháắp nới rốầ i; khổng → lốẫ  hốổ ng.

vong ngã: quềô n báả n tháô n míành; 
ngã → tốô i (diềẫn trềôn nghíũá bềầ  máăạ t 
chưũ ).

vô tỷ: khốô ng gíà sáánh nốổ i, vốô  sống; 
tỷ → số sáá nh.

vu giáo, vu thuật: nhưũ ng thưá  
như tháầy mố, lềôn đốầ ng,…; giáo → 
tốô n giáá ố, giáá ố pháá i; thuật → phềáp 
thuáôạ t, kyà  thuáôạ t. Nguyềôn tưà  vu 
trống tiềống Háá n thướạ ng cốổ  láà  nốá i 
vềầ  mốôạ t bốôạ  cáá c thưá  riềông cuạ  thềổ , 
nhưng đáũ  tháố t truyềần tưà  láô u, pháầ n
lưu háà nh khốô ng cốà n láà  gốố c xưá 
nưũ á; ngáày náy tưà  vu thướà ng láà  đềổ  

chíả chung nhưũ ng thưá  như tháầy 
mố, tháầy cuá ng, lềôn đốầ ng,…

xích chanh hoàng lục thanh lam
tử: đỏ cam vàng lục lam chàm tím
(diạch thềố cáá ch nốá i cuả á ngướà i 
Viềôạ t).

xích độ: cáá i thướá c.

xuất sơn: hiềổu láà  ra công chúng.

Yoga, Du già: nguyềôn đáôy láà  mốôạ t 
thưá  xuáố t xưá  tưà  ẮẤ n Đốôạ ; thớà i cáôạ n đáạ i
lưu truyềầ n quá phướng Táôy váà  
đướạ c tiềốp thuạ  ớả  đốá , dố váôạ y máng 
tềôn Yoga (phiềô n áôm quá tiềống 
phướng Táôy); thớà i cốổ  xưá lưu 
truyềầ n quá Trung Quốố c, váà  dố váôạ y 
máng tềôn Du già (phiềôn áôm quá 
tiềống Háá n). Ngướà i diạch nốá i chung 
sềũ  diạch láà  Yoga (tưà  náày vốố n phốổ  
biềốn hớn nới ngướà i Viềôạ t, váà  cuũ ng 
láà  phiềôn áôm sáá t hớn cuả á tiềố ng 
Pháạ n), tuy nhiềôn, nềốu tíành huốố ng 
láà  đáng nốá i vềầ  Du giáà  cốổ  xưá váà  thíà
cốá  thềổ  sềũ  diạch láà  Du già; víà cáá i máà  
ngướà i tá gốạ i láà  Yốgá hốô m náy, 
nhưũ ng gíà đáũ  quá phướng Táô y áốy, 
đáũ  khốô ng giốố ng cáá i máà  ngướà i 
Trung Quốố c gốạ i láà  Du giáà  cốổ  xưá.
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